ที่ SR-E2562/007
วันที่ 25 เมษายน 2562
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1.

รับทราบเรื่ องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

หมายเหตุ
2.

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)

มติ ใ นวาระนี้ จะต้องได้รับ การรั บ รองด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561
หมายเหตุ

3.

หมายเหตุ
4.

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)
หมายเหตุ

5.

มติ ใ นวาระนี้ จะต้องได้รับ การอนุ ม ัติด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน

อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 66,538,837.78 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 3,326,941.89 บาท และอนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลงวด
สุ ดท้ายของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนไม่เกิน 43,308,800.00 บาท หรื อ
คิดเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.064 บาท (6.4 สตางค์)
โดยจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดให้ว นั ที่ 12 มี นาคม 2562 เป็ นวัน กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
(Record Date) ดังนี้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้ อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน
541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)

มติ ใ นวาระนี้ จะต้องได้รับ การอนุ ม ัติด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ

6.

6.1 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้

มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน
541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)

6.2 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวัชรี อัตถากรเป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน
541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)

6.3 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายบุญประสิ ทธิ์ ตั้งชัยสุ ข เป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน
541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)

มติ ใ นวาระนี้ จะต้องได้รับ การอนุ ม ัติด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ

7.

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุ ม
(1) กรรมการบริ ษทั

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
อัตราร้อยละ 0.8 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของ
ธุ รกิจ เช่น Share Base Payment เป็ นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจานวนเท่ากันทุกคน
ค่าตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตวั เงิน
การตรวจสุ ขภาพประจาปี และประกันสุ ขภาพ

มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุม
541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

รวม (57 ราย)
หมายเหตุ
8.

541,051,411

-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

มีมติอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด อันมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1) นางสาววราภรณ์

วรธิติกลุ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 และ/หรื อ

(2) นายวิเชียร

กิ่งมนตรี

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ/หรื อ

(3) นายชัยศิริ

เรื องฤทธิ์ชยั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526

และอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกินจานวนดังต่อไปนี้
กิจการ

จานวนเงิน

บริ ษทั

2,390,000 บาท

บริ ษทั ย่อย

1,540,000 บาท

รวม

3,930,000 บาท

ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง) ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

541,051,411

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.0000

541,051,411

-

รวม (57 ราย)
หมายเหตุ
9.

มติ ใ นวาระนี้ จะต้องได้รับ การอนุ ม ัติด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางมธุรส โหตรภวานนท์
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษทั
โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 4101

