บริษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

SCC-CSC 006/2564
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน

ผูถ้ ือฆหุน้ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)
1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทาโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (เอกสารแนบ 2)
3. รายงานประจาปี 2563 ( QR CODE เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 (เอกสารแนบ 5)
6. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ (เอกสารแนบ 6)
7. คาชี้แจงการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (เอกสารแนบ 7)
8. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสื อมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแป
ซิ ฟิค โรงแรม The Tide บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44 ซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1 ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริ ษทั ฯ จึง
ใคร่ ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 4 สิ งหาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 ที่ผ่านมาได้
บันทึกถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ดังรายละเอียดตามที่ ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯประจาปี 25623สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏ
อยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ
เป็ นไปอย่างอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งยังได้รับการ
ฆ
พิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิโดยได้
จัดส่ งรายละเอียดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ น าเสนอนั้น ได้รั บ การสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสาร
หลักฐาน และมี การบันทึ กบัญชี อย่า งถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญชี แ ล้ว จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ ต ้อ งผ่า นมติ อ นุ มตั ิ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งเกินกึ่งหนึ่ งของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที่ 20 กาหนดว่าในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน
หนึ่ งในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ งเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนาน
ที่ สุ ด เป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง โดยกรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจได้รั บเลื อกกลับ เข้า มาด ารง
ตาแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2564 นี้ กรรมการที่ ครบกาหนดต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ
จานวนที่เข้าร่ วม
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
ประชุมปี 2563
1.นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

3 ปี

6/6

2.นายณรงค์

สุ ขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

3 ปี

6/6

3.นางสุ ดจินดา

เศรษฐกูลวิชยั

กรรมการ

3 ปี

6/6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
โดยทาการพิ จารณาจากคุ ณ สมบัติ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญของ
กรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี้ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในวาระ3ปี
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1.นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

2.นางปิ ยะภา

จงเสถียร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3.นายสุ ดจินดา

เศรษฐกูลวิชยั

กรรมการ

ฆ

ซึ่ งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ลว้ นเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี ทั้งนี้มีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ ขอนาส่ งต่อผูถ้ ือ
หุน้ ตามเอกสารแนบ 4
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางใน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยคานึ งถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ จึ งเห็นสมควรกาหนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตามที่เสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ ประชุ มสมควรพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนใน
ปี 2563 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 5
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรั บรอบปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่ อ ให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ
ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งให้ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2564โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนหนึ่ งคนใดดังมีรายชื่ อดังต่อไปนี้ มีอานาจสอบ
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ทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
1
2
3
4.
5.

นายประดิษฐ์
นางสาวนงราม
ฆ
นางสาวชมาภรณ์
นางพรทิพย์
นางสาวสุ นนั ทา

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก
รอดลอยทุกข์
เลิศทนงศักดิ์
คาสุ ข

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

บริ ษทั เอเอสที
A มาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสที
B มาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสที
C มาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสที
D มาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสที
E มาสเตอร์ จากัด

การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2564 สาหรับบริ ษทั ฯเป็ นจานวนเงิน ดังต่อไปนี้
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ค่าสอบบัญชี

การลงมติ

1,300,000 บาท

1,300,000 บาท

1,250,000 บาท

อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี)เช่ นค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าที่ พกั คิ ดตามค่าใช้จ่ายจริ ง
เท่านั้น ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2563
บริ ษทั ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนื อจากค่าสอบบัญชี
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7.
พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูพ้ ิ จารณากาหนดนโยบายการจ่ า ยเงิ นปั นผลจากกาไรสะสม โดยได้
พิจารณาถึงผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ศักยภาพการเติบโต แผนการลงทุน การขยายงาน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงิ นทุ นไว้ส่วนหนึ่ งเพื่ อการลงทุ นและสร้ า ง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในปี 2563 บริ ษทั มีผลกาไรที่ ดี มีกระแสเงิ นสดและสภาพคล่องที่ ดี โดยบริ ษทั ฯมีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 31,000,000 บาท หรื อ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนเป็ นที่ เรี ยบร้อยตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนั้นในปี 2564 บริ ษทั ฯไม่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นทุ น
สารองอีก คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเสนอให้ทาการจ่ายเงินปั นผลที่จานวน 0.40 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
จานวน 309,879,000 หุน้ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 123,951,600 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู ้ ือ
หุน้ ตามจานวนที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเกินกึง่ หนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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บริษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆเพือ่ พิจารณา (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบกาหนดการดังกล่าว หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุ ณายื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ประธานในที่ประชุ ม
มอบหมายก่อฆนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ประชุม หรื อ
ส่ งมาที่ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน) แผนกเลขานุการบริ ษัท เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนเก้ ากิโล ต.สุ รศักดิ์
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้แก่ นายดุสิต ชูปัญญา ตามรายละเอียดดังปรากฏอยูต่ ามเอกสารแนบ 9
ในการนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องนาหลักฐานและเอกสารต่ าง ๆ ตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ใน
เอกสารแนบ 7 มาแสดงเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายเยี่ยม จันทรประสิ ทธิ์ )
ประธานกรรมการ

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

.

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแสนสุ ขแกรนด์ฮอล์ 3 โรงแรมบางแสนเฮอริ เทจ ตั้งอยู่
ที่ 50,54 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม จานวน 8 คน
1. นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ

2. นายดุสิต

ชูปัญญา

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นายณรงค์

สุ ขสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

5. นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

6. นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์

กรรมการ

8. นางสุ ดจินดา

กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั

เศรษฐกูลวิชยั

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด จานวน 1 คน
1. นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9211

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (Record Date) ขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ ้นที่
ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทีม่ าด้ วยตนเองจานวน

21 ราย

คิดเป็ นจานวน

14,629,600 หุ้น

หรือร้ อยละ

4.72 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

ผู้รับมอบฉันทะเป็ นจานวน

13 ราย

คิดเป็ นจานวน

176,281,600 หุ้น

หรือร้ อยละ 56.89 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด

34 ราย

คิดเป็ นจานวน

190,911,200 หุ้น

หรือร้ อยละ 61.61 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

ในการเข้าร่ วมประชุ มครั้งนี้ มีครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ประธานจึงขอกล่าวเปิ ดการ
ประชุ ม และได้มอบหมายให้ นายกัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มให้ที่ประชุ ม
ทราบ
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เอกสารแนบ 2
บริ ษทั ฯ มีวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ดังนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหนึ่ งคนมี คะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ น้ ที่มีหรื อที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
จะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และในการลงมติ แต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะทาการเก็บใบ
ลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่ออกเสี ยง, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ ม่เห็ นด้วยแล้ว
ตามด้วยงดออกเสี ยงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทาการเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเมื่อจบวาระสุ ดท้าย และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยูใ่ นใบลงคะแนน ทั้งนี้ จะทาการ
ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ ง หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีความประสงค์จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทาได้ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ื อหุ ้นต้องแจ้งชื่ อ-นามสกุล จานวนหุ ้น
และลาดับที่ๆปรากฎอยูใ่ นใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุ มทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการตอบคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฎในหนังสื อนัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
ไม่มีเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้ทาการบันทึกถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุ มตามเอกสารแนบ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
มติ ทีป่ ระชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มด้ วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง

35 ราย จานวน 191,072,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
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100
0
0

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577

เอกสารแนบ 2
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนของบริษัท ในรอบปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ฯ เสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผ้ สู อบถามดังต่ อไปนี้
นายภักดี ช่ างวิชชุ การ ผู้ถือหุ้น
อยากทราบว่าผลประกอบการ 3 ปี ของบริ ษทั ขาดทุน แสดงว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ช่วยชี้ แจงว่า
ทาไมขาดทุนแล้วจึงมีการจ่ายภาษีอากร
นางสาววนิดา ประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
ภาษีเงิ นได้ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน เกิดจากบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยเรามีกาไร ทาให้เกิ ดภาษีเงินได้นิติบุคคล
แต่บริ ษทั ใหญ่เราไม่ได้เสี ยภาษี
มติ

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ รั บ รองงบดุ ล และบั ญชี ก าไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ในรอบปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

เห็นด้ วย
36 ราย จานวน 191,187,400 หุ้น
ไม่ เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 หุ้น
งดออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 20 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ออกจากตาแหน่ งเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2563 นี้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ

ชื่อ

นามสกุล
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ตาแหน่ง

ระยะเวลาที่ดารง
.

จานวนที่เข้าร่ วม

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577

เอกสารแนบ 2
ตาแหน่ง
1.นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

2.นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บริ ษทั
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

ประชุมปี 2563

3 ปี

4/4

3 ปี

4/4

3.นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
3/4
เมื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนได้พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1.นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษทั

2.นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

3.นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่
ประชุ มพิจารณาเลื อกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยมี
รายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาส่ งผูถ้ ือหุ น้ แล้วในเอกสารแนบ 4
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการให้ ดารงตาแหน่ งและมีคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

นายบุญเครือ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท

36 ราย จานวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

เขมาภิรัตน์

ตาแหน่ ง

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

36 ราย จานวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
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100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577

เอกสารแนบ 2
นายตรัยรักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

เต็งไตรรัตน์

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

39 ราย จานวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา
กาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคานึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ,คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารตามที่เสนอ
ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

ผลตอบแทนในการทางาน

เบีย้ ประชุม/ครั้ง

รายเดือน

รายปี

ประธานกรรมการบริ ษทั

15,000

50,000

รวมกรรมการทุกท่านไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้

กรรมการบริ ษทั

15,000

25,000

รวมของบริ ษัท ตามงบการเงิ น ประจ าปี ที่ ไ ด้รั บ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

-ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

-

-กรรมการตรวจสอบ

10,000

-

-ประธานกรรมการบริ หาร

-

10,000

-กรรมการบริ หาร

-

5,000

15,000

-

10,000

-

15,000

-

-ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ ยง
-กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

10,000

ค่ าตอบแทนรายปี
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เอกสารแนบ 2
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุ กท่านรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริ ษทั ฯ
ตามงบการเงิ นประจาปี ที่ ไ ด้รับอนุ ม ตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั
กาหนด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิค่าตอนแทนตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ
โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนตามรู ปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

36 ราย จานวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
ประธานเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ
ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้
1
2

นายประดิษฐ์
นางสาวนงราม

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

บริ ษทั เอเอสที
A มาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสที
B มาสเตอร์ จากัด

3. นางพรทิพย์

เลิศทนงศักดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

บริ ษทั เอเอสที
C มาสเตอร์ จากัด

4. นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633

บริ ษทั เอเอสที
D มาสเตอร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชา
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบปี บัญชี 2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดัง กล่าวมีอานาจ
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2563 สาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2563
1,300,000 บาท

ปี 2562
1,250,000 บาท

ปี 2561
1,250,000 บาท

อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริ ง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
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เอกสารแนบ 2
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ เป็ นผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั รวมถึงกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

36 ราย จานวน 191,187,400 หุน้
0 ราย จานวน
0 หุน้
0 ราย จานวน
0 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรร
เงินทุนไว้ส่วนหนึ่ งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ องให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 31,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจานวนที่กฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อที่ 59 กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2563 นี้ บริ ษทั ฯ จึ งไม่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นทุ น
สารองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังนี้
เนื่ องจากในปี 2563 บริ ษทั มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี แต่การผลการดาเนิ นงานขาดทุน และเป็ นการ
ขาดทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเสนอไม่ให้มีการจ่ายเงินปั นผล
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิไม่จ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมมีมติไม่จ่ายเงินปั นผลโดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

36 ราย จานวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 8. เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผ้ ูสอบถามดังนี้
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เอกสารแนบ 2
นางสาวนิภาพร อินชุ ยทอง อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบนั ระบบเอไอ เข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง อยากทราบว่าบริ ษทั ฯมี
นโยบายหรื อกลยุทธ์ใดที่เข้ามาช่วยส่ งเสริ มระบบเอไอเพื่อสร้างความน่าเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท
ตอนนี้ ยงั ไม่มี ยังคงสนับสนุ นการใช้แรงงานไทยทุกอย่างแต่วา่ ถ้าเรื่ องเทคโนโลยี เราก็พฒั นาในทุกระบบอยู่
แล้ว
นางสาวนิภาพร อินชุ ยทอง อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
อยากทราบว่าพบปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแรงงานบ้างไหม
นายสมพงษ์ ชอัมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการฝ่ ายการจัดการ
เนื่ องจากตอนนี้ เราได้มีการลงทุนเทคโนโลยี เกี่ ยวกับออโตเวลล์ ซึ่ งจะเข้าที่สานักงานศรี ราชาและสานักงาน
ระยอง ตอนนี้ เราติ ดตั้ง ไปได้70% เพราะติ ดปั ญหาเรื่ องโควิท ซึ่ งออโตเวลล์ จะช่ วยเราได้ม ากเกี่ ยวกับ เรื่ องคนงาน
โดยเฉพาะเรื่ องค่าแรงที่มีค่าใช้จ่ายสู ง ที่เกี่ยวกับช่างเชื่อม เพราะว่าอัตราการผลิตสู งมาก
นายสุ รวุฒิ ตาบทิพยวัฒนา ผู้ถือหุ้นบริษัท
ไม่ทราบว่าต่อจากนี้ไปบริ ษทั มีแนวโน้มที่เราจะมีโอกาสรับงานได้มากขึ้นไหม เพราะว่าที่ผา่ นมาหลายๆปี ไม่ดี
เลย
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ขอเรี ยนให้ทราบเกี่ ยวกับภาพรวม บริ ษทั เราถู กจัดให้อยู่ 1 ใน 40 บริ ษทั ที่ประมาณการว่าเป็ นหุ ้นในตลาดที่
กาลังเทิร์นอะราวด์ เนื่ องจากเรามีการขาดทุนสะสมมา เพราะงานเราน้อยมากและราคาแข่งขันกันสู ง แต่ตอนนี้ งานเรา
เข้า มาเยอะมาก และแต่ล ะงานมี มาจิ นที่ ดีมากถึ ง ดี เยี่ยม ทาให้แบคล็อคที่ อยู่ในมื อไตรมาสที่ 2 ถึ งกลางปี หน้า อยู่ที่
ประมาณ 2300 ล้านบาท เป็ นแบคล็อคที่มีคุณภาพดี ซึ่ งไม่รวมกลางปี หน้าขึ้นไปที่เรายังคุยอีกหลายงานต่อเนื่ องกันไป
หลังจากเสร็ จงาน 2300 ล้านนี้ เราจึงมัน่ ใจว่าตอนนี้ หุ้นเราเทิร์นอะราวด์ จริ งๆ ซึ่ งได้สะท้อนจากผลประกอบการไตร
มาสที่1 ไปแล้วไตรมาสที่2 ที่ออกประมาณกลางเดือนนี้ ก็จะสะท้อนภาพให้เห็นชัดขึ้นว่าเราเทิร์นอะราวด์ จริ งๆ
ตอนนี้มีงานบางงานที่มีปริ มาณงานสู งกว่าราคาที่ตกลงเบื้องต้น เพราะฉะนั้น2300ล้านบาทเป็ นราคาเบื้องต้นของสัญญา
ซึ่ งถ้างานเพิ่มขึ้น 10 เปอร์ เซ็นต์ รายได้ก็จะเพิมขึ้นอีกประมาณ10 เปอร์เซ็นต์
นางสาวแขนิดา พรมมะลิ ผู้ถือหุ้นบริษัท
แบคล็อคหมายถึงมีการทางานไปหรื อเพิ่งเซ็นต์สัญญาหรื อสาเร็ จไปกี่เปอร์ เซ็นต์ ที่บนั ทึกเป็ นรายได้ไปแล้ว ขอ
ภาพรวมได้ไหมว่างานหนึ่งกี่ปีถึงสาเร็ จ
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เอกสารแนบ 2
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
แบคล็อคที่มีอยูต่ อนนี้ เริ่ มไปหมดแล้ว ส่ วนที่เป็ นการรับรู ้รายได้ยงั ไม่เยอะ เพราะเริ่ มเป็ นสัญญาเมื่อต้นปี จะ
ทะยอยรับรู ้รายได้ตอนไตรมาส2,3,4 และไตรมาส 1,2 ปี หน้า สาหรับงานใหม่ที่รับมา 3 งาน งานหนึ่ งรายได้ส่วนใหญ่
งานส่ วนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยส่ วนต่อไปจะส่ งไปติ ดตั้งที่ประเทศมาดากัสการ์ อีก2 งานเป็ นงานที่เมืองไทย ระยะเวลา
ประมาณกลางปี หน้า จะมีงานที่มาดากัสการ์ ประมาณ 500 ล้านบาท เป็ นแบคล็อคที่คุณภาพดี งานหนึ่ งก็ประมาณ 650
ล้านบาทอีกงานประมาณ 1100 ล้านบาทเป็ นราคาเบื้องต้น เท่าที่ทราบข้อมูลมางานก็มีปริ มาณมากกว่า 1100 ล้านบาท
และเป็ นงานที่ทาไม่ยาก
ผู้ถือหุ้นบริษัท
เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์คุณกฤษฎาแจ้งว่ามี 3 งาน ใช้ชื่อโครงการ T3 ในตลาดหลักทรัพย์
แจ้งว่า 1030 ล้านบาทใช่ตวั เลขเดี ยวกับ1100 ล้านบาทหรื อไม่ Project Pexcell แจ้งตลาด 489 ล้านบาทก็คือ 500 ล้าน
บาทใช่หรื อไม่ และอีกโปรเจค 650 ล้านบาท คืองานอะไร
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
1090 ล้านบาท น่ าจะเป็ นราคาเบื้องต้นของT3 Pexcell ประมาณ 500 ล้านบาท อีกงาน650 ล้านบาท คือ
Harmony ครับ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
พอจะแจ้งให้ทราบ ได้ไหมถ้าจะรับรู ้เป็ นรายได้ของปี 2563 ประมาณเท่าไร และ ปี 2564ประมาณเท่าไร
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
อยูใ่ นช่วงประมาณการรายได้ จะรับรู ้ได้ในปี 2563 ขอประเมินตัวเลขอีกนิดครับ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
เนื่องจากธุ รกิจขึ้นอยูก่ บั งานประมูล ประมูลได้สูงสุ ดในปี 2559 ซึ่ งผมได้ลงทุนไปในประมาณปี 2558 2559 แต่
มันมาเฟลในช่วงปี 2560 2561 2562 ที่งานลดลง อยากจะฝากไว้ที่ 2 คาถาม ข้อ1. บริ ษทั คาดว่าจุดคุม้ ทุนของบริ ษทั ที่วา่
ถ้าจะไม่มีกาไรหรื อขาดทุน จะต้องมีงานขั้นต่ารายได้ประมาณเท่าไร ข้อ2. เนื่ องจากลักษณะงานรายได้หลักเกิดจากการ
ประมูล ปั ญหาคือความไม่คงที่ ความไม่สม่าเสมอของงานที่จะได้ บริ ษทั มีวธิ ี บริ หารจัดการยังไง มีแผนสารองอย่างไรที่
สร้ า งความมัน่ ใจให้ผูถ้ ื อหุ ้นว่า ในระยะยาวบริ ษทั จะมี ง านเข้ามาอย่า งสม่ า เสมอ จะมากจะน้อยอย่างไร ไม่ใ ห้ม นั
ครอบคลุมจุดคุม้ ทุนของบริ ษทั
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เอกสารแนบ 2
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
จากที่วา่ 2-3 ปี มานี้ ที่ขาดทุน ถ้าดูในงบดุลทางบัญชี จะเห็น ไม่ได้ขาดทุนที่ตวั เงินจริ ง ส่ วนใหญ่ขาดทุนจากค่า
เสื่ อมและการสารองไว้ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ ฉะนั้นจริ ง ๆ แล้วมันไม่ได้ขาดทุนอะไร
ส่ วนที่ว่าการประมูล สมัยนี้ การประมูลมันไม่ได้เกี่ ยวกับว่าการประมูลใครประมูลต่ าที่สุดแล้วรับต่อไป ธุ รกิ จเราเป็ น
ธุ รกิจจาเพาะจริ ง ๆ ลูกค้าจะเลือกผูร้ ับเหมาที่มีขีดความสามารถทาให้เขาได้ เพราะเขาลงทุนสู งมาก ฉะนั้นบางรายการที่
เป็ นการประมูลเรารู ้อยูแ่ ล้วว่างานนี้ได้งานนี้ไม่ได้ มันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าธุ รกิจนี้ อยูท่ ี่ความมัน่ ใจของผูร้ ับเหมาว่า
ที่เขาลงทุน 3หมื่นล้าน 2แสนล้านนี้ จะทาได้ นี่ คือโอกาส เนื่ องจากเรารับงาน 3-4 งาน ที่เข้ามา ทาให้ สมรรถภาพของ
เราเต็ม งานที่ใหญ่กว่านั้นอีกที่กาลังอยูใ่ นเมืองไทยตอนนี้ ขอไม่ระบุชื่อ จะต้องปฏิเสธตรงนั้นไป เพราะว่างานเราเต็ม
แล้ว
ผู้ถือหุ้นบริษัท
เรื่ องการเสื่ อมราคาเป็ นเรื่ องหลักใช่ไหม ที่ทาให้บริ ษทั ขาดทุน แต่กระแสนเงินสดดูในงบมี 600-700 ล้านบาท
ฝากทั้งออมทรัพย์และประจา
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ณ ตอนนี้ กระแสเงินสดมีอยู่ 800กว่าล้าน
ผู้ถือหุ้นบริษัท
เรื่ องการเสื่ อมราคา ที่ทาให้ในบัญชีขาดทุน คือโดยระบบแล้วเราหักค่าเสื่ อมกี่ปี แล้วโดยระบบจะหมดเร็ ว ๆ นี้
ไหม
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ถ้าเราได้งานที่มีคุณภาพ และมีกาไรดี ต่ากว่านั้นแน่นอน เพราะเรามีกาไร
นางบุญล้ อม ฝากมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรหนัก รถเครน ค่าเสื่ อมราคาจะเยอะอยูท่ ี่ สานักงานมะขามคู่ มีมูลค่าเกือบ
100 ล้าน ซึ่ งในบัญชีตดั รอบที่ 20ปี ที่หกั ค่าเสื่ อม ซึ่ งค่าใช้จ่ายค่าเสื่ อมราคาจะอยูท่ ี่สานักงานมะขามคู่ ส่ วนใหญ่ ส่ วนที่
เหลือบางรายการเรายังใช้งานได้ปกติ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
คาตอบยังไม่ชดั เจน ว่าทายังไงให้มีความสม่ าเสมอกันตลอดต่อเนื่ อง มีแผนสารองอะไรไหม ช่ วงนี้ งาน ดีข้ ึน
ไหมที่พอเรามองเห็นระยะสั้น เรามีอะไรที่อธิ บายให้คนอื่นเข้าใจว่า อย่างน้อยอะไรคือปั ญหาที่จะทาให้เราไม่เร่ งงาน
หรื อเร่ งงานน้อยเหมือนอย่างปี 2560 2561 2562 แล้วอะไรเป็ นตัวปั ญหาหลัก ๆ ของธุ รกิ จหลัก เรามีการสารองอะไร
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เอกสารแนบ 2
ไหม ที่จะทาให้ผถู ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจว่า ถ้าเราเจอสภาวะแบบนี้ อีก ช่ วงนี้ เราอาจจะเจอ เทริ์ นอะราวด์ 1ปี 2ปี หรื อ 3ปี ผมไม่
ทราบ ถ้าเศรษฐกิจมันซบ แล้วบริ ษทั จะมีรายได้อะไรเข้ามาจากการประมูลหรื อจากช่องทางไหน
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ธุ รกิ จของเราไม่ได้เป็ นธุ รกิจ เกี่ ยวกับการผลิ ต เราคือธุ รกิจขายของ ฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กบั ว่า ลูกค้ามีงานมา
ให้เราในช่ วงนั้นหรื อไม่ เพราะธุ รกิ จหลักเราคื อ น้ ามันกับก๊าซ ซึ่ งตอนนี้ ราคาน้ ามันถู ก ลูกค้าอาจจะไม่ทาอะไรเลย
เพราะว่าแต่ละโครงการ ที่ลูกค้าเสนอเข้ามา เสนออนุมตั ิแล้วจึงเริ่ มก่อสร้าง เวลาเทริ์ นอะราวด์ของมันเนี่ ยก็ 4-5ปี ฉะนั้น
บางครั้งที่น้ ามันขึ้นสู ง60-70 เหรี ยญต่อบาร์ เรล จึงเริ่ มก่อสร้าง เริ่ มขยายพอเสร็ จปุ๊ บน้ ามันราคาก็เพราะฉะนั้นน้ ามันกับ
ก๊าซถึงเวลาพวกคอมมูนิต้ ีที่มีราคาต่า เขากลับขยาย เพราะกว่าเขาจะเสร็ จเนี่ ย ราคาน้ ามันก็ข้ ึนมาแล้ว เราจึงไม่สามารถ
การันตีวา่ มีงานต่อเนื่องตลอด มันขึ้นอยูก่ บั ว่า ลูกค้ามีการลงทุนหรื อไม่ แต่อนาคตอันใกล้น้ ี ก็มีงานใหญ่อีกงานนึ ง ซึ่ ง
เราก็หวังว่าหลังจบอันนี้แล้วเราจะได้ต่อ ซึ่ งยังไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดได้ ส่ วนงาน T3 ลูกค้ามาคุยว่าจะสร้าง T4
T5 ต่อ งานโครงการระดับเดียวกัน ส่ วนบริ ษทั โรงกลัน่ น้ ามันอีกรายหนึ่ ง มีโครงการขยายที่กาลังคุยกับรัฐบาลไทยมา
รวม ๆ หนึ่ งปี แล้วประมาณ 3-4แสนล้านบาท ซึ่ งงานลักษณะนี้ มี ระยะเวลาประมาณ3ปี สาหรับการก่อสร้ างถ้ามีงาน
แบบนี้เข้าเราควร ตั้งเป้ าตรงไหน ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุ ดกับเราหรื อให้ คาดเดาว่าจะมีงานต่อเนื่ องตลอดเวลา ไม่มีใคร
สามารถ คาดเดาได้
น.ส.แขนิดา พรมมะลิ ผู้ถือหุ้น
ดูจากตัวเลข คาถามเรื่ องของค่าเสื่ อมราคา เฉพาะการขาดทุนน่าจะมาจากการเสื่ อมราคานี้ พอสมควร ในเชิ งเงิน
สดอาจจะยังดีอยู่ ตามรายงานประจาปี หน้า 56 ค่ะ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
ที่วา่ สมรรถภาพเต็ม นัน่ หมายถึงในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า บริ ษทั ไม่สามารถประมูลงานใหม่ได้ใช่ไหมครับ
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
โครงการพวกนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี เพราะฉะนั้นเวลามีงานใหม่เข้ามา เขาจะเริ่ มคุยกันแล้ว แต่ถา้ ลูกค้าใหม่
เดิ นเข้ามาแล้วบอกว่า มีงาน2,000 ลบ.ให้ไปทาพรุ่ งนี้ เลย เราไม่สามารถรั บได้แบ้ว แต่ว่าถ้ามีงานเล็กเข้ามาแล้วเรามี
ศักยภาพเหลืองานที่จะทา เราก็ทา แต่วา่ ถ้าเป็ นงานใหญ่เข้ามาก็ตอ้ งรอให้งานตรงนี้ มนั ลดลงก่อน หรื องานที่เรารับมา
สาเร็ จไปแล้ว ในช่วงที่เราประมูลงาน ถ้ามีงานที่มีคุณภาพดีมากๆ เราก็ตอ้ งรับไว้ก่อน ซึ่ งการขยายงานพวกนี้ ไม่ใช่วา่ เรา
จะสามารถทาได้ภายในข้ามคืน การรับคนงาน บุคลากร ผูค้ วบคุม เวลามีงานใหญ่เข้ามาก็รับเข้ามาเพิ่ม ร่ วมกับเครื่ องออ
โตเวล ที่เราสั่งซื้ อเข้ามา ซึ่ งกาลังเริ่ มดาเนินการได้เต็มที่เร็ วๆนี้ ก็ตอ้ งดูสภานการณ์วา่ พร้อมที่จะรับงานเพิ่มได้หรื อยัง
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เอกสารแนบ 2
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
ผมอยากรับงานที่บริ ษทั ไม่เสี ยหาย อยากเลือกงานที่เราทาได้ เราได้กาไร ผมยกตัวอย่างให้คุณฟั งว่า เมื่อเร็ วๆนี้
โรงงานบางจาก เกาหลีได้มาจ้างให้ซ่อมท่าไทยออยล์แต่ไม่ได้รับ เพราะขนาดตอนนี้ ยงั ทากันไม่เสร็ จเลย เพราะฉะนั้น
ผมจะรับงานที่เราทาได้และได้ทา และก็ไม่เสี ยหาย ไม่ใช่เอาทุกคนไปเสี่ ยงหรอ ไปเสี่ ยงทีเดียว เสี ยหายไปแล้วทายังไง
เพราะงั้นเรามาทาให้มนั อยูไ่ ด้ อันไหนมีโอกาสได้เราก็เอา ทุกวันตอนนี้ เราได้งานเต็มอยูแ่ ล้ว หลังจากโควิทไปอาจจะมี
งานอีกเยอะ เราทางานเราต้องการติดดิน ? คือพนักงานได้เงินเดือน บริ ษทั ได้กาไร ลูกค้าได้ของดี ไม่ใช่ทางานแล้วทิ้ง
งาน เอาแต่กาไร แต่งานที่วา่ มัน่ คงเราก็ส่งคนไป ปี หนึ่ งเราก็ได้พนั ร้อยล้าน แต่ตอนนี้ เกิดโควิท เอาเครื่ องบินส่ งกลับมา
135 คน พึ่งกลับมาเมื่อวันที่ 3 และจะกลับจะไปเดื อนสิ งหาคม กันยายน ซึ่ งโรงงานนี้ มุลค่าแสนกว่าล้าน เราทามาสิ บ
กว่าปี แล้ว เราได้มา500ล้านบาท ที่เหลืออีกก็เป็ นหมื่นล้าน ซึ่ งเราทาเสร็ จแล้ว 500ล้านบาท ใช้เวลาทาแค่ 2-3เดือน แต่วา่
ตอนนี้เรายังไปไม่ได้ เพราะว่ายังติดโควิท บริ ษทั เรา ส่ งคนไปแล้ว 12 ปี ส่ งไปประมาณไม่ต่ากว่าหมื่นคน และไม่เคยมี
ใครเสี ยเงินสักบาทเดียว ค่าเครื่ องบินเราก็ออกให้ ค่าเข้าเราก็ออกให้ ผมก็มองว่า ผมต้องทาไงให้บริ ษทั มีเงินส่ วนตัวมา
ให้ เหมือนเป็ นน้ าซึ มบ่อทรายมาเลี้ยงไว้ เราก็ได้เงินมาปี ละ 300 ล้าน ก็ตอ้ งเอาเงินตรงนี้ มาเฉลี่ย ก็เพื่อให้คนยังอยู่ ถ้าไม่
มีคนแล้วเราไปทางานใหญ่ๆ จะรับคนทีหลังเราก็เสี ยหายเหมือนกัน ผมอยูต่ ้ งั แต่อายุ 22 ผมทาตรงนี้ มาตลอด ผมก็ระวัง
ให้ผถู้ ือหุ ้นด้วย ไม่อยากให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้ามาซื้ อหุ ้นที่บริ ษทั แล้วบริ ษทั สี ยหาย ผมรับรองได้ว่าไม่มีใครโกง กูเ้ งิ นมาแล้ว
บริ ษ ทั ล้ม เจ้า ของล้ม บนฟู ก ผมก็ ไ ม่ เคยท า ที่ จะไปทุ จริ ตคดโกง เอาเงิ นเข้า กระเป๋ า ผมรั บ รองได้ว่า ผมไม่ เคยท า
เพราะฉะนั้นขอให้มนั่ ใจ ผมเป็ นห่วงพวกถือหุ น้ เอาเงินมาซื้ อหุ น้ ถ้าผมมาโกง ผมก็รับไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน
สบายใจ
ผู้ถือหุ้นบริษัท
อย่างนี้พอจะสรุ ปได้ไหมครับว่า ในไตรมาสถัดๆไป เราจะมีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ
มัน่ ใจครับ อีกไม่กี่วนั งบไตรมาส 2 กาลังจะออก ลองดูนะครับ
ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

นายเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการบริ ษทั

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317577

.

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577

เอกสารแนบ 2

นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317577

.

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577

เอกสารแนบ 4

นายกมล รัตนไชย (อายุ 54 ปี ) : กรรมการอิสระ
ลักษณะการเป็ นกรรมการ
เข้าดารงตาแหน่ง เมือ่ 27 เมษายน 2561
วาระตาแหน่งกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน -0- หุน้

ประวัตกิ ารศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

ประวัตกิ ารอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 /2008
หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) ) รุ่นที่ 23/2008
หลักสู ตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012
หลักสู ตร How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013
หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 21/2015
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016

เอกสารแนบ 4
หลักสู ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017
หลักสู ตร Ethical Leadership Program (ELP) 2019
หลักสู ตร Corporate Governance for Executives (CGE) 2019

ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการอิสระ บจก. เกียร์เฮด
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง สตูดโิ อ พลัส
กรรมการอิสระ บจก. ไทม์แลปส์
กรรมการอิสระ บจก.เดอะ สตูดโิ อ พาร์ค (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ซุปเปอร์รชิ เคอเร็นซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1965

2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทัง้ สิน้ 3 บริษัท
กรรมการอิสระ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชัน่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์นเพาเวอร์ กรุป๊

2554 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 4

นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย (อายุ 50 ปี ) : กรรมการ /กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
ลักษณะการเป็ นกรรมการ
เข้าดารงตาแหน่ง เมือ่ 27 เมษายน 2561
วาระตาแหน่งกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
บุตรของนายบุญเครือ เขมาภิรตั น์ (ตาแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ)
บุตรร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน กับ นายฉัตรมงคล เขมาภิรตั น์
(ตาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร)

สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 6,878,900 หุน้

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท - Procurement and Logistic, Golden Gate University
ปริญญาตรี - International Business Administration, Assumption University

ประวัตกิ ารอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84
ประกาศนียบัตรหลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) 2011 รุ่นที่ 14
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2010 รุ่นที่ 18
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 2010 รุ่นที่ 4
ประกาศนียบัตรหลักสูตรCompany Secretary Program (CST)2010 รุ่นที่ 37
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries(ACS) 2016 รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ การทางาน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีซเี มนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2552 – ปัจจุบนั

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทัง้ สิน้ 1 บริษัท
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)

2554 – ปัจจุบนั

เลขานุการบริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)

2554 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 4

นางปิ ยะภา จงเสถียร (อายุ 50 ปี ) : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ลักษณะการเป็ นกรรมการ
ยังไม่เคยเข้าดารงตาแหน่ง

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มี

ประวัตกิ ารศึกษา
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(1996) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(1992) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรนักบริ หารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (บบส.ปปส.) รุ่น 2, สานักงาน ปปส.กระทรวง
ยุติธรรม
หลักสูตรการบริ หารการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่น 7,กองบัญชาการศึกษา สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
Director Certification Program รุ่ น 234, Thai Institute of Directors
หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่ น 15, สถาบันพระปกเกล้ า
หลักสูตร KSME รุ่น 20, ธนาคารกสิกรไทย
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพือสังคม รุ่น 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรกลยุทธ์การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์RE-CU รุ่น 41, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารงานค้าปลีก Advance Retail Management (ARM) รุ่น 9, บมจ.ซีพอี อล

ประสบการณ์ การทางาน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด

ส.ค. 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร บริษทั ที เอ็น ที แคปปิ คตอล จากัด
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ บริษทั ทีป่ รึกษา เอเชีย พลัส จากัด

พ.ค. 2558 – ธ.ค.2559
มิ.ย.2545 - 2557

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั บริษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ก.ย.2544 - 2545

เอกสารแนบ 5
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั มี 3 ประเภท
1.ค่ าตอบแทนรายเดือน
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

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

2.ค่ าเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ไม่ เกินร้ อยละ0.5 ของ ไม่เกินร้ อยละ0.5 ของ ไม่เกินร้ อยละ0.5 ของ
รายได้ รวมบริษทั
รายได้ รวมบริษทั
รายได้ รวมบริษทั

3.ค่ าตอบแทนปี

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ หาร

10,000 บาท/เดือน

10,000 บาท/เดือน

10,000 บาท/เดือน

กรรมการบริ หาร

5,000 บาท/เดือน

5,000 บาท/เดือน

5,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

เอกสารแนบ 6

หมวดที่ 3
ข้ อบังคับเกีย่ วกับเรื่องกรรมการ
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ในกรณี
ฆ ที่บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรมี จำนวนไม่เกิ นกว่ำจำนวนกรรมกำรที่ จะพึงมี ได้ในกำร
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมกำรที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อนั้น โดยกรรมกำรที่ ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรมีจำนวนเกินกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำรเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ให้ใช้วธิ ีกำรลงคะแนนเป็ นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวจะ
แบ่ งคะแนนเสี ยงให้แก่ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งมำกหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ด
ตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
ซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู ้
เป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 20. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ออกจำกตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3)
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออก
ตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศำลมีคำสัง่ ให้ออก
ข้อ 23. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ภำยใต้บังคับ ของข้อ 23 ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรว่ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลื อกบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ งได้รับเลือกให้
เป็ นกรรมกำรแทนจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยงั เหลืออยู่
ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงจนจำนวนกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่
เหลืออยูจ่ ดั ให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่วำ่ งทั้งหมดนั้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่จำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนอยูใ่ น
ตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึ่งตนแทน
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ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือ
หุน้ (ถ้ำมี) ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ฆ

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

1.

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสำนักงำนใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่ประธำน
กรรมกำรจะเห็นสมควร

2.

กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ

3.

4.

5.

1.
2.
3.

คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ (25)
คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุน้
ในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้ำประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่คณะกรรมกำรกำหนด และจำนวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้
เป็ นไปตำมที่ ปรำกฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันเดี ยวกัน ทั้งนี้ สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่ำวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทื อน
แม้วำ่ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสองเดือน
ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วำ่ เป็ นกำรประชุมสำมัญ หรื อกำรประชุมวิสำมัญ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสื อ
นัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียด
ตำมสมควร โดยระบุ ว่ ำ เป็ นเรื่ องที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทรำบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ำรณำ รวมทั้ง ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ
สำม (3) วัน
คำบอกกล่ำวที่ส่งให้บรรดำผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ส่งโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็
ได้ หนังสื อมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลำยมื อชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตำมแบบที่ นำย
ทะเบียนกำหนด โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
จำนวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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4.
5.

6.

เอกสารแนบ 6

หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้ำประชุม
กรณี ที่มีกำรมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้น ที่ได้รับมอบฉันทะมำกกว่ำหนึ่ ง (1) ฉันทะ
ย่อมมีสิทธิออกเสี ยงตำมจำนวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจำกกำรออกเสี ยงส่วนตัวในกรณี ที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในกำรประชุ
มผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ
ฆ
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งใน
สำม (1/3) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำเข้ำ
ร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตำมที่ กำหนดไว้ หำกกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ กำร
ประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สำมำรถปฎิ บตั ิหน้ำที่ ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง
เป็ นประธำนในที่ประชุม

7.

ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมจะเลื่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นไปในเวลำอื่นโดยควำมยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกำหนดสถำนที่ วันและเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่ งได้เลื่อนมำนั้น ห้ำมมิให้ปรึ กษำ
กิจกำรอื่นใดนอกจำกกิจกำรที่คำ้ งมำแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีกำรส่งคำบอกกล่ำวให้เป็ นไปตำมข้อ 38.

8.

กำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่วำ่ จะเป็ นกำรออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยกำรลงคะแนนลับนั้น
ให้หุ้นหนึ่ ง (1) หุ ้นมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นรำยใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นรำยนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจำกกำรออกเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมกำร และมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

1.

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
1. กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนจำกัดหรื อบริ ษทั จำกัดมำเป็ นของบริ ษทั
3. กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิ จกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
4. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
5. กำรเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อกำรออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป

2.
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7.

8.

6. กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั
กำรลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจกระทำได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำห้ำ (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ส่ วนวิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตำมที่
ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ฆ
กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำอย่ำงน้อยมีดงั นี้
1.

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในรอบปี ที่
ผ่ำนมำ

2.

พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผำ่ นมำ

3.

พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร กำรจ่ำยเงินปั นผลและกำรจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย

4.

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

5.

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี

6.

กิจกำรอื่น ๆ

ข้อ 47. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตำมคำนิยำมของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตกลงเข้ำทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ข้อ 58. ห้ำมมิให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไรซึ่ งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งจ่ำยตำมจำนวนหุน้ หุน้ ละเท่ำ ๆ กัน และกำรจ่ำยเงินปั นผลต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มีกำไรสมควรพอที่จะ
ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปั นผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจำหน่ำยหุ ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะ
จ่ำยเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สำมัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้กระทำภำยในหนึ่ ง (1) เดื อนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันด้วย ถ้ำหำกจ่ำยเงินปั นผลภำยในช่วงเวลำที่กฎหมำยกำหนด ห้ำมมิให้เรี ยกร้อง
ดอกเบี้ยต่อบริ ษทั
ข้อ 59. บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน นอกจำก
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ทุนสำรองดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงินสำรองอื่น ๆ ตำมที่
เห็นสมควรเพื่อกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ก็ได้

ฆ
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
ผู้ถือหุ้น บมจ.ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
ฆ
กรณีมาด้ วยตัวเอง

กรณีรับมอบฉันทะ

บริ ษัทลงทะเบียนการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode
โต๊ ะลงทะเบียน เริ่ม 08:00 น.

 แสดงบัตรประจำตัว

 แสดงหนังสื อมอบฉันทะพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวผูม้ อบและแสดงบัตรประจำตัวผูร้ ับมอบ
 แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนที่มี Barcode

 แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มี Barcode

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม
(เวลา 10:00 น.)

ประธานหรื อผู้รับมอบหมายชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีมีผ้ คู ดั ค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนและมติตอ่ ที่ประชุม จนครบทุกวาระ โดยจะประกาศผลตามวาระ
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คำชี้แจง กำรลงทะเบียน วิ ธีกำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ได้แก่
1. แบบฆก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อนและ
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบไว้ชดั เจน
3. แบบ ค.แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้
เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูล้ งคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่ง
มายังบริษทั ก่อนการประชุม
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ เปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็ นเวลา 2 ชัวโมงก่
่
อนการประชุม
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรลงทะเบียน
1. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1. กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2. กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะ (สามารถ download ได้จาก www.sricha.com )
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอื หุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(สามารถ download จาก website www.sricha.com )
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(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(ค) สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ผแู้ ทนของนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรอง
ฆสาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
วิ ธีกำรมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาหนดหรือ
สามารถ Download ได้จาก www.sricha.com ซึง่ มีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ มอบฉันทะ
หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) กรณีมอบอานาจให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ง ณ สถานทีป่ ระชุม หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ซึง่ บริษทั ฯต้อง
ได้รบั หนังสือภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถอื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ฆ

ชื่อ

นายดุสิต ชูปัญญา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

82 ปี

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
ประวัตกิ ารอบรม
1.

Diploma in Aeronautical Engineering First Class สถาบัน Royal Aeronautical College London

2.

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่ นที่ 84
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่ นที่ 38

ประสบการณ์ ทางาน

พัฒนาการการช่าง บริ ษทั ไทยออลย์ จากัด (มหาชน)

2506 – 2542

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งสิ้น 1 บริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่

2554 – ปัจจุบนั

ในกรณี ที่ตอ้ งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ แทน กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามที่อยูด่ งั นี้
หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริ ษทั
97 หมู่ 3 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317-555 Fax. +66 38 317 577

.

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ท่ ี 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317-555 แฟกซ์ +66 38 317 577

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 9

Sriracha Construction Public Company Limited

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Duty Stamp
20 Baht

Proxy Form A

ติดอากรแสตมป์

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

20 บาทฆ

เขียนที่
Made at

วันที่

เดือน

Date

1. ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.

Month

Year

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Sub District

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
As shareholder of

ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่

จากัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม…………….…………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …….............….…… เสียง ดังนี ้
Hold a total amount of

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
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shares, and is entitled to cast

votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, and is entitled to cast

votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, and is entitled to cast

.

votes
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2. ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appointed

(1)

อายุ
Name

ฆ

ถนน
Road

จังหวัด

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

Age

Residing at No.

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub District

District

รหัสไปรษณีย์

Province

หรื อ

Postal Code

or

(2)

อายุ

Name

……………ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่

Age

Residing at No.

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province



Postal Code

มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Assign a proxy to the Independent Director

อยูบ่ ้ านเลขที่

หรื อ

573

ถนน

or

นายดุสติ ชูปัญญา

อายุ

…

Mr.Dusit Choopanya… Age

แขวง

-

82

ปี

82

years

บางพระ

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

เขต ศรี ราชา

จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์...................20110.................

District...........Sriracha……………… Province………Chonburi.....................Postal Code……………..20110…………….
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ที่ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน ตังอยู
้ ่
ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี หรื อพึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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.ฆTumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other place as
may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ
Sign

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign
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Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign

Grantor

Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

Proxy
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หมายเหตุ
Remark

1.

ถื อหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่
ฆ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

ในกรณี มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ สามารถนาส่ง ใบมอบฉันทะ พร้ อมเอกสารประจาตัวหรื อหนังสือรั บรองบริ ษัทที่
รับรองสาเนาเรี ยบร้ อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อ จัดส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี ้ อนึ่ง
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับเอกสารภายในวันที่ 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.

แผนกเลขานุการบริ ษัท

Company Secretary Department

บริ ษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

97 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 317 577

97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110

.

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B
--------------------------------เขียนที่
Made at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ

Duty Stamp
20 Baht

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

ฆ

1. ข้าพเจ้า

I/We

พ.ศ.
Year

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at Number

Road

Sub District

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

District

Province

Postal Code

ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่

จากัด (มหาชน)

as a shareholder of

Sriracha Construction

Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

Hold a total amount of

shares, and is entitled to cast

votes

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Ordinary share

shares, and is entitled to cast

votes

หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Preferred share

shares, and is entitled to cast

votes

2. ขอมอบฉันทะให้
Granted and appointed
(1)
ถนน

.ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Road

Province
ถนน

Road

จังหวัด
Province

(2)

Name

อายุ

Age

อาเภอ/เขต

Sub District

District

Postal Code

or

Residing at No.

หรื อ
อายุ

Age

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub District

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Residing at No.

District

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

หรื อ
or

.

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577
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 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
นายดุสิต ชูปัญญา
อายุ
82
ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Dusit Choopanya
of age
82
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 573
ซอย
แขวง บางพระ
No.
573
Street
Sub District Bangpha
เขต
ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 20110
ฆ
District Sriracha
Province Chonburi
Postal Code
20110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู ้
ถือหุน้ สามัญประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแปซิ ฟิค โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1
ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี

Just only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of the Shareholders 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
Chairman’s Report
- เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
- To be acknowledged only.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 04 สิ งหาคม 2563
To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2020 held on August, 2020.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:



เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

.

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2020 end December 31, 2020.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ฆ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 ไม่เห็นด้วย

Approve
วาระที่ 4

 งดออกเสี ยง

Not approve

Abstain

พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.
 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Elected the whole set of directors
 เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Not approve



งดออกเสี ยง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้

The election and appointment of individual director(s) as follows:
1. นายกมล
รัตนไชย
Mr.Kamol
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Not approve

Ratanachai
 งดออกเสี ยง
Abstain

2. นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชัย
Mrs.Sudchinda Sethakulvichai
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
3. นางปิ ยะภา จงเสถียร
Mrs.Piyapa Chongsathien
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 ไม่เห็นด้วย
Not approve

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ฆ To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2021 and fix their remuneration.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Not approve

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลจากกาไรสะสม
To consider and approve the dividend payment from retained earning
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 ไม่เห็นด้วย
Not approve

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Others (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
Approve
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

 ไม่เห็นด้วย
Not approve
.

 งดออกเสี ยง
Abstain
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
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การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้

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).
ฆ าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี ที่ที่ประชุมมี
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ……..……………………………….. ผูม้ อบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Grantor

ลงชื่อ …………..………………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
ลงชื่อ ……………..……………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
ลงชื่อ ……………..……………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
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หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

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.
ฆ ้ งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2. วาระเลือกตั

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for
individual director.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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. ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาตัวหรื อหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่รับรองสาเนา
เรี ยบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อ จัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ต้องได้รับเอกสาร
ภายในวันที่ 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.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

Company Secretary Department
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Form of Proxy (Form B)
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
Grant of proxy as a shareholder of

ศรี รำชำคอนสตรัคชัน่
Sriracha Construction

จำกัด (มหำชน)
Public Company Limited

ฆ
ในกำรประชุ
มผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี 2564ในวันที่ 20 เมษำยน 2564 ณ ที่หอ้ งแปซิ ฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ ท บำง
แสน ตั้งอยูท่ ี่ 44/1 ถ.หำดบำงแสน 1 ต.แสนสุ ข 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
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain

วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C
--------------------------------เขียนที่
Made at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ

Duty Stamp
20 Baht

ติดอากรแสตมป์
20
ฆ บาท

1. ข้าพเจ้า

I/We

พ.ศ.
Year

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at Number

Road

Sub District

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั

To Act as the Custodian for

ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่

จากัด (มหาชน)

as a shareholder of

Sriracha Construction

Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

Hold a total amount of

shares, and is entitled to cast

votes

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Ordinary share

shares, and is entitled to cast

votes

หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Preferred share

shares, and is entitled to cast

votes

2. ขอมอบฉันทะให้
Granted and appointed
(1)
ถนน

.ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Road

Province
ถนน

Road

(2)

Name

อายุ

Age

อาเภอ/เขต

Sub District

District

Postal Code

or

Residing at No.

หรื อ
อายุ

Age

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub District

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
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จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
นายดุสิต ชูปัญญา
อายุ
82
ปี
Assign a proxy to the Independent Director
Mr.Dusit Choopanya
of age
82
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 573
ซอย
แขวง บางพระ...............................
ฆ
No...................573.........................Street.............................-................................................Sub
District.......Bangpha……………..
เขต
ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณี ย…
์ ……20110…………………
District......Sriracha……………...Province……………Chonburi…………………Postal Code……….20110…………………
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู ้
ถือหุน้ สามัญประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแปซิ ฟิค โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1
ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี

Just only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting
of the Shareholders 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
Chairman’s Report
- เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
- To be acknowledged only.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 04 สิ งหาคม 2563
To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2020 held on August 04,2020.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:



เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
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97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2020 end December 31, 2020.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ฆ

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

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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


วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
Approve
Not approve
Abstain
พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.
 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Elected the whole set of directors


เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Not approve



งดออกเสี ยง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้

The election and appointment of individual director(s) as follows:
1. นายกมล
รัตนไชย
Mr.Kamol
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Not approve

Ratanachai
 งดออกเสี ยง
Abstain

2. นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชัย
Mrs.Sudchinda Sethakulvichai
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
3. นางปิ ยะภา จงเสถียร
Mrs.Piyapa Chongsathien
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2021
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577

บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 9

Sriracha Construction Public Company Limited

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Not approve



งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2021 and fix their remuneration.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Not approve

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลจากกาไรสะสม
To consider and approve the dividend payment from retained earning
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8

เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Not approve



งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Others (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in
all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
Sriracha Construction Public Company Limited
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เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Not approve



งดออกเสี ยง
Abstain

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
ฆ

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).
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

Sign (……………..……………………) Grantor

ลงชื่อ …………..………………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
ลงชื่อ ……………..……………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
ลงชื่อ ……………..……………………….. ผูร้ ับมอบฉันทะ

Sign (……………..……………………) Proxy
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หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

A shareholder
assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on
ฆ
his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for
individual director.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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. ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาตัวหรื อหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่รับรองสาเนา
เรี ยบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อ จัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ต้องได้รับเอกสาร
ภายในวันที่ 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.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Form of Proxy (Form B)
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
ฆ
Grant of proxy as a shareholder of

ศรี รำชำคอนสตรัคชัน่
Sriracha Construction

จำกัด (มหำชน)
Public Company Limited

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษำยน 2564 ณ ที่หอ้ งแปซิ ฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ ท
บำงแสน ตั้งอยูท่ ี่ 44/1 ถ.หำดบำงแสน 1 ต.แสนสุ ข 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
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
วำระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
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