
 

 

ที่ SR E2561/003 

 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท (แก้ไข)  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  2/2561   

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิเร่ืองส าคญั ดงันี ้

1. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

2. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร

จากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 

1,760,000.00 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.045 

บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ 30,451,500.00 บาท (สามสบิล้านสีแ่สนห้าหมื่นหนึง่พนัห้า

ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ทัง้นี ้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่  13 มีนาคม 2561 (Record Date) 

โดยบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการ

จ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสยีก่อน  

3. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ

แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยกรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

ช่ือ ต าแหนง่ 

1. นางอดุมพร  จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ 

2. นางวชัราภรณ์  วิมลเฉลา กรรมการ 



 

3. นายพงษ์นิมิต ดสุตินิตย์สกลุ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่
ตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แตง่ตัง้บคุคล
ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

4. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน

ของกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษัท 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

(2) กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน 

ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 

อตัราร้อยละ 0.8 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561  

ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสขุภาพประจ าปี และประกนัสขุภาพ  



 

5. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็น

ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

(1)  นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ 

(2) นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ 

(3) นายสง่า โชคนิติสวสัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 11251  

ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

รวมทัง้ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ

กิจการร่วมค้าสยามราชธานีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ

บริษัท และกิจการร่วมค้าส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่เกินจ านวนเงิน

ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ 
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(บำท) 

บริษัท 2,370,000.00 

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 70,000.00 

 

6. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 31 เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 

เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดงันี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ 
(4) เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ 
(4) เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 



 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 
ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า )1/5) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า )25) คน 
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
)1/10) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ
กันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เ รียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่ )1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้
จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 
ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มัญ  โ ด ย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุ
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือ
หุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่นๆ 
รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไมค่รบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 



 

7. มีมติอนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้อง MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตาม

วาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 

ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

8. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record 

Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 



 

                                                                      (  นางวชัรี อตัถากร  ) 

                                ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


