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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแคริ บเบียน โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท บางแสน ตั้งอยู่
ที่ 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. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์

กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

9. นางสุ ดจินดา

กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั

เศรษฐกูลวิชยั

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด จานวน 1 คน
1. นายประดิษฐ์

รอดลอยทุกข์

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 218

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มที่มีรายชื่ อปรากฎอยู่ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Closing Date) และ
ขณะนี้บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนหุ น้ ที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทีม่ าด้ วยตนเองจานวน

36 ราย

คิดเป็ นจานวน

19,953,400 หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะเป็ นจานวน

20 ราย

คิดเป็ นจานวน

160,974,518 หุ้น

หรือร้ อยละ 51.95 ของจานวนหุ้นทั้งหมด

รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทั้งหมด

56 ราย

คิดเป็ นจานวน

180,927,918 หุ้น

หรือร้ อยละ 58.39 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
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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)

เอกสารแนบ 2
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เข้าร่ วมประชุ มครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ประธานจึงขอกล่าวเปิ ดการประชุ ม และได้
มอบหมายให้ นายกัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
บริ ษทั ฯ มีวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ดังนี้ ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหนึ่ งคนมี คะแนนเสี ยงเท่ากับ
จํานวนหุ น้ ที่มีหรื อที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ
จะไม่สามารถแบ่งจํานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และในการลงมติ แต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ ม่เห็นด้วยแล้วตาม
ด้วยงดออกเสี ยงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทําการเก็บใบลงคะแนนที่เห็ นด้วยเมื่อจบวาระสุ ดท้าย และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยูใ่ นใบลงคะแนน ทั้งนี้ จะทําการ
ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ ง หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีความประสงค์จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทําได้ตามความเหมาะสม โดยผูถ้ ื อหุ ้นต้องแจ้งชื่ อ-นามสกุล จํานวนหุ ้น
และลําดับที่ๆปรากฎอยูใ่ นใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุ มทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการตอบคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฎในหนังสื อนัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
ไม่มีเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาได้ทาํ การบันทึกถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
มติ ทีป่ ระชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ มด้ วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง

58 ราย จานวน 180,938,322 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
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วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนของบริษัท ในรอบปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ เสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่ วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2558 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3
ประธานเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผสู ้ อบถามดังต่อไปนี้
ถามโดย นายทองทศ แพงลาด (อาสาพิทกั ษ์สิทธิ)
งบบัญชีของปี ที่แล้วในเรื่ องของรายได้มนั จะตํ่ากว่าปี ที่ผา่ นมาประมาณ 1,000 ลบ.อยากทราบว่ามันเกิดจาก
อะไร และเรามีแนวโน้มและวิธการที่จะทําให้รายได้ของเราดีข้ ึนในปี นี้อย่างไร
ตอบโดย คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ (กรรมการ)
เหตุผลที่รายได้ของเราตกไปนี้มาจาก 2-3 สาเหตุ
สาเหตุหลัก มาจากราคานํ้ามันตกตํ่า งานของเราในอดีตจะทําเกี่ยวกับเรื่ องOil&Gas ซึ่งพอราคาตกตํ่าลง การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมภาคนี้ ก็ต่าํ ลงพอสมควร ซึ่ งสะท้อนกลับมาเป็ นลูกโซ่
เหตุผลย่อยๆมี 2-3 โครงการที่ทาํ ให้เราพลิกล็อคตํ่ากว่าที่คาดคะเนไว้ เช่น งานหนึ่งที่ทาํ ส่ งออกต่างประเทศ
ออสเตรเลีย เราได้รับเชิ ญให้ไปช่วยงานเขา ตอนแรกที่คุยจะส่ งคนงานเข้าไปช่วย เริ่ มต้นที่ 400 เป็ น 650 เป็ น 1,000
จนถึงสิ้ นปี แต่ปรากฎพอถึง 650 เกิดการเมืองภายในของลูกค้าเอง ทําให้เขาไม่สามารถOrderCommitment ที่เขาให้กบั
เราไว้ ทําให้รายได้ส่วนนี้หายไป 330 ลบ. ซึ่ งเป็ นกําไร เป็ น Usual margin ของเราปี นี้อยู่ 40-50 เปอร์เซ็นต์
อีกงานหนึ่งที่ มาดาฯ เนื่องด้วยราคาของ Oil& Gas มันตกตํ่าไปมาก ทําให้เขาลดกําลังการผลิตและพยายามตัด
ค่าใช้จ่าย ทําให้เขาลดจํานวนคนงานที่เราส่ งเข้าไปให้เขาพอสมควร ทําให้รายได้น้ ีตกตํ่าลงไป
อีกงานหนึ่งที่ ปิ โตรเคมี ที่ศรี ราชา งานมันยืดออกไป โดยไม่ใช่ความผิดของเรา ถึงแม้ลูกค้าจะให้เงิน แต่งานเรา
เพิ่มมากพอสมควร ทําให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น
ถ้ารวม 3 โครงการนี้ ไม่นบั ถึงงานอื่นๆ ทําให้รายได้ของเรา หายไปประมาณ 400 ลบ.กําไรหายไป 100-200
ลบ. นี่คือเหตุผล
ถามโดย นายสุ รวุฒิ ตาบทิพย์วฒั นา
ถ้าอุตสาหกรรมนํ้ามันไม่ดี ซึ่ งเราก็รู้กนั อยู่ ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯมีความคิดว่าเราจะรอให้มนั ดี หรื อว่าเรามี
ความคิดที่จะหารายได้ทางอื่นมาทดแทนตรงนี้
ตอบโดย คุณเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ (ประธานกรรมการ)
เราต้องพยายามทําทุกวิถีทาง เราต้องพิจารณาภายในของเราว่าจะปรับปรุ งส่ วนนี้อย่างไร ปกติมาตรฐานที่เรา
จัดการคือ ต้องมีวธิ ี เราก็ตอ้ งดูในเรื่ องของ Cost Cutting ไม่ใช่วา่ ตัดค่าใช้จ่าย คือ ต้องดูวา่ ค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จาํ เป็ นยัง
สามารถชะลอไปได้ พอตัดไปได้ ความจริ งมันมีหลายวิธี
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เราต้องดูวา่ อะไรที่มนั Manage จะสามารถ Improve ตรงนี้ได้อย่างไร ก็คงต้อง Workshop อันนี้ อีกที
ถามโดย นายกฤษฎิ์ ชมภูรัตน์
- เราคิดที่จะหารายได้ทางอื่นไหม คือเท่าฟังมายังไม่มีใช่ไหม ที่เราคิดนี้ก็คิดแค่จะคุยเรื่ องต้นทุนแล้วก็จะรอ
ราคานํ้ามันกลับมา แต่เท่าที่ดูTrendsของโลก การใช้น้ าํ มันในอนาคตน่าจะลดน้อยลง อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะ
พยายามปรับตัว ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ รถไฟฟ้ าก็มากขึ้น รถไฟฟ้ าก็มาเร็ วมากกว่าที่เราคิด จึงขอฝากท่านกรรมการช่วย
พิจารณาว่าเราจะมีการหารายได้ทางอื่นแทนการทําอุสาหกรรมนี้เพียงอย่างเดียวไหม เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงใน
อนาคต อย่างปตท.เองยังหาทางอื่นเกิดขึ้นมา เช่น พวก Retail เพื่อเป็ นการหารายได้มาทดแทนในอนาคต เพราะเขาเชื่อ
ว่าในอนาคตพลังงานก็คงไม่ใช่Cake ก้อนใหญ่ของเขาอีกต่อไป
ตอบโดย คุณบุญเครื อ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ)
บริ ษทั SCC เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่ อง Oil&Gas เป็ นมืออาชีพ ถ้าเราหันไปทําอย่างอื่นที่เราไม่ถนัด อาจพา
ให้พวกเราแย่ไปได้ คุณต้องเข้าใจมันคือ สิ่ งที่เราไม่ถนัด เราก็ตอ้ งไปเรี ยนรู ้ ต้องไปหา เพราะฉะนั้นเราก็เอาที่พ่ งึ อันแรก
นัน่ แหละ แล้วค่อยมองดูวา่ มันจะไปยังไงได้ บริ ษทั ฯเราเริ่ มจากโรงกลัน่ โรงไฟฟ้ า แต่เราไม่ได้ทอดทิ้งก็มองหา
ช่องทาง
ถามโดย นายนพฤทธิ์ บุญเลี่ยม
- ขอชื่นชมทางผูบ้ ริ หารทําได้ดีมาก บริ ษทั ฯยังกําไร แต่มี 2-3 คําถาม
คําถามแรก คือเรื่ องของระยะเวลาการชําระหนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เพิม่ ขึ้น ซึ่ งดูแล้วมันก็เพิม่ อย่างมีนยั ยะ อยาก
ทราบว่ามันเกิดจากอะไร และมีแนวโน้มจะปรับลดได้อย่างไร
คําถามที่สอง เรื่ องเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปั นผลว่ามันมีทิศทางเป็ นอย่างไร
คําถามสุ ดท้าย การขาย คู่แข่งของเรามีใครบ้าง ถ้าเทียบกับคู่แข่งเรายังมีความเป็ นผูน้ าํ อยูไ่ หม
ตอบโดย คุณเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ (ประธานกรรมการ)
- คู่แข่งคงไม่มีปัญหา ถ้าท่านอยูใ่ นตลาด SCCเราพยายามยํ้านักยํ้าหนาว่า สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในการทํางานคือ เรา
จะต้องซื่ อสัตย์ ตรงต่อเวลา งานต้องเสร็ จ ถ้าพูดถึงการแข่งขันแล้ว บริ ษทั ฯเราแข็งแรงมาก คงไม่นอ้ ยหน้าใคร นี่คือ
ชื่อเสี ยงของเรา เรามีชื่อเสี ยงในการรักษาเวลา ของเราไม่เคยเสี ย มีแต่ตรงเวลา ก่อนเวลา โดยรวมแล้วคือโอเค
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิรับรองงบการเงินประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติ

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ รั บ รองงบดุ ล และบั ญชี ก าไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ในรอบปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้

เห็นด้ วย
62 ราย จานวน 181,185,722 หุ้น
ไม่ เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 หุ้น
งดออกเสี ยง
0 ราย จานวน
0 หุ้น

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

.

100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
0 ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) ออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น พ.ศ. 2558 นี้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวน 3 ท่านคือ
ชื่อ

นามสกุล

1.นายดุสิต

ชูปัญญา

2.นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

ระยะเวลาที่ดาํ รง
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร

จํานวนที่เข้าร่ วม
ประชุมปี 2558

3 ปี

4/4

3 ปี

4/4

3.นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
3 ปี
4/4
เมื่อพิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนได้พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกําหนดต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ
1. นายดุสิต

ชูปัญญา

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

3. นายฉัตรมงคล

เขมาภิรัตน์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทํางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ จึงขอให้เสนอให้ที่
ประชุ มพิจารณาเลื อกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่ าวข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอี กวาระหนึ่ งและ
แต่งตั้งให้ นายดุสิต ชู ปัญญา เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นาํ ส่ งผู ้
ถือหุน้ 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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นายดุสิต

ชู ปัญญา

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

54 ราย จํานวน 178,152,604 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.32 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
8 ราย จํานวน
3,037,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

นายกฤษฎา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

โพธิสมภรณ์

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการบริหาร

54 ราย จํานวน 178,152,604 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.32 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
8 ราย จํานวน
3,037,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

นางฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการบริหาร

54 ราย จํานวน 178,152,604 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.32 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
8 ราย จํานวน
3,37,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา
กําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ 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 นประจําปี 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 ตามงบการเงินประจํา ปี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
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

64 ราย จํานวน 181,205,722 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
ประธานเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละกํา หนดจํา นวนเงิ น ค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ
ประจําปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้
1.
2.
3.
4.

นายประดิษฐ์
นางสาวนงราม
นางสาวชวนา
นางสาววันเพ็ญ

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก
วิวฒั น์พนชาติ
อุ่นเรื อน
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750

.

บริ ษทั เอเอสทีมาสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เอเอสทีมาสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานปิ ติเสวี จํากัด
บริ ษทั สํานักงานปิ ติเสวี จํากัด

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)

เอกสารแนบ 2
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ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในสังกัด บริ ษทั
สํานักงานปิ ติเสวี จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของ บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบปี บัญชี
2559 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอาํ นาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน
และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การนี้ขอเสนอให้กาํ หนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2559 สําหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน ดังต่อ่ไปนี้
ค่าสอบบัญชี

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 2558 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และผูส้ อบ

บัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริ ษทั สํานักงานปิ ติเสวี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั รวมถึงกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบ
ปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

64 ราย จํานวน 181,205,722 หุน้
0 ราย จํานวน
0 หุน้
0 ราย จํานวน
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 นผลจากผลการดําเนิ นงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการดําเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรร
เงินทุนไว้ส่วนหนึ่ งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ องให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวนทั้งสิ้ น 31,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจํานวนที่กฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อที่ 59 กําหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2559 นี้ บริ ษทั ฯ จึ งไม่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุ น
สํารองอีก
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุ มพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.50 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจํานวน 309,879,000 หุ น้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย ทั้งสิ้ น 154,939,500 บาท โดยเป็ น
เงินปั นผลจาก BOI 0.26 บาท และจาก NON BOI 0.24 บาททั้งนี้ บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวน 826,745,777 บาท

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุ มสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ถามโดน นายพรเลิศ พระประเสริ ฐ
จ่ายปั นผลหุ น้ ละ 0.50 สตางค์ แต่ในรายงานประจําปี รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลมีระหว่างกาล 1 บาท
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 0.50 รวมแล้วเป็ น 1.50 บาท ผมขอเสนอให้เขียนรายละเอียดของระหว่างกาลนี้ดว้ ย แล้วถ้า
เป็ นไปได้ ในหนังสื อเชิญประชุมควรมี Specific เกี่ยวกับเรื่ องกําไรและการจ่ายปั นผลย้อนหลังเปรี ยบเทียบ 3 ปี อย่าง
หน้า 33 ที่เอามาใส่ เป็ นรายละเอียดเอกสารในหนังสื อเชิ ญประชุมด้วย
ตอบโดย คุณกัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์
ขอบคุณคุณพรเลิศ สําหรับคําแนะนํา ทางคณะกรรมการก็จะนําไปพิจารณานะครับ
ถามโดย นายทองทศ แพงลาด(อาสาพิทกั ษ์สิทธิ)
ขอบคุณคณะกรรมการทั้งหลายที่สามารถจ่ายปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ดีมากๆ แต่กงั วลว่าถ้าปี หน้าเศรษฐกิจไม่ดี
เราคงจะต้องเอากําไรสะสมมาจ่ายผูถ้ ือหุ น้ หรื อไม่
วาระการประชุมโดยทัว่ ไป วาระที่ 3 จะเป็ นรายงานผลเกี่ยวกับเรื่ องการดําเนินงานของปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งของเราไม่
มีปรากฏ ถ้าเป็ นไปได้เราเพิ่มเข้าไป ไม่ทราบจะมีปัญหาหรื อไม่
เรื่ องเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ ไม่ทราบว่าบริ ษทั มีนโยบายร่ วมกับองค์กรเอกชนหรื อIODหรื อไม่
อย่างไร
ทางบริ ษทั ฯมีการไปซื้ อที่ เพื่อเป็ นโครงการพัฒนาสถานที่ประกอบการโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ระยอง ไม่ทราย
ว่าจะเปิ ดให้บริ การเมื่อไรและส่ งผลดีอย่างไรกับบริ ษทั ฯบ้าง
ตอบโดย คุณเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ (ประธานกรรมการ)
เราคงไม่ได้อยูใ่ นฐานะที่จะบอกว่าเราสามารถให้ได้เท่าไร มันคงต้องดูวา่ เหตุการณ์เป็ นอย่างไร ถ้าหาก
คาดคะเนโดยหลักการมันจะผิดกติกาบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางกรรมการคงไม่สามารถบอกได้วา่ มันจะเป็ นอย่างไร
ต้องดูวา่ เหตุการณ์เป็ นอย่างไรแล้วค่อยไปว่ากันอีกที ดูกลางปี ว่าสถานะการณ์ดีไหม อาจพูดอะไรได้แน่นอนหน่อย
ตอนนี้พดู อะไรไปอาจเป็ นการคาดคะเน ผมคิดว่าเราไม่สมควรพูดไปถึงขนาดนั้น
ถามโดย นายนพฤทธิ์ บุญเลี่ยม
ได้ถามไปในตอนต้นเรื่ องมาตราการการลดระยะเวลาในการเก็บหนี้ที่มนั มีแนวโน้มที่เพิม่ ขึ้น เรามีมาตราการ
อย่างไร จะทําอย่างไรให้มนั ลดลงมา เพราะมันเกี่ยวกับเรื่ องสภาพคล่องด้วย
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

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

เอกสารแนบ 2

ตอบ คุณบุญเครื อ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ)
หนี้เกิดจากเราได้งาน แล้วเราซื้ อของยังไม่ได้จ่ายเขา เราถึงเป็ นหนี้ พองานเราเสร็ จแล้ว เราก็จ่ายเขา เราบอกเขา
ได้ไหม อย่างอิตาเลี่ยนบอก 90 วัน เราจะบอก 30 วัน ไม่อย่างนั้นไม่ทาํ มันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็ นลูกค้าเขา มันต้องขึ้นอยู่
กับบริ ษทั ฯของเขา เพียงแต่วา่ เรามีตน้ ทุนของเราพอสมควร เราไม่มีตน้ ทุนดอกเบี้ย ก็ทาํ ให้เราบริ หารได้ง่าย คล่องขึ้น
ตั้งแต่เริ่ มมาเราไม่เคยมีหนี้ ที่เราบอกว่าเรามีหนี้ เท่านั้นเท่านี้ เกิดจากการที่เราซื้ อของยังไม่จ่ายเขา เดี๋ยวพอจบแล้วพอจบ
แล้วก็จ่ายเขา นโยบายผมคือ เราไม่ตอ้ งการเป็ นหนี้แบงค์ เราจะทําให้ดีที่สุด ที่วา่ จะไปไง ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ถ้าคุณอยูใ่ นวงการพวกนี้ คุณลองดูบริ ษทั อย่างเรา ผมว่ามันเจ๊งกันทุกเจ้านะครับ แล้วที่บอก
ว่า เราทําไมไม่ทาํ อย่างอื่น เราอยากไปสร้างโกดังให้เช่าก็ได้ แต่ราคาเราสู ้เขาไม่ได้ เพราะเราจ้างคนงาน ช่างเชื่อมเราจ้าง
วันละ 1,200 บาท พวกนั้นเขาจ้าง 500 บาท คุณจะทําได้ไหม คุณจะทําก็สู้เขาไม่ได้ เพราะลักษณะงานมันไม่เหมือนกัน
มันเป็ นงานควบคุมสู ง มันเป็ นค่าใช้จ่ายแพง ต้องจ่ายเขาแพง จะไปอย่างอื่นมันก็ไม่ถนัด ก็จะเจ๊งไป
คุณเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ (ประธานกรรมการ) เสริ มว่า
นโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ เราไม่มีคอรัปชัน่ อยูแ่ ล้ว เราต้องฝึ กให้ทุกคนมีวนิ ยั ให้ดูประเทศญี่ปุ่นที่เขาฝึ กให้คน
มีวนิ ยั เพราะไม่ใช่แค่ดีเฉพาะบริ ษทั แต่ดีท้ งั ประเทศ
ถามโดย นายพรเลิศ พระประเสริ ฐ
ดูจากรายงานประจําปี หน้า 22 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ 31/12/2558 2,400 ลบ.ดูจากงานที่ 1 , 2 อายุงาน 2 ปี
ประมาณ 1,500 ลบ.ถ้าเราหักครึ่ งหนึ่งก็จะมีงานผยูป่ ระมาณ 700 ลบ. เพราะฉะนั้นมีงานภายในปี อยูป่ ระมาณ 1,700 ลบ
ผมเข้าใจถูกต้องไหมว่า ถ้างานไม่Delayเราจะมีงานที่สามารถรับรู ้รายได้ประมาณ 1,700 ลบ. ซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบกับปี ที่
แล้ว 1,500 ลบ. ก็จะมากกว่าปี ที่แล้ว ในระหว่างปี เป็ นงานต้นปี แล้วทําให้เสร็ จภายในปี ผมเข้าใจว่าบริ ษทั ฯเราเป็ น
บริ ษทั ฯรับงานจากบริ ษทั ใหญ่ๆอาจมีแผนงานเยอะยาว เพราะฉะนั้นอาจไม่มีที่วา่ Lineผลิตระหว่างปี ไม่ทราบว่ามี
หรื อไม่
เมื่อปี ที่แล้วมียอดขาย 1,500 ลบ. มีงานService 1,000 ลบ. หมายความว่า งานServiceเป็ นงานประจํา ผมก็ไม่
แนะนํา แต่วา่ ถ้างานService มีมากขึ้นรายได้เราก็จะสมํ่าเสมอ ผมเข้าใจนะครับว่าอย่างที่ท่านบอกว่า งานสร้างโกดัง เรา
คงไปไม่ได้ เพราะเรารับงานกิโลละ 100 บาท งานโกดังอาจจะ 10 บาท เพราะฉะนั้นค่าแรงมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นคง
ต้องขยายไปทางServiceมากกว่า
งานของเรา(งานก่อสร้าง) จาก 1,000 ลบ. เหลือ 500 ลบ. มันไม่สมํ่าเสมอ แต่วา่ เราต้องรักษาช่างฝี มือ วิศวกร
เอาไว้ ไม่ทราบว่า เราจะบริ หารจัดการอย่างไร ในเมื่องานเราน้อย
ตอบโดย คุณเยีย่ ม จันทรประสิ ทธิ์ (ประธานกรรมการ)
เรื่ องของการบริ หารจัดการ เราคงต้องพิจารณาดูวา่ งานที่มนั ลดลงไปแล้วสาเหตุมนั มาจากอะไร แล้วทําไมเรา
ทําอย่างนั้น ถ้าวันหนึ่งงานเราเข้ามาแล้ว เราต้องวางแผน มีคน ไม่ใช่รอมีงานค่อยมาเตรี ยม
คุณบุญเครื อ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ) เสริ มว่า
ตอนนี้งานบริ การเยอะ เราก็มุ่งเน้นไปงานบริ การเยอะ คืองานของเราก็มีงานบริ การกับงานConstruction งาน
Construction มันได้กาํ ไรดี แต่งานบริ การเรามีท้ งั ปี รายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ เหมือนนํ้าซึ มบ่อทราย ในขณะเดียวกัน งาน
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Construction ยังไม่มี ผมก็จะกลับไปเพิ่มไปทางด้านบริ การ เพราะโรงงานในมาบตาพุด มีเป็ น 100 โรง เราเข้าไป 5 โรง
ก็ไม่ไหวแล้ว แต่งานบริ การคุณต้องเข้าใจว่าทุกโรงงานเขามี Budgets ของเขาว่า ปี นี้เขาจะซ่อม 200 ลบ. โรงนี้ 300 ลบ.
แต่ใน 200-300 ลบ.มันมีกี่ Item แต่ยงั ไงก็ตอ้ งทํา ผมก็มองว่าถ้าเรามีงานจริ งๆ ที่เราจะต้องใช้ช่างฝี มือ คุณจะไปหาที่
ไหน แม้แต่คนเราไปทําตั้งหลายประเทศ แต่ก็สู้คนไทยทําไม่ได้ ผมไปมาหลายประเทศ บริ ษทั ฯเรานี้เป็ น Number 1 นะ
คุณลองไปถามเพราะฉะนั้นคนไทยฝี มือเก่ง แต่ตอนนี้ เศรษฐกิจมันเจ๊งทัว่ โลกไม่ใช่แค่เราเจ๊ง คนอื่นก็เจ๊ง เพราะฉะนั้น
เราก็ตอ้ งประคองตัวเองไป แต่ปีนี้เรามาจ่ายเพราะเราเห็นว่า เรามีเงินเหลือ 800 ลบ. เราก็วา่ ไม่จาํ เป็ นต้องเหลือเยอะ
ขนาดนั้น ก็คือพวกคุณไปซะ มันก็เป็ นประโยชน์ Win – Win นี่คือความคิดที่เราทําแบบนี้
งานทั้งหลายเรารู ้อยูแ่ ล้วแหละ เพราะทํามาตั้งแต่เป็ นลูกจ้างเขา เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากทําอะไรที่เราจะต้อง
ไปเรี ยนรู ้ ไปจับแพะชนแกะ เรี ยนใหม่ เราก็ตอ้ งขอผ่าน เราสู ้เขาไม่ได้หรอก แล้วมาทําตรงนี้ แหละ จัดส่ งคนไปเมือง
นอก ของเรามีชื่อไปต่างประเทศ คนเขาก็ยอมรับอยูแ่ ล้ว
ถามโดย นายวิชิต ลออเสถียรกุล
ในรายงานประจําปี หน้า42 เรื่ องจํานวนพนักงานปี 2557 รวมพนักงานทั้งหมด 1ล948 แต่ผมรวมItemย่อยได้
1,829 ไม่ทราบว่าตัวเลขไหนถูกผิด คือพนักงานประจํา 294 พนักงานชัว่ คราว 1,535 รวมพนักงานทั้งหมด 1,948 แต่
จริ งๆมันควรเป็ น 1,829 ตัวเลขอาจคลาดเคลื่ อน แต่พอปี 2558 จํานวนพนักงาน 1,590 ลดลงไป 250 คน เลยอยากทราบ
ว่าในสถานะการณ์น้ ีจาํ นวนพนักงานมีอยูเ่ ท่าไร ถ้างานกลับมาจริ ง เราพร้อมหรื อไม่ ในช่วงBottom หรื อช่วงยากลําบาก
เราต้องแบกภาระ FixCost อยูท่ ี่เท่าไร
ตอบโดย คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ (กรรมการ)
เรามีTrends พนักงานประจําอยูท่ ี่ 200-300 กว่าคน พนักงานพวกนี้จะแบ่งเป็ น BackOffice รวมทั้ง Operation
ถือเป็ นแกนกลางบริ ษทั ฯ สู งสุ ดในภาวะที่บริ ษทั ฯเติบโตถึงจุดสู งสุ ด เราเคยจ้างพนักงาน 3,000 กว่าคน ทําให้เวลาลูกค้า
ชาวต่างชาติมาจ้างงาน ก็จะถามว่า สัดส่ วนผูบ้ งั คับบัญชาต่อคนงานแรงงานเท่าไร เราก็จะมีสัดส่ วนที่เขาพึงพอใจอยูท่ ี่
ประมาณ 1 : 12 หรื อ 1 : 15
ทีน้ ีช่วงงานน้อย ปกติงานของเราก็จะมีข้ ึนลง เราเคยจ้างตํ่าสุ ด 700 คน สู งสุ ด 3,000 กว่าคน ขณะที่เราก็ยงั มี
Trendsพนักงานประจําไว้ 300 คน เพราะฉะนั้นตอนนี้พนักงานที่เราจ้างรวมทั้งหมด 1,028 คน สัดส่ วนตอนนี้คือ 1 : 4 /
1: 5 แต่วา่ เมื่องานใหญ่เข้ามา เราพร้อมที่จะรับคนงานเข้ามาอีก 2,000 คน ทําให้สัดส่ วนไม่ผดิ พลาดมากไปและลูกค้า
ยอมรับได้ เพราะว่าการที่จะเลี้ยงคนงานฝี มือแรงงาน โดยที่จาํ นวนงานน้อย มันไม่ถูกอยูแ่ ล้ว มันก็จะลดไปตามจํานวน
งานที่มีอยูใ่ นมือ
เราเคยทําProjectหนึ่ง ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า ถ้าสมมุติ 3 ปี ไม่มีงานเข้ามาเลย ซึ่ งมันเป็ นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว บริ ษทั
ฯเราอยูไ่ ด้จากเงินสะสมที่เรามีอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ผถู ้ ือหุ น้ สบายใจ เพราะว่ามันBottomOutไปแล้ว คิดว่าปลายปี นี้จะ
มีโปรเจคใหญ่ๆที่ตอนนี้กาํ ลังเริ่ มคุยกันอยู่
ถามโดย นายวิชิต ลออเสถียรกุล(ต่อ)
ผมพอจะตีความได้ไหมว่า ในช่วงยากลําบากถ้าจะขาดทุนก็คงไม่มาก
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ตอบโดย คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ (กรรมการ)
ลูกพี่ผม คุณบุญเครื อ เราไม่คุน้ เคยกับการขาดทุนอยูแ่ ล้ว งั้นเราก็จะพยายาม ถ้าจะขาดทุนก็จะขาดทุนไม่มาก
จะพยายามรักษากําไรให้ดีที่สุด เมื่อรายได้นอ้ ยเราก็จะลดต้นทุนลงไป แต่เราก็ไม่ตอ้ งการลดไปถึงขั้นพนักงานที่มี
ประสบการณ์ของเราเป็ น 10 ปี 20 ปี เวลาเรี ยกกลับมาจะเป็ นพนักงานใหม่ข้ ึนมาเทรน ของพวกนี้จะ Setup บริ ษทั ขึ้นมา
อย่างเรามันต้องใช้เวลาเป็ น 10 ปี 20 ปี ฝรั่งต่างชาติเคยพยายามลองมาแล้ว เมื่อ 20 ปี ที่ผา่ นมาตอนที่ลกั ษณะงานแบบนี้
มันBoomBoom ไม่เคยมีใครทําสําเร็ จสักราย งั้นงานพวกนี้จึงตกอยูใ่ น Local อย่างเรา Sricha และบริ ษทั พรรคพวกเรา
อีก 2-3 บริ ษทั จึงขอยํ้าว่าภาพลักษณ์มนั ไม่ได้ดูมืดมนขนาดนั้น มีงานที่กาํ ลังคุยอยูใ่ นมือพอสมควร
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเพื่อลงมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ
มติ ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสะสมจํานวน 0.50 บาทต่อหุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจํานวน
309,879,000 หุ น้ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 154,939,500 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่ งถือเป็ นวันกําหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และกําหนดให้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล โดยบริ ษทั ฯ
จะทําการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

65 ราย จํานวน 181,208,722 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
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)
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

