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

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
ฆ ่
เวลาและสถานที

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 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 8 คน
1. นายเยีย่ ม

จันทรประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายดุสิต

ชูปัญญา

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายณรงค์

สุ ขสวัสดิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. นายกมล

รัตนไชย

กรรมการอิสระ

5. นายบุญเครื อ

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

6. นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

8. นางสุ ดจินดา

กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั

เศรษฐกูลวิชยั

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

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4334

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มที่มีรายชื่ อปรากฎอยูใ่ นวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) ขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ ้นที่
ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทีม่ าด้ วยตนเองจานวน

17 ราย

คิดเป็ นจานวน

21,586,500 หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะเป็ นจานวน

14 ราย

คิดเป็ นจานวน

169,688,600 หุ้น

หรือร้ อยละ 54.76 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด

31 ราย

คิดเป็ นจานวน

191,275,100 หุ้น

หรือร้ อยละ 61.73 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
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หรือร้ อยละ

6.97 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 2562 ดังนี้ ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะได้ฆรับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่ 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
ลงคะแนนของทุ กท่านทั้งที่ออกเสี ยง, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ ม่เห็ นด้วยแล้ว
ตามด้วยงดออกเสี ยงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทาการเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเมื่อจบวาระสุ ดท้าย และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยูใ่ นใบลงคะแนน ทั้งนี้ จะทาการ
ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ ง หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีความประสงค์จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทาได้ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ื อหุ ้นต้องแจ้งชื่ อ-นามสกุล จานวนหุ ้น
และลาดับที่ๆปรากฎอยูใ่ นใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุ มทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการตอบคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฎในหนังสื อนัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
ไม่มีเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
รายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้ทาการบันทึกถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 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 2561
มติ ทีป่ ระชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มด้ วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง

32 ราย จานวน 191,299,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0 ราย จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

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

.

100
0
0

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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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 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนของบริษัท ในรอบปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ฯ เสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรั
บรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
ฆ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผ้ สู อบถามดังต่ อไปนี้
นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ดิฉนั สงสัย รายได้เปรี ยบเทียบปี 2560 - 2561 คือรายได้รับเหมาก่อสร้างมันลดลงมาก รายได้ค่าบริ การมันไม่ได้
แตกต่าง อยากให้ท่านประธานรบกวนชี้ แจงว่าสาเหตุอะไรที่ทาให้รายได้การรับเหมาก่อสร้ างมันต่างกันเยอะมากเลย
เพราะมันมีผลทาให้บริ ษทั ฯมีผลขาดทุน
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การบมจ.ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
รายได้ที่เกี่ยวกับค่าบริ การปกติเราจะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่อยูท่ ุกเดือน ซึ่ งถึงแม้ปกติงานน้อยงานมากเราก็จะรักษา
ระดับหัวหน้างานของเราไว้ เพราะว่างานไม่ใช่ จะมีน้อยตลอดเวลา ซึ่ งตรงนี้ มนั ค่อนข้างคงที่ของแต่ละปี ถึ งแม้ว่าตัว
ของโครงการจะกาไร แต่ในส่ วนของงบเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯจะขาดทุน ก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่างานมันน้อยเกิ นกว่า
ต้นทุนรวมและค่าบริ การมันสู งเกินทาให้งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯขาดทุน
นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ
รายได้รับเหมาก่อสร้างนี่ หมายถึงมันไม่มีงานเข้ามาใช่หรื อไม่คะ เพราะอย่างปี 2560 มันก็มี 630 ลบ.แต่พอมา
ปี 2561 รายได้รับเหมาก่อสร้างมันลดลงเหลือ 188 ลบ. มันต่างกันมากอยากทราบว่า รายได้รับเหมาก่อสร้างเกิดจากการ
เข้าไปประมูล หรื อไม่มีรายได้ตวั นี้ เข้ามา แต่ว่ารายได้จากการบริ การได้แตกต่างจากปี ที่ผ่านมา ดังนั้นรายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้างหรื อเกิดจากอะไร
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
รายได้รับเหมาก่อสร้ างเกิ ดจากงานที่เราได้ ตามที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบว่า อย่างปี ที่ผ่านมาด้วยเศรษฐกิ จ
งานเราจึงได้นอ้ ยกว่าเป้ า โดยที่ว่าบางงานที่เราตั้งใจว่าจะได้ แม้วา่ ส่ วนต่างจะลดน้อยลงไปบ้าง แต่วา่ เจอผูร้ ับเหมาเจ้า
อื่นที่เขาหิ วมากกว่าเรา เขาก็ตดั ราคาเราไปเยอะ ถ้าทาต่อไปตัวโครงการก็จะขาดทุน เราเองก็ถือว่าไม่สามารถจะสู ้ได้ทุก
โครงการทาให้ส่วนรายได้ของการรับเหมามันลดน้อยลงมา
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มติ

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ รั บ รองงบดุ ล และบั ญชี ก าไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ในรอบปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31

ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
เห็นด้ วย
32 ราย จานวน 191,299,100 หุ้น
ไม่ เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 หุ้น
งดออกเสี ยง ฆ0 ราย จานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 20 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง 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. 2562 นี้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่านคือ
ชื่อ

นามสกุล

1.นายดุสิต

ชูปัญญา

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง
3 ปี

จานวนที่เข้าร่ วม
ประชุมปี 2561
4/4

2.นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
กรรมการ
3 ปี
4/4
3.นายกฤษฎา
โพธิสมภรณ์
กรรมการ
3 ปี
4/4
เมื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนได้พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1.นายดุสิต

ชูปัญญา

กรรมการอิสระ

2.นายฉัตรมงคล

เขมาภิรัตน์

กรรมการ

3.นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ

เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่
ประชุ มพิจารณาเลื อกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยมี
รายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาส่ งผูถ้ ือหุ น้ แล้วในเอกสารแนบ 4
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการเข้าสู่ วาระการเลือกตั้งกรรมการ ข้อกาหนดคือวาระละ 3 ปี ที่ดูจากประวัติกรรมการทั้ง 3
ท่าน มีท่านหนึ่งท่านเป็ นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2554 ทางกฎระเบียบของทางสมาคมฯถ้าเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นได้ 3
ฆ น 9 ปี ติดต่อกัน อาจจะมีการเว้นช่วงวาระไว้ น่าจะเป็ นผลดีกบั ทางบริ ษทั ฯ ถ้าท่านเป็ นกรรมการอิสระ
วาระแต่ไม่ควรเกิ

มา8 ปี ถ้าเป็ นต่อก็จะ 9 ปี ดิ ฉันก็เลยอยากแนะนาว่ากรณี อย่างนี้ ควรเลื อกกรรมการท่านอื่นเข้ามาดารงตาแหน่ งแทน
หรื อ อาจให้ดารงตาแหน่งอื่นแทน
นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ บมจ.ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่
ตามกติกาของบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หากทางบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วยังมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมก็ยงั สามารถทาหน้าที่ต่อได้ ที่ท่านตัวแทนสมาคมฯได้เสนอก็เป็ นหลักการกากับดูแลที่ทางสมาคมฯกาหนด
ทางบริ ษทั ฯก็จะขอรับไว้พิจารณา ในส่ วนของวาระนี้ก็ขอให้ดาเนินการตามในส่ วนที่คณะกรรมการนาเสนอ
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการให้ ดารงตาแหน่ งและมีคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

นายดุสิต
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ชู ปัญญา

นายกฤษฎา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

กรรมการอิสระ

32 ราย จานวน 191,459,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
1 ราย จานวน
100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

กรรมการ

33 ราย จานวน 191,459,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ

โพธิสมภรณ์

ตาแหน่ ง

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

กรรมการ

33 ราย จานวน 191,459,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา
กาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
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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

ฆ

ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

-ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

20,000

-

10,000

-

-ประธานกรรมการบริ หาร

-

10,000

-กรรมการบริ หาร

-

5,000

15,000

-

10,000

-

ตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบ

-ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริ ษทั ฯ
ตามงบการเงิ นประจาปี ที่ ไ ด้รับอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั
กาหนด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ
สงสัยกรณี ที่วา่ คณะกรรมการจะได้ค่าเบี้ยประชุ มเป็ นรายครั้ง 1 ปี ประชุม 4 ครั้ง และคณะกรรมการก็จะได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดื อนด้วย แล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนรายปี ด้วย คื อเบ็ดเสร็ จแล้วคือ 9 ลบ. ใช่ ไหมคะซึ่ งปี ที่ผ่านมาก็
ได้รับแบบนี้คงที่ใช่ไหมคะ
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นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั เลขานุการบริ ษทั
ไม่คงที่นะคะในส่ วนของรายปี ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ แต่ไม่เกิน 0.5 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้รวม
ไม่ใช่จากกาไรหรื อขาดทุน
มติ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ
ฆ คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนตามรู ปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
โดยให้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

33 ราย จานวน 191,459,900 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 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
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 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้
1
2

นายประดิษฐ์
นางสาวนงราม

3. นางสาวชมาภรณ์
4. นางพรทิพย์

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

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

รอดลอยทุกข์
เลิศทนงศักดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

บริ ษทั เอเอสที
C มาสเตอร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633

บริ ษทั เอเอสที
D มาสเตอร์ จากัด
E

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชา
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบปี บัญชี 2562 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดัง กล่าวมีอานาจ
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2562 สาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2562
1,250,000 บาท

ปี 2561
1,250,000 บาท

ปี 2560
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 2562 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
มติ ฆ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ เป็ นผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั รวมถึงกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

33 ราย จานวน 191,459,900 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
เนื่ องจากนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการ
ดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการ
จัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 31,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ครบตามจานวนที่กฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 59 กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
เป็ นทุนสารองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังนี้
เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุนเป็ นเวลาสองปี ติดต่อกัน ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงมีมติ
เสนอให้ไม่จ่ายเงินปั นผล
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ
เมื่ อปี ที่ ผ่านมาบริ ษ ทั ฯจ่า ยเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นใช่ ไหมคะ ไม่ ท ราบว่าเอาเงิ นที่ ไ หนมาจ่ ายคะ แล้วปี นี้
ขาดทุนอีกแสดงว่ากาไรสะสมลดลงไปเยอะ ไม่สามารถนาเงินมาจ่ายได้ใช่ไหม
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
บริ ษัท ฯได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลไปแล้ว เมื่ อ ปี 2561 คื อ เงิ น ก าไรสะสมก็ ย ัง เหลื อ อยู่ เ ยอะพอสมควร แต่ ท าง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่าบริ ษทั ฯขาดทุ น 2 ปี แล้วจ่ายปั นผลจากกาไรสะสม มันไม่สมควรที่ จะทา ไม่
เกี่ยวกับว่ากาไรสะสมไม่คงเหลือ ความจริ งมีคงเหลือพอสมควร เพียงว่ามันไม่เหมาะสมครับ
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มติ

ที่ประชุมมีมติไม่จ่ายเงินปั นผลในปี นี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

33 ราย จานวน 191,459,900 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

ฆ

วาระที่ 8. เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่ องอื่นใด
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความ
คิดเห็น
ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

นายเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการ
นางสุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
(ผูบ้ นั ทึกการประชุม)
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