บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

.SCC-CSC 006/2560
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

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

แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทาโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 (เอกสารแนบ 2)
รายงานประจาปี 2559 ( CD-ROM เอกสารแนบ 3)
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (เอกสารแนบ 5)
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น (เอกสารแนบ 6)
คาชี้แจงการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น (เอกสารแนบ 7)
แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม (เอกสารแนบ 8)
หนังสื อมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24

กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิ ฟิค โรงแรม
เดอะไทด์ รี สอร์ท บางแสน ตั้งอยูท่ ี่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.บางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอเชิญผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมใน
วันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องประธานแจ้ งเพื่อทราบ

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมตั ริ ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผา่ นมาได้บนั ทึก
ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 ซึ่งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็ นว่าที่ประชุ มสมควรพิจารณาอนุ มตั ิ รับรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3.

พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทฯประจาปี 2559 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่
ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็ นไป
อย่างอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งยังได้รับการพิจารณา
อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการบริ ษัทให้ นาเสนอต่ อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มตั ิ โดยได้จัดส่ ง
รายละเอียดให้แก่ผถู้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ น าเสนอนั้ นได้รั บ การสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยเห็ นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสาร
หลัก ฐาน และมี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี อ ย่า งถู ก ต้อ ง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญ ชี แ ล้ว จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ
วาระที่ 4.

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกึง่ หนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที่ 20 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่ ง
ในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ ได้ ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2559 นี้ กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระมี
จานวน 3 ท่านคือ

นามสกุล

ตาแหน่ง

1.นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

6 ปี

4/4

2.นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการอิสระ

3 ปี

3/4

3.นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

6 ปี

4/4

ความเห็นคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง

จานวนที่เข้าร่ วม
ประชุมปี 2559

ชื่อ

เมื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สู งสุ ดต่ อการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ และจากการ
พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่
ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1.นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

2.นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการอิสระ

3.นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
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ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาส่ งต่อผูถ้ ือหุ ้นแล้วตาม
เอกสารแนบ 4
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยง

การลงมติ

ลงคะแนน
วาระที่ 5.

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคานึงถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษัทฯ จึ งเห็ นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจ ารณาแล้ว เห็ นว่า ที่ประชุ ม สมควรพิ จ ารณาอนุ มัติค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนในปี
2559 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6.

พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี
2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งให้

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

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี
ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2560โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนหนึ่ ง
คนใดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอานาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็ นต่องบการเงิน และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บญั ชี 2560 สาหรับบริ ษทั ฯเป็ นจานวนเงิน ดังต่อไปนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2558
1,250,000 บาท

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานสอบบัญชี(ถ้ามี)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริ งเท่านั้น
ทั้งนี้ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2559 บริ ษทั ไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่นใดให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ
วาระที่ 7.

ปี 2559
1,250,000 บาท

ปี 2560
1,250,000 บาท

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม โดยได้พิจารณาถึง
ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา ศักยภาพการเติ บโต แผนการลงทุน การขยายงาน ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่ งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 380,274,683 และปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มี
ทุนสารองตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 31,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตาม
จานวนที่ก ฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ ที่ 59 กาหนดไว้ ดังนั้น ในปี 2560 นี้ บริ ษทั ฯ จึงไม่มี
หน้าที่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เป็ นทุนสารองอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังนี้
บริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 309,879,000 หุ ้น รวม
เป็ นเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้ น 123,951,600 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินและเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 551,256,418 บาท
การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่
9 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งถื อ เป็ นวันก าหนดสิ ทธิ ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่มีสิ ทธิ รับเงิ นปั นผลและก าหนดให้ วันที่ 11
พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โ ด ย
บริ ษทั ฯจะทาการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเกินกึง่ หนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 หมู่ท่ ี 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577

บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆเพื่อพิจารณา (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบกาหนดการดังกล่าว หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุ ณายืน่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิส ระ กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ประชุม หรื อ ส่ งมาที่ บริษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
แผนกเลขานุการบริษทั เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ได้แก่ นายกมล รัตนไชย ตามรายละเอียด
ดังปรากฏอยูต่ ามเอกสารแนบ 9
ในการนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนาหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร
แนบ 7 มาแสดงเพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ )
ประธานกรรมการ
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