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

ที่ SCC-CSC005/2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

กาหนดวันประชุม, ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
จากกาไรสะสม

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องต่างๆดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจานวน
309,879,000 หุ ้น คิดเป็ นจานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 154,939,500 บาท และกาหนดให้วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกาหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็ นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกหนึ่งวาระ
1.

นายดุสิต

ชูปัญญา

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายกฤษฎา

โพธิสมภรณ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

3.

นายฉัตรมงคล

เขมาภิรัตน์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริ ษทั AST Master (เอเอสที มาสเตอร์ ) และบริ ษทั
สานัก งานปิ ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยให้คนใดคนหนึ่ ง ดังรายนามข้างล่างนี้ เ ป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
1 นายประดิษฐ์
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
บริ ษทั เอเอสที
A มาสเตอร์ จากัด
2 นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
บริ ษทั เอเอสที
B มาสเตอร์ จากัด
3
4

นางสาวชวนา
นางสาววันเพ็ญ

วิวฒั น์พนชาติ
อุ่นเรื อน

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750

บริ ษทั สานักCงานปิ ติเสวี จากัด
บริ ษทั สานักDงานปิ ติเสวี จากัด
E
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ในการนี้ขอเสนอให้กาหนดค่าตรวจสอบบัญชีสาหรับรอบปี บญั ชี 2559 ของบริ ษทั ดังนี้

ค่าสอบบัญชีรวม

ปี 2559

ปี 2558

1,250,000

1,250,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการที่นาเสนอมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจาก
ฐานข้อมูลอ้างอิงค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ประกอบกับผลประกอบการของบริ ษทั รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริ ษทั โดยขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่อตั ราดังนี้

ตำแหน่ ง

ผลตอบแทนในกำรทำงำน

เบีย้ ประชุม/
ครั้ง

รำยเดือน

รำยปี

ประธานนกรรมการบริ ษทั

15,000

50,000

รวมกรรมการทุกท่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 และ

กรรมการบริ ษทั

15,000

25,000

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริ ษทั ตาม
งบการเงินประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น

-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

6. มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิ ฟิค โรงแรม
เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยูท่ ี่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยวันกาหนดสิ ทธิ ผมู้ ีสิทธิ เข้าประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นคือวันที่ 11 มีนาคม 2559 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเป็ นวันที่ 14 มีนาคม 2559
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7. มีมติให้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 จานวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่ องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 3.

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯประจาปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4.

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงิ นปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆเพื่อพิจารณาถ้ามี

อนึ่ง ทางบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และระเบียบวาระกาประชุมดังกล่าว
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซด์ www.sricha.com กรณี มีขอ้ สอบถาม หรื อ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณา
ติดต่อ สานักเลขานุการบริ ษทั ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-317-555 เบอร์ต่อ 1132 หรื อ อีเมล์มาที่ scc@sricha.com
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สุ ดจินดา เศรษฐกูลวิชยั
กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั
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