ที่ SR-E2562/003
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และ การจ่ายเงินปั นผล (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท สยามราช จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2562
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน
3,326,941.89 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.064
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้น 43,308,800.00 บาท (สีส่ บิ สามล้ านสามแสนแปดพันแปดร้ อย
บาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 65.09 ของกาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทังนี
้ ้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date)
โดยบริ ษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อย่างไรก็ ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทตามที่เสนอข้ างต้ นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเสียก่อน

3.

มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โดยกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา

กรรมการ

2. นางวัชรี อัตถากร

กรรมการ

ชื่อ
3. นายบุญประสิทธิ์ ตังชั
้ ยสุข

ตาแหน่ง
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แต่งตังบุ
้ คคล
ทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
4.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ ำตอบแทน

ตำแหน่ ง
ค่ ำเบีย้ ประชุม
(1) กรรมการบริ ษัท

7,500 บาท/คน/ครัง้

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครัง้

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำตอบแทนรำยเดือน
(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ ำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมกำรที่ไม่ ใช่ ผ้ บู ริหำร
อัตราร้ อยละ 0.8 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562
ค่ ำตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตวั เงิน

ค่ ำตอบแทน

ตำแหน่ ง
การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันสุขภาพ
5.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
(1)

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251 และ/หรื อ

(2)

นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรื อ

(3)

นายพงทวี รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795

ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
รวมทัง้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกินจานวนเงิน
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

6.

ค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
(บำท)

บริ ษัท

2,390,000.00

บริ ษัทย่อย

1,540,000.00

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ อง MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ประจาปี 2562

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562

วาระที่ 9
7.

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่ อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางวัชรี อัตถากร )
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

