บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่ น จ ากั ด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

SCC-CSC014/2557

เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

เรียน

ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยฆ(เอกสารแนบ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทาโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบ 2)
รายงานประจาปี 2556 ( CD-ROM เอกสารแนบ 3)
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง (เอกสารแนบ4)
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 (เอกสารแนบ 5)
ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
คาชี้แจงการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8)
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรม
เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.บางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมใน
วันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาได้บันทึก
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556

การลงมติ
วาระที่ 3.

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯในปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2556 เฉพาะส่วน
ที่เป็นผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกั บหนังสือเชิญประชุมตามเอกสาร
แนบ 3
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 แล้วเห็นว่าที่ประชุม
สมควรรับทราบรายงานประจาปี 2556 และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2556

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 4.

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ฆ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่
ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ น าเสนอนั้ น ได้ รั บ การสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสาร
หลักฐาน และมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามนโยบายการบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ
วาระที่ 5.

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 20 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อ ยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยใน
สองปีแรกให้ใช้วิธีจับฉลาก ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2557 นี้ กรรมการที่ครบกาหนด
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง

จานวนทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมปี 2556

นายเยี่ยม

จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

12 ก.ค.54 – 10 พ.ค.57

4/4

นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

13 ส.ค.56 – 10 พ.ค.57

1/4

นายบุญเครือ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ

12 ก.ค.54 – 10 เม.ย.56

4/4

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และจากการ
พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่
ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1. นายเยี่ยม
จันทรประสิทธ์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์
กรรมการ
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การลงมติ

ฆ

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้ งให้ นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการ
และให้ นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการ
ที่นาส่งต่อผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 4
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6.

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคานึงถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษั ทฯ พิจ ารณาแล้ วเห็นว่ าที่ ประชุ มสมควรพิ จารณาอนุ มั ติค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 ดังมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 5 อนึ่งบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการ
บริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาและนาเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7.

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี
2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งให้

1
2

นายประดิษฐ์
นางสาวชวนา

รอดลอยทุกข์
วิวัฒน์พนชาติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712

บริษัท เอเอสทีA มาสเตอร์ จากัด
บริษัท สานักงานปิ
B ติเสวี จากัด

3

นางสาววันเพ็ญ

อุ่นเรือน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 7750

บริษัท สานักงานปิ
C ติเสวี จากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด
บริ ษั ท สานั กงานปิ ติ เ สวี จ ากัด ให้ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ของ บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่ น จ ากั ด
(มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย สาหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2557โดยให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ค นหนึ่ ง คนใดดั ง มี ร ายชื่ อ
ดังต่อไปนี้มีอานาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบ
บัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่ น จ ากั ด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557 สาหรับบริษัทฯเป็นจานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ปี 2555
500,000 บาท
360,000 บาท

ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส
ฆ

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานสอบบัญชี(ถ้ามี)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2556 บริษัทไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ
วาระที่ 8.

ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
600,000 บาท
390,000 บาท

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี
2556 โดยได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แผนการลงทุน
การขยายงาน ความจาเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการ
ลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมจานวน 902,973,549 บาท และปัจจุบันบริษัทฯ มี
ทุนสารองตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตาม
จานวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 59 กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2557 นี้บริษัทฯ จึงไม่มี
หน้าที่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีเป็นทุนสารองอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จากผลการดาเนินงานปี 2556 ที่ 902,973,549 บาท โดยนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ฯ ในอั ตราหุ้ นละ 2.70บาท รวมเป็น เงิน ปัน ผลจ่ายจากผลการดาเนิน งานปี 2556 ทั้ งสิ้ น
825,645,665 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.44 ของกาไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทได้ทาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 305,223,200
ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 351,006,680 ล้านบาท จึงยังคงเหลือยอดเงินปันผลค้างจ่าย
ที่ 1.55 บาทต่อหุ้น โดยเป็นเงินปันผลจาก BOI 0.39 บาทต่อหุ้น และ ปันผลจาก NON-BOI 1.16 บาทต่อ
หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจานวน 306,218,700 หุ้น รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 474,638,985 บาท
ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินและเงินลงทุนจานวน 845,871,561.48 บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
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