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

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิ ฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน ตั้งอยูท่ ี่
44/1 ถ.หาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม จานวน 9 คน
1. นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายดุสิต

ชูปัญญา

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นายณรงค์

สุ ขสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

6. นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ

8. นางสุ ดจินดา

เศรษฐกูลวิชยั

กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด จานวน 1 คน
1. นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4334

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มที่มีรายชื่ อปรากฎอยู่ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (Closing Date) และ
ขณะนี้บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ น้ ที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทีม่ าด้ วยตนเองจานวน

27 ราย

คิดเป็ นจานวน

21,412,500 หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะเป็ นจานวน

17 ราย

คิดเป็ นจานวน

164,885,700 หุ้น

หรือร้ อยละ 51.95 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด

44 ราย

คิดเป็ นจานวน

186,298,200 หุ้น

หรือร้ อยละ 60.12 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

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

.

หรือร้ อยละ

6.44 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

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

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

เข้าร่ วมประชุ มครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ประธานจึงขอกล่าวเปิ ดการประชุ ม และได้
มอบหมายให้ นายกัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
บริ ษทั ฯ มีวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ดังนี้ ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหนึ่ งคนมี คะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ น้ ที่มีหรื อที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
จะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และในการลงมติ แต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะทาการเก็บใบ
ลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ ม่เห็นด้วยแล้วตาม
ด้วยงดออกเสี ยงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทาการเก็บใบลงคะแนนที่เห็ นด้วยเมื่อจบวาระสุ ดท้าย และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยูใ่ นใบลงคะแนน ทั้งนี้ จะทาการ
ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ ง หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีความประสงค์จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทาได้ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ื อหุ ้นต้องแจ้งชื่ อ-นามสกุล จานวนหุ ้น
และลาดับที่ๆปรากฎอยูใ่ นใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุ มทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการตอบคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฎในหนังสื อนัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
ประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯว่า เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง อันแรกเลยคือ
เรื่ องของCSR บริ ษทั ฯกับชุมชนจะต้องมีการช่วยเหลือกัน ซึ่ ง จะมีอยูใ่ นรายงานประจาปี ด้านหลังของเล่ม เรื่องแรก คือ
เรื่ องโครงการปรับปรุ งศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน จ.ชลบุรี เรื่องที่ 2 คือโครงการเงินสมทบทุนกองทุน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ เป็ นเกือบทุกบริ ษทั เลยที่พยายามโปรโมทเรื่ องนี้ ทางบริ ษทั เห็นว่าเรื่ องนี้ เป็ น
เรื่ องที่ดี เราจึงพิจารณาเข้ามาดูแลให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของบบริ ษทั ด้วย เรื่องที่ 3 คือเรื่ องของการสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชน ในฐานะที่ ทางบริ ษทั ตั้งอยู่ในชุ มชน ก็จะพยายามที่ จะมี การส่ งเสริ มให้เยาวชน เรื่ องสุ ด ท้ ายเรื่ องของการ
สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ของไทย อันนี้เป็ นเรื่ องของ social corporate responsibility
ถัดมาอี กเรื่ องที่ เป็ นเรื่ องของบริ ษทั เรา นอกเหนื อจากเรื่ องธุ รกิ จหลักของบริ ษทั เราแล้ว เราจะพยายามปรับปรุ งทาง
บริ ษทั โดยร่ วมมือกับทางราชการในส่ วนของการ Anti-Corruption เราได้แจ้งให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับบริ หาร
จนกระทัง่ ถึงรุ ้นของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคิดว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างสาคัญสาหรับบริ ษทั เราจึง
มีการจัดคู่มือที่จะให้กบั พนักงานทุกคน ได้อ่านว่า ตัวเขาเองมีหน้าที่ทาอย่างไร มีการทางานอย่างไร มีความรับผิดชอบ
ต่อองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร สิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และสี งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ ซึ่ งเราได้กระทาต่อเนื่ องกันมา และทาง
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บริษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ได้ประกาศเรื่ องนี้เป็ นนโยบายของบริ ษทั เราอยากเห็นภาพพจน์ของบริ ษทั นอกเหนื อจากเรื่ องงานแล้ว มันจะได้
ดีข้ ึน
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้ทาการบันทึกถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
มติ ทีป่ ระชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มด้ วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง

43 ราย จานวน 178,491,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
1 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนของบริษัท ในรอบปี 2559 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ เสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2559 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผ้ สู อบถามดังต่ อไปนี้
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิรับรองงบการเงินประจาปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติ

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ รั บ รองงบดุ ล และบั ญชี ก าไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

เห็นด้ วย
45 ราย จานวน 178,773,000 หุ้น
ไม่ เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 หุ้น
งดออกเสี ยง
1 ราย จานวน
0 หุ้น
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

.

100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี 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

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

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 20 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) ออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2560 นี้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ
ชื่อ

นามสกุล

1.นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

2.นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

ระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จานวนที่เข้าร่ วม
ประชุมปี 2559

6 ปี

4/4

3 ปี

3/4

3.นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
6 ปี
4/4
เมื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนได้พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1. นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

2. นายตรัยรักษ์

เต็งไตรรัตน์

กรรมการอิสระ

3. นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่
ประชุ มพิจารณาเลื อกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่ าวข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอี กวาระหนึ่ งและ
แต่งตั้งให้ นายเยี่ยม จันทรประสิ ทธิ์ เป็ นประธานกรรมการต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาส่ งผูถ้ ื อ
หุน้ แล้วในเอกสารแนบ 4
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการให้ ดารงตาแหน่ งและมีคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
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นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

41 ราย จานวน 184,469,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.87 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
5 ราย จานวน
2,111,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.13 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

นายตรัยรักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

เต็งไตรรัตน์

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ

40 ราย จานวน 176,662,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.68 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
6 ราย จานวน
9,918,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.32 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

นายบุญเครือ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

เขมาภิรัตน์

ตาแหน่ ง

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

41 ราย จานวน 184,469,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.87 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
5 ราย จานวน
2,111,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.13 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา
กาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคานึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ,คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารตามที่เสนอ
ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

ผลตอบแทนในการทางาน

เบีย้ ประชุม/
ครั้ง

รายเดือน

รายปี

ประธานกรรมการบริ ษทั

15,000

50,000

รวมกรรมการทุกท่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 และ

กรรมการบริ ษทั

15,000

25,000

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริ ษทั ตาม
งบการเงิ นประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผู ้
ถือหุน้

-ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

20,000

-

10,000

-

ตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบ
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-ประธานกรรมการบริ หาร

-

10,000

-กรรมการบริ หาร

-

5,000

15,000

-

10,000

-

-ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิค่าตอนแทนตามที่เสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ
โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนตามรู ปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

46 ราย จานวน 178,843,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.82 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
1 ราย จานวน
7,807,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.18 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 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ประธานเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ
ประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้
1. นายประดิษฐ์
2. นางสาวนงราม

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

บริ ษทั เอเอสทีมาสเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอเอสทีมาสเตอร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชา
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบปี บัญชี 2560 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดัง กล่าวมีอานาจ
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2560 สาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2560
1,250,000 บาท

ปี 2559
1,250,000 บาท

ปี 2558
1,250,000 บาท

อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริ ง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
มติ

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

บริ ษทั รวมถึงกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

47 ราย จานวน 186,650,100 หุน้
0 ราย จานวน
0 หุน้
0 ราย จานวน
0 หุน้

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

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรร
เงินทุนไว้ส่วนหนึ่ งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ องให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 31,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจานวนที่กฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อที่ 59 กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2560 นี้ บริ ษทั ฯ จึ งไม่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นทุ น
สารองอีก
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุ มพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรา
หุ น้ ละ 0.40 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจานวน 309,879,000 หุ น้ รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่าย ทั้งสิ้ น 123,951,600 บาท ทั้งนี้
บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 551,256,418 บาท
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
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
มติ ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมจานวน 0.40 บาทต่อหุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน
309,879,000 หุ น้ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 123,951,600 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งถือเป็ นวันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และกาหนดให้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล โดยบริ ษทั ฯ
จะทาการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

46 ราย จานวน 178,843,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.82 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
1 ราย จานวน
7,807,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.18 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 8. เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่ องอื่นใด
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุ ม
และกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

นายเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการ

นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)
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