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ท่ี SR E2561/007 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,366,405 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (58 ราย) 550,366,405 100.0000 

หมายเหตุ 1.  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 104,100 หุ้น คิดเป็น 
104,100 เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 550,366,405 เสียง 
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3. รับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

4. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,366,405 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (58 ราย) 550,366,405 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

5. อนุมติัการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 จ านวน 35,223,195.87 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,761,160.00 บาท และ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น
จ านวนไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท (4.50 สตางค)์  

โดยจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 โดยก าหนดใหว้นัท่ี 13 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ (Record Date) ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,596,405 100.0000 
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ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (59 ราย) 550,596,405 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 230,000 หุ้น คิดเป็น 
230,000 เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 550,596,405 เสียง 

 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.1 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,669,705 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (61 ราย) 550,669,705 100.0000 

   

6.2 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,669,705 100.0000 
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ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (61 ราย) 550,669,705 100.0000 

   

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล  เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,669,705 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (61 ราย) 550,669,705 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 73,300 หุ้น คิดเป็น 
73,300 เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 550,669,705 เสียง 

 

7. มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

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

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

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

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

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

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 (ไม่รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ดงักล่าว ไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวหารเฉล่ียในจ านวนเท่ากนัทุกคน 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 

 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

เห็นดว้ย     550,669,913 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (62 ราย) 550,669,913 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม 
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 2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 208 หุ้น คิดเป็น 208 
เสียง รวมมีจ านวนเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 550,669,913 เสียง 

 

8. มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด อนัมีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

(1) นางสาวอมรรัตน์  เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ 

(2) นายประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรือ 

(3) นายสง่า  โชคนิติสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251  

และอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และกิจการร่วมคา้สยามราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกินจ านวนดงัต่อไปน้ี 

กจิการ จ านวนเงนิ 

บริษทั 2,370,000 บาท 

กิจการร่วมคา้สยามราชธานี 70,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,669,913 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (62 ราย) 550,669,913 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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9. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั 

มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 31. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย     550,669,913 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (62 ราย) 550,669,913 100.0000 

หมายเหตุ 1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

10. พิจารณาวาระอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                            นางวชัรี อตัถากร 

                                                                                                     ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 

เลขานุการบริษทั 

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 5400  


