บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

SCC-CSC 006/2565
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

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 2564 (เอกสารแนบ 2)
3. รายงานประจาปี 2564 ( QR CODE เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 (เอกสารแนบ 5)
6. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ (เอกสารแนบ 6)
7. คาชี้แจงการลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7)
8. ใบ QR Code เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสื อมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ งประชุ มเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านระบบ
Inventech Connect Streaming บริ ษทั ฯ จึ งใคร่ ขอเชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ ผ่านมาได้
บันทึกถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯประจาปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏ
อยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2564 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 งถู กต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญชี แ ล้ว จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ ต ้องผ่า นมติ อนุ 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 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี 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 บ เลื อกกลับเข้า มาด ารง
ตาแหน่ งใหม่ได้ ในการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2565 นี้ กรรมการที่ ครบกาหนดต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ
จานวนที่เข้าร่ วม
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
ประชุมปี 2564
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

3 ปี

5/5

2.นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์

กรรมการ

3 ปี

5/5

3.นายกฤษฎา

กรรมการ

3 ปี

4/5

1.นายดุสิต

ชูปัญญา

โพธิ สมภรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
โดยทาการพิ จารณาจากคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญของ
กรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี้ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในวาระ3ปี
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1.นายดุสิต

ชูปัญญา

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายฉัตรมงคล

เขมาภิรัตน์

กรรมการ

โพธิ สมภรณ์

กรรมการ

ฆ 3.นายกฤษฎา

บุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้ งนี้ ได้ผ่า นกระบวนการกลัน่ กรอง หรื อพิ จารณาอย่างรอบคอบ
ระมัด ระวังของคณะกรรมการบริ ษ ัทแล้ว ซึ่ งกรรมการทั้ง 3 ท่ า นนี้ ลว้ นเป็ นผู ท้ ี่ มีค วามรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึ งขอให้เสนอให้ที่ป ระชุ ม
พิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี และ
ให้แต่งตั้ง นายดุสิต ชูปัญญา เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบสื บไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดและประวัติ
กรรมการที่ขอนาส่ งต่อผูถ้ ือหุน้ ตามเอกสารแนบ 4
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางใน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยคานึ งถึงภาระหน้าที่
และความรั บผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นสมควรกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตามที่เสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ ประชุ มสมควรพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนใน
ปี 2564 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 5
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2565 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2565
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่ อ ให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ
ประจาปี 2565 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณาแต่ งตั้งให้ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที
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มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2565โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนหนึ่ งคนใดดังมีรายชื่ อดังต่อไปนี้ มีอานาจสอบ
ทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
1
2
3
4.
5.

ฆ

นายประดิษฐ์
นางสาวนงราม
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 2565 สาหรับบริ ษทั ฯเป็ นจานวนเงิน ดังต่อไปนี้
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ค่าสอบบัญชี

การลงมติ

1,300,000 บาท

1,300,000 บาท

1,300,000 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 ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2564
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 นไว้ส่ วนหนึ่ งเพื่ อการลงทุ นและสร้ า ง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในปี 2564 บริ ษทั มี ผลกาไรที่ ดี มี กระแสเงิ นสดและสภาพคล่องที่ ดี โดยบริ ษทั ฯมี ทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 31,000,000 บาท หรื อ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนเป็ นที่ เรี ยบร้อยตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนั้นในปี 2565 บริ ษทั ฯไม่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นทุน
สารองอีก คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเสนอให้ทาการจ่ายเงินปั นผลที่จานวน 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
จานวน 309,879,000 หุน้ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 77,469,750 บาท
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ือ
หุน้ ตามจานวนที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเกินกึง่ หนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 เรื่ อฆงอื่นๆเพื่อพิจารณา (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบกาหนดการดังกล่าว หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุ ณายื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ประธานในที่ประชุ ม
มอบหมายก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ประชุม หรื อ
ส่ งมาที่ บริ ษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน) แผนกเลขานุการบริ ษัท เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนเก้ ากิโล ต.สุ รศักดิ์
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110 หรื อ ทางอีเมล์ secretary@sricha.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2565 ได้แก่ นายกมล รั ตนไชย ตามรายละเอียดดังปรากฏอยู่
ตามเอกสารแนบ 9 ในการนี้ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนาหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่
ระบุในเอกสารแนบ 7 และ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connnect System. ทั้งนี้ ขอเรี ยน
เชิ ญผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้ามายัง secretary@sricha.com ได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนาขึ้ นแสดง
ในเวบไซท์ของบริ ษทั www.sricha.com
ขอแสดงความนับถือ

(นายเยี่ยม จันทรประสิ ทธิ์ )
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 2

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุ ม Ambatovy ตั้งอยู่ที่สานักงานใหญ่ เลขที่ 97
หมู่ 3 ซอยเก้ากิโล ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา 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 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นวันที่ 11 มีนาคม 2564) ขณะนี้บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ น้ ที่ขายแล้วทั้งหมด
309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทีม่ าด้ วยตนเองจานวน

20 ราย

คิดเป็ นจานวน

21,750,800 หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะเป็ นจานวน

8 ราย

คิดเป็ นจานวน

167,854,300 หุ้น

หรื อร้ อยละ 54.16 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด

28 ราย

คิดเป็ นจานวน

189,605,100 หุ้น

หรื อร้ อยละ 61.18 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
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ในการเข้าร่ วมประชุ มครั้งนี้ มีกรรมการครบองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ประธานจึงขอกล่าวเปิ ดการ
ประชุ ม และได้มอบหมายให้ นายกัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มให้ที่ประชุ ม
ทราบ
บริ ษทั ฯ มีวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ดังนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหนึ่ งคนมี คะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ ้นที่มีหรื อที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
จะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และในการลงมติ แต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะทาการเก็บใบ
ลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่ออกเสี ยง, ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ ม่เห็ นด้วยแล้ว
ตามด้วยงดออกเสี ยงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทาการเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเมื่อจบวาระสุ ดท้าย และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยูใ่ นใบลงคะแนน ทั้งนี้ จะทาการ
ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ ง หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีความประสงค์จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้น 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. เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
ไม่มีเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2563
รายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 ที่ผ่านมาได้ทาการบันทึกถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุ มตามเอกสารแนบ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
มติ ทีป่ ระชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มด้ วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง

28 ราย จานวน 189,605,100 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 กาไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ เสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาของ
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
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิรับรองงบการเงินประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติ

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ รับ รองงบดุ ล และบั ญชี ก าไรขาดทุ น ของบริ ษั ทฯ ในรอบปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

เห็นด้ วย
29 ราย จานวน 189,607,155 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 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี 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. 2564 นี้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ
ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

1.นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

2.นายณรงค์

สุ ขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง
3 ปี
3 ปี

จานวนที่เข้าร่ วม
ประชุมปี 2564
6/6
6/6

3.นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
กรรมการ
3 ปี
6/6
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยทาการ
พิจารณาจากคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอ
กรรมการสามท่านนี้ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในวาระ3ปี
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เอกสารแนบ 2

1.นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

2.นางปิ ยะภา

จงเสถียร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3.นางสุ ดจินดา

เศรษฐกูลวิชยั

กรรมการ

เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่
ประชุ ม พิ จารณาเลื อกตั้ง ให้บุ ค คลทั้ง 3 ท่ า นดัง กล่ า วข้า งต้นเข้า ดารงตาแหน่ ง กรรมการเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
รายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาส่ งผูถ้ ือหุ น้ แล้วในเอกสารแนบ 4
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการให้ ดารงตาแหน่ งและมีคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

นายกมล

รัตนไชย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

นางปิ ยะภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ

28 ราย จานวน 189,607,055 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
1 ราย จานวน
100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

จงเสถียร

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

29 ราย จานวน 189,607,155 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ

นางสุ ดจินดา

เศรษฐกูลวิชัย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

29 ราย จานวน 189,607,155 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
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ตาแหน่ ง

100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

กรรมการ
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วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา
กาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
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

รวมกรรมการทุ ก ท่ า นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของ

กรรมการบริ ษทั

15,000

25,000

รายได้รวมของบริ ษทั ตามงบการเงิ นประจาปี ที่
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

-ประธานกรรมการ

20,000

-

10,000

-

-ประธานกรรมการบริ หาร

-

10,000

-กรรมการบริ หาร

-

5,000

15,000

-

10,000

-

15,000

-

ตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบ

-ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
-กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

10,000

ค่ าตอบแทนรายปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ตาม
งบการเงินประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิค่าตอนแทนตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ
โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนตามรู ปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

29 ราย จานวน 189,607,155 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 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
ประธานเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ฯ
ประจาปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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

5. นางสาวสุนนั ทา

คาสุข

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

บริ ษทั เอเอสที
E มาสเตอร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชา
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบปี บัญชี 2564 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่ อดัง กล่าวมีอานาจ
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2564 สาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2564
1,300,000 บาท

ปี 2563
1,300,000 บาท

ปี 2562
1,250,000 บาท

อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่ น ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริ ง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
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

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ เป็ นผูส้ อบบัญชี

มติ

บริ ษทั รวมถึงกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

29 ราย จานวน 189,607,155 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 ที่ ผ่านมา รวมถึ งแผนการลงทุน 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 นทุน
สารองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังนี้
ในปี 2563 บริ ษทั มี ผลกาไรที่ ดี มี กระแสเงิ นสดและสภาพคล่ องที่ ดี โดยบริ ษทั ฯมี ทุ นสารองตามกฎหมาย
จานวน 31,000,000 บาท หรื อ ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นในปี 2564 บริ ษทั ฯไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นทุนสารองอีก คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเสนอให้ทา
การจ่ายเงินปั นผลที่จานวน 0.40 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 309,879,000 หุ ้น คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 123,951,600 บาท โดย
จะทาการจ่ายเงิ นให้กบั ผูม้ ีรายชื่ อในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่ 5 พฤษภาคม 2564 และจะทาการจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 19
พฤษภาคม 2564
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ประธานจึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิไม่จ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

29 ราย จานวน 189,607,155 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
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วาระที่ 8. เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่ องอื่นใด
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความ
คิดเห็น โดยมีนายนิรันดร์ พงษ์กล่า สอบถามดังนี้
นายนิรันดร์ พงษ์ กลา่ ผูถ้ ือหุน้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสมรรถนะรับงานได้อีกเท่าไร / มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมเป็ นใครบ้าง
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
จากที่เราได้รายงานไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรามีงานบริ การที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้ประมาณ 2,800 ล้านบาท ที่
ต้องใช้คาว่าประมาณเนื่ องจาก สัญญาที่เราลงนามทุกสัญญา ยังไม่ใช่ยอดเงินสุ ทธิ งานอาจจะยังลดหรื อเพิ่มได้ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเพิ่ม ตามปริ มาณงานที่ลูกค้ามอบหมายให้ ซึ่ ง 2,800 ล้านบาทนี้ เริ่ มจากปี 2564 – 2565 ช่ วงนี้ กาลังอยู่ในช่ วง
เจรจากับลูกค้าอยู่ ซึ่ งในอดีตเรามีสมรรถนะในการรับงานลูกค้าอยูป่ ระมาณปี ละ 3000 ลบ. โดยจากงานบริ การที่ยงั ไม่
รับรู ้รายได้ 2,800 ล้านบาทนี้ ไม่ใช่เฉพาะปี นี้ปีเดียว เรายังสามารถรับงานได้อีก
คาถามที่สอง เรายืนยันมาตลอดว่าแต่ละบริ ษทั เราไม่ถือเป็ นคู่แข่ง เพราะแต่ละองค์กรจะมีส่วนดีส่วนถนัดของ
เขา มีพบกันบ้างในงานแข่งขันเสนอราคาลู กค้า หากพูดถึ งบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมี BJCHI STPI
STECON แต่วา่ ไม่ได้แข่งขันกันเท่าไรนัก เขามีลูกค้าประจาของเขา เรามีลูกค้าประจาของเรา
นายนิรันดร์ พงษ์ กลา่ ผูถ้ ือหุน้
ตัวเลขวัดความสามารถในการทากาไรจากการดาเนินงานของบริ ษทั (EBITDA)เป็ นเท่าไร
คุณบุญล้ อม ฝากมิตร รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
จากรายงานประจาปี 2563 ตัวเลขจะแสดงให้เห็นอยูห่ น้า 106 รวม 3 ตัวเลขคือ ตัวเลขกาไรขาดทุน 162.44 ลบ.
บวกด้วย ค่าเสื่ อมราคา 50.44 ลบ. ค่าตัดจาหน่ายทรัพย์สิน 3.35 ลบ. ทั้ง 3 รายการนี้รวมกันแล้วประมาณ 216 ลบ.
นายนิรันดร์ พงษ์ กลา่ ผูถ้ ือหุน้
จุดแข็งของบริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)มีอะไรบ้าง
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นองค์ก รที่ ท างานอย่า งโปร่ ง ใสมาตลอด ปราศจากคอรั ป ชั่น เรามี ผูบ้ ริ หารและหัว หน้า งานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ยาวนานมากในวงการทาให้ลูกค้าไว้วางใจ ที่สาคัญเรื่ องความปลอดภัย เรื่ องคุณภาพ
งาน เรื่ องการส่ งงานตรงเวลา ทั้ง3ข้อนี้ เราสามารถปฏิ บตั ิ ได้ดีมาตลอด ทาให้ลูกค้ากลับมาหาตลอดเวลาที่ มีงานใน
เมืองไทยหรื อต่างประเทศ รวมถึงลูกค้าใหม่ๆที่ได้ยนิ ชื่อเสี ยงเรา ก็จะพิจารณาบริ ษทั เราเป็ นตัวเลือกต้นๆ
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ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

นายเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการบริ ษทั

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

ลักษณะการเป็ นกรรมการ
เข้าดารงตาแหน่ง เมือ่ 22 เมษายน 2554
วาระตาแหน่งกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน 4,288,300 หุน้

ประวัติการศึกษา
CIVIL OF ENGINEERING สถาบัน THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP)2010 รุ่นที่ 139
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)2010 รุ่นที่ 84

ประสบการณ์ทางาน
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ (1994) จากัด

2537 - 2554

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนทัง้ สิ้น 1 บริษทั
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)

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

.

2554 - ปัจจุบนั

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

เอกสารแนบ 4

ลักษณะการเป็ นกรรมการ
เข้าดารงตาแหน่ง เมือ่ 22 เมษายน 2554
วาระตาแหน่งกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหาร
บุตรของ นายบุญเครือ เขมาภิรตั น์ (ตาแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ)
บุตรร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กับ นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
(ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษทั )

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน -0 - หุน้

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ, Oklahoma City University, USA
ปริญญาตรี - พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP)2010 รุ่นที่ 139
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)2010 รุ่นที่ 84

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ (1994) จากัด
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ทีมเวิรค์ โซลูชนั ่
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์ (ประเทศไทย)
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. พัทยาดอทคอม
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ชลบุรี 108 ดอทคอม
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. บายคอมส์ดอทคอม
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ควิกมิเดียและบจ. บัญชีไทย
2537 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. แกรนด์เฮอริเทจ
2537 - 2554
อนุกรรมการกาหนดคุณสมบัตคิ อมพิวเตอร์ จานวน 250,000 เครื่อง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2548

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนทัง้ สิ้น 1 บริษทั
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)

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

.

2554 - ปัจจุบนั

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

เอกสารแนบ 4

ลักษณะการเป็ นกรรมการ
เข้าดารงตาแหน่ง เมือ่ 22 เมษายน 2554
วาระตาแหน่งกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวน -0 - หุน้

ประวัติการศึกษา
Diploma in Aeronautical Engineering First Class สถาบัน Royal Aeronautical College London

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่นที่ 38

ประสบการณ์ทางาน
พัฒนาการการช่าง บริษทั ไทยออลย์ จากัด (มหาชน)

2506 – 2542

ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนทัง้ สิ้น 1 บริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)

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

.

2554 – ปัจจุบนั

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

เอกสารแนบ 5
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2565
ปี 2564
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั มี 3 ประเภท

2563

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

2.ค่ าเบีย้ ประชุ ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
3.ค่ าตอบแทนปี

15,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกินร้ อยละ0.5 ของรายได้รวม ไม่ เกินร้ อยละ0.5 ของรายได้รวม
บริษทั
บริษทั
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท/ครั้ง
ร้อยละ0.1-0.5 ของรายได้รวม
บริ ษทั

เบีย้ ประชุ ม
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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
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 ประชุ ม
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

เอกสารแนบ 6

หมวดที่ 3
ข้ อบังคับเกีย่ วกับเรื่ องกรรมการ
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
ฆ
(2) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรมี จำนวนไม่เกิ นกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ใ นกำร
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่ อนั้น โดยกรรมกำรที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลื อกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ื อหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนน
เสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณี ที่ บุ ค คลผูไ้ ด้รับ กำรเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำรมี จำนวนเกิ นกว่ำ จำนวนกรรมกำรที่ จะพึ ง มี ไ ด้ใ นกำร
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีกำรลงคะแนนเป็ นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ น้
ออกเสี ยงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมำกหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่ งได้รับคะแนน
เสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้รับ กำรเลื อกตั้ง ในล ำดับถัดลงมำมี ค ะแนนเสี ย งเท่ ำ กันเกิ นจำนวนที่ จะพึง มี หรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 20. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ออกจำกตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำร
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำม (1/3)
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลำกกันว่ำ
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่
ออกตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
ข้อ 23. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึ ง
บริ ษทั กรรมกำรซึ่ งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ภำยใต้บงั คับของข้อ 23 ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ อื่นนอกจำกถึ งครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลื อกบุ คคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุ มคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ งได้รับเลือก
ให้เป็ นกรรมกำรแทนจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนนั้น
มติ ข องคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่ำ สำมในสี่ (3/4) ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
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)
97 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

Sriracha Construction Public Company Limited

ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนจำนวนกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุ ม ให้กรรมกำรที่
เหลืออยูจ่ ดั ให้มีกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่วำ่ งทั้งหมดนั้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่จำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทน
อยูใ่ นตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึ่ งตนแทน
ฆ

ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) ซึ่ งมำประชุ มและมีสิทธิ ออก
เสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผู ้
ถือหุน้ (ถ้ำมี) ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
หมวดที่ 4
การประชุ มผู้ถือหุ้น
1.

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสำนักงำนใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่
ประธำนกรรมกำรจะเห็นสมควร

2.

กำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ

3.

4.

คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุ มวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด จะเข้ำชื่อกัน
ทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุ มวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำร
ที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมกำรจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภำยใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ น้
ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้ำประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่คณะกรรมกำรกำหนด และจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ให้ เ ป็ นไปตำมที่ ป รำกฏในทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ในวัน เดี ย วกั น ทั้ง นี้ สิ ทธิ ข องบุ ค คลดั ง กล่ ำ วย่ อ มไม่ ถู ก
กระทบกระเทือน แม้วำ่ ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกินสองเดือน
ในกำรเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ว่ำเป็ นกำรประชุ มสำมัญ หรื อกำรประชุ มวิสำมัญ ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็ น
หนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วย
รำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุวำ่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็ น
ของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวัน
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ประชุ ม และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วัน
5.

4.
5.

6.

คำบอกกล่ำวที่ส่งให้บรรดำผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ส่งโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออกเสี ยงแทน
ฆ
ตนก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะต้องลงวันที่และลำยมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตำมแบบที่
นำยทะเบียนกำหนด โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
1. จำนวนหุ น้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้ำประชุม
กรณี ที่มีกำรมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ และไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้รับมอบฉันทะมำกกว่ำหนึ่ง (1) ฉันทะ
ย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงตำมจำนวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจำกกำรออกเสี ยงส่ วนตัวในกรณี ที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ ง
ในสำม (1/3) ของจำนวนหุ น้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมำเข้ำ
ร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตำมที่กำหนดไว้ หำกกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ กำร
ประชุ มนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใ ช่ เป็ นกำรเรี ยกประชุ มเพรำะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุ มครั้ง
หลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ ป ระชุ ม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่ อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่สำมำรถปฎิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งมำประชุ มเลือกผูถ้ ื อ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม

7.

ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมจะเลื่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นไปในเวลำอื่นโดยควำมยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกำหนดสถำนที่ วันและเวลำที่จะประชุ มครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่ งได้เลื่อนมำนั้น ห้ำมมิให้ปรึ กษำ
กิจกำรอื่นใดนอกจำกกิจกำรที่คำ้ งมำแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีกำรส่ งคำบอกกล่ำวให้เป็ นไปตำมข้อ 38.

8.

กำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยกำรลงคะแนนลับนั้น
ให้หุน้ หนึ่ง (1) หุ น้ มีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ รำยใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ รำยนั้นไม่มีสิทธิ
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ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมกำร และมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1.
2.

7.

8.

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสี ยง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ฆ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
1. กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. กำรซื้ อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนจำกัดหรื อบริ ษทั จำกัดมำเป็ นของบริ ษทั
3. กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิ จกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิ จกำรกับบุคคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
4. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
5. กำรเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อกำรออกหุ น้ กูเ้ พื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป
6. กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั
กำรลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อำจกระทำได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำห้ำ (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ส่ วนวิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตำมที่
ประธำนในที่ประชุมกำหนด
กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำอย่ำงน้อยมีดงั นี้
1. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงถึงผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่ำน
มำ
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 ย่อยตำมคำนิ ยำมของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ตกลงเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในเรื่ อง
นั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ฆ
ข้อ 58. ห้ำมมิให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไรซึ่ งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งจ่ำยตำมจำนวนหุ ้น หุ ้นละเท่ำ ๆ กัน และกำรจ่ำยเงินปั นผลต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้
คณะกรรมกำรอำจจ่ ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งครำวเมื่ อเห็ นว่ำบริ ษทั มี กำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปั นผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจำหน่ำยหุ น้ ไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะ
จ่ำยเงิ นปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนโดยออกเป็ นหุ ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น โดยได้รับควำมเห็ นชอบจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้
กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้กระทำภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ ้น และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์
เป็ นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันด้วย ถ้ำหำกจ่ำยเงินปั นผลภำยในช่วงเวลำที่กฎหมำยกำหนด ห้ำมมิให้
เรี ยกร้องดอกเบี้ยต่อบริ ษทั
ข้อ 59. บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้ อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หัก
ด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้ อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
นอกจำกทุนสำรองดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงินสำรอง
อื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควรเพื่อกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ก็ได้
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอนการยืน่
แบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/SRICHA124320R
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดาเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาร้อง
.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง

.

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม
.
5 กดปุม่ “ส่งแบบคาร้อง / Request”
.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
. Username & Password

2. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบลงทะเบียนยืน่ แบบคาร้องจะเปิดให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการ
ลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยูข่ ้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษทั
เลขที่ 97 หมู่ 3 ซอยเก้ากิโล ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9138
ให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สาหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล

2 นา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4 กดปุม่ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2
3
4

เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทาการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกาหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คาถาม
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม

2

พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”
การส่งข้อความเสียง
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
จากนั้นทาการพูดคาถามที่ต้องการถาม
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
กดปุ่ม “ส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
1
ยื่นแบบคาร้องผ่าน e-Request

2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect
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หมายเหตุ การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนา) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดาเนินการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/SRICHA124320R
กรอกข้อมูลสาหรับยื่นแบบคาร้อง
(e-Request)
ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

ส่งแบบคาร้อง

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคาร้อง
และกาลังดาเนินการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติคาร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาร้อง

ดาเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขั้นตอนนี้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม
รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting)
ผ่าน Cisco Webex
หมายเหตุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสาหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

บริษั ท ศรี ร าชาคอนสตรัค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ชื่ อ

นายกมล รัตนไชย

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ

อายุ
ไม่มี

การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ประวัตกิ ารศึกษา
ฆ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
ประวัตกิ ารอบรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 73 /2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ) รุ่ นที่ 23/2008
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 16/2012
หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่ นที่ 21/2015
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 215/2016
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 9/2017
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2019
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 2019
ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการอิสระ บจก. เกียร์เฮด
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์
กรรมการอิสระ บจก. แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
กรรมการอิสระ บจก. ไทม์แลปส์
กรรมการอิสระ บจก.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ซุปเปอร์ริช เคอเร็ นซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1965
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริ ษทั
กรรมการอิสระ บมจ. ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์นเพาเวอร์ กรุ๊ ป

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

.

56 ปี

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

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

บริษั ท ศรี ร าชาคอนสตรัค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited
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ในกรณี ที่ตอ้ งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทน กรุ ณาส่งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อ
รับรองบริ ษทั ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามที่อยูด่ งั นี้
.
หนังสื อมอบฉันทะ

ฆ

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

บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Duty Stamp
20 Baht

Proxy Form A

--------------------------------เขียนที่

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Made at

ฆ

วันที่

เดือน

Date

1. ข้าพเจ้า

พ.ศ.

Month

Year

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Sub District

อาเภอ/เขต
District

ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Province

Postal Code

ศรีราชาคอนสตรัคชั่น

As shareholder of

จากัด (มหาชน)

Sriracha Construction

Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม…………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …….............….…… เสียง ดังนี ้
Hold a total amount of

shares, and is entitled to cast

หุน้ สามัญ

เสียง

shares, and is entitled to cast

votes

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share

หุน้ บุรมิ สิทธิ

votes

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

Preferred share

shares, and is entitled to cast

votes

2. ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appointed

(1)

อายุ
Name

ถนน

Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at No.

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

หรือ

Province

Postal Code

or

(2)

อายุ ……………ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Name

Age

Residing at No.

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Sub District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Province

Postal Code

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Assign a proxy to the Independent Director

อยูบ่ า้ นเลขที่

หรือ

54

ซอย

นายกมล รัตนไชย

Road

เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพฯ

District

Province

อายุ

Mr.Kamol Ratanachai

รามคาแหง 58/3 แยก 4

Residing at

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

or

Age

ปี

56
56

years

แขวง หัวหมาก
Sub District

รหัสไปรษณีย ์

10240

Postal Code

.

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)
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญ ประจาปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Inventech Connect หรือพึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the

ฆ

Shareholders 2022 to be held on April 19, 2022 at 10:00 pm, Electronic Meeting by Inventech Connect or on such
other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

ลงชื่อ
Sign

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign

Proxy

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
Sign

Grantor

Proxy

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

Proxy

หมายเหตุ
Remark

1. ถื อหุ ้นที่ มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ 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.
2. ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาตัวหรื อหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่
รับรองสาเนาเรี ยบร้อย ณ สถานที่ ประชุม ตามวันและเวลาที่กาหนด หรื อ จัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าตามที่อยู่ขา้ งล่างนี้ อนึ่ ง
บริ ษทั ฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature
together with the certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The
company must receive these documents within April 18, 2022.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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

Company Secretary Department
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110

.

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)
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B
--------------------------------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

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

บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
นายกมล รัตนไชย
อ า ยุ
56
ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai
of age
56
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 54
ซอย
รามคาแหง 58/3 แยก 4
แขวง หัวหมาก
No.
54
Street ramkamhaeng 58/3 junction 4
Sub District Huamark
เขต
บางกะปิ
จังหวัด กรุ งเทพมหานครฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10240
ฆ
District Bangkapi
Province Bangkok
Postal Code
10240
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู ้
ถือหุ น้ สามัญประจาปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ Inventech Connect
หรื อพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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 2022 to be held on April 19, 2022 at 10:00 am, Electronic Meeting by Inventech Connect 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

เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
Chairman’s Report
- เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
- To be acknowledged only.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2021 held on April 20, 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.
 (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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2021 end December 31, 2021.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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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:
ฆ

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. นายดุสิต
ชูปัญญา
 เห็นด้วย

Approve
2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
 เห็นด้วย

Approve
รัตน์

วาระที่ 5

Mr.Dusit
Choopanya
 งดออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย
Not approve
Abstain
Mr.Gridsada
Potisomporn
 งดออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย
Not approve
Abstain

Mr.Chatmongkol Khemapiratana
 ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
Approve
Not approve

3.
นายฉัตร
มงคล เขมาภิ

งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2022
 (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)
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2565 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2022 and fix their remuneration. 
(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:
 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

พิจารณาเรื่ องอื่น 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
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ไม่เห็นด้วย
Not approve

.



งดออกเสี ยง
Abstain
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การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ 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

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 ือหุ น้ 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
ฆ
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 ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ 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 18 เมษายน 2565

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature together with the
certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The company must receive these
documents within April 18, 2022.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
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Company Secretary Department
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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 ือหุน้ สำมัญประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษำยน 2565เวลำ 10.00 น. เป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
Inventech Connect / AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2022 to be held on April 19, 2022 time 10:00 am,
Electronic Meeting by Inventech Connect 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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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C
---------------------------------

Duty Stamp
20 Baht

ติดอากรแสตมป์

เขียนที่
Made at
วันที่
Date

20 บาท

ฆ
1. ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at Number
อาเภอ/เขต
District

เดือน
Month
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub District
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั

To Act as the Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
as a shareholder of

ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
Sriracha Construction

จากัด (มหาชน)
Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
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
2. ขอมอบฉันทะให้
Granted and appointed
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age Residing at No.
ถนน
.ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub District
District
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
Residing at No.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub District
District
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Postal Code
or
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 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
นายกมล รัตนไชย
อ า ยุ
56
ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai
of age
56
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 54
ซอย
รามคาแหง 58/3 แยก 4
แขวง หัวหมาก
No.
54
Street ramkamhaeng 58/3 junction 4
Sub District Huamark
เขต
บางกะปิ
จังหวัด กรุ งเทพมหานครฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10240
ฆ
District Bangkapi
Province Bangkok
Postal Code
10240
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู ้
ถือหุน้ สามัญประจาปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

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 2022 to be held on April 19, 2022 at 10:00 am, Electronic Meeting by Inventech Connect 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

เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
Chairman’s Report
- เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
- To be acknowledged only.

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2021 held on April 20, 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.
 (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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2021 end December 31, 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.
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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


 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
Approve
Not approve
Abstain
วาระที่ 4ฆ 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. นายดุสิต
ชูปัญญา
 เห็นด้วย

Approve

Mr.Dusit
ไม่เห็นด้วย
Not approve

Choopanya
 งดออกเสี ยง
Abstain

2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
Mr.Gridsada Potisomporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
Mr.Chatmongkol Khemapiratana
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Not approve
Abstain
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2022
 (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
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ไม่เห็นด้วย
Not approve

.



งดออกเสี ยง
Abstain
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2565 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2022 and fix their remuneration.
 (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:
 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

พิจารณาเรื่ องอื่น 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
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ไม่เห็นด้วย
Not approve

.



งดออกเสี ยง
Abstain
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การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ 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).
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้
ฆ าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี 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
his/her/their
ฆ 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 ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจา
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 18 เมษายน 2565

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature together with the
certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The company must receive these
documents within April 18, 2022.
แผนกเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
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ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
Annex to the Form of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of
Sriracha Construction
Public Company Limited
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565เวลา 10.00 น. เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech
ฆ
Connect / AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2022 to be held on April 19, 2022 time 10:00 am, Electronic Meeting by
Inventech Connect หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย or at any adjournment thereof to any other date, time and
venue.or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
วาระที่
Agenda

เรื่ อง
Subject
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