ที่ SR E2561/007
วันที่ 26 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1.

รับทราบเรื่ องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

หมายเหตุ
2.

มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

เห็นด้วย

550,366,405

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,366,405

100.0000

รวม (58 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 104,100 หุ ้น คิดเป็ น
104,100 เสี ยง รวมมีจานวนเสี ยงในวาระนี้ท้ งั สิ้น 550,366,405 เสี ยง
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3.

รับทราบผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

4.

มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
550,366,405

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,366,405

100.0000

รวม (58 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
5.

อนุ มตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไรจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 35,223,195.87 บาท เป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย จานวน 1,761,160.00 บาท และ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จานวนไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรื อคิดเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.045 บาท (4.50 สตางค์)
โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยกาหนดให้วนั ที่ 13 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ (Record Date) ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้ง หมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
550,596,405

100.0000
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ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,596,405

100.0000

รวม (59 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 230,000 หุ ้น คิดเป็ น
230,000 เสี ยง รวมมีจานวนเสี ยงในวาระนี้ท้ งั สิ้น 550,596,405 เสี ยง
6.

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
550,669,705

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,705

100.0000

รวม (61 ราย)

6.2 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา เป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
550,669,705

100.0000
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ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,705

100.0000

รวม (61 ราย)

6.3 มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง นายพงษ์นิ มิ ต ดุ สิต นิ ต ย์สกุล เป็ นกรรมการบริ ษ ัท กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

เห็นด้วย

550,669,705

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,705

100.0000

รวม (61 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 73,300 หุ ้น คิดเป็ น
73,300 เสี ยง รวมมีจานวนเสี ยงในวาระนี้ท้ งั สิ้น 550,669,705 เสี ยง
7.

มีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจาปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(1) กรรมการบริ ษทั

7,500 บาท/คน/ครั้ง
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ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครั้ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนพิเศษสาหรับกรรมการทีไ่ ม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
อัตราร้อยละ 0.80 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนิ นงาน
ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ เช่ น Share Base Payment เป็ นต้น ) โดยให้ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร
ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจานวนเท่ากันทุกคน
ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ ใช่ ตวั เงิน
การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันสุขภาพ

มีผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
550,669,913

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

0.0000

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,913

100.0000

รวม (62 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่งมาประชุม
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2. ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ มประชุมจานวน 208 หุ ้น คิดเป็ น 208
เสี ยง รวมมีจานวนเสี ยงในวาระนี้ท้ งั สิ้น 550,669,913 เสี ยง
8.

มี มติ อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด อันมี รายนาม
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรื อ

(2) นายประสิ ทธิ์

เยือ่ งศรี กลุ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรื อ

(3) นายสง่า

โชคนิติสวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

และอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกิจการร่ วมค้าสยามราชธานี สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกินจานวนดังต่อไปนี้
กิจการ

จานวนเงิน

บริ ษทั

2,370,000 บาท

กิจการร่ วมค้าสยามราชธานี

70,000 บาท

ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
550,669,913

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,913

100.0000

รวม (62 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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9.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั
มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายเพื่ ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย งทั้งหมด
ของผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
550,669,913

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

0.0000

บัตรเสี ย

0

0.0000

550,669,913

100.0000

รวม (62 ราย)

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
10.

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางวัชรี อัตถากร
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษทั
โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 5400
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