
 
ท่ี SR-E2562/007 

 วนัท่ี 25 เมษายน 2562 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

3. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

4. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  



 
มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

5. อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวน 66,538,837.78 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,326,941.89 บาท และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด
สุดทา้ยของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 43,308,800.00 บาท หรือ
คิดเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.064 บาท (6.4 สตางค)์  

โดยจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือ หุ้น ท่ีมาประชุมและออก เ สียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.1 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายเกียรติ วมิลเฉลา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 



 
มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

6.2 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวชัรี อตัถากรเป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

6.3 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข เป็นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 



 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
7. มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

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

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

ค่าตอบแทนรายเดือน 

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

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

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

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.8 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (ไม่รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติของ
ธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นตน้) โดยให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงักล่าว ไดรั้บค่าตอบแทน
พเิศษดงักล่าวหารเฉล่ียในจ านวนเท่ากนัทุกคน 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 

 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุม 

เห็นดว้ย     541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 



 
รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

8. มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั อนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

(1) นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 และ/หรือ 

(2) นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ/หรือ 

(3) นายชยัศิริ    เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 

และอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกินจ านวนดงัต่อไปน้ี 

กจิการ จ านวนเงิน 

บริษทั 2,390,000 บาท 

บริษทัยอ่ย 1,540,000 บาท 

รวม 3,930,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 541,051,411 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (57 ราย) 541,051,411 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

9. พจิารณาวาระอื่นๆ 

-ไม่มี- 



 
 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 นางมธุรส โหตรภวานนท ์
ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

เลขานุการบริษทั 

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 4101 

  


