
 

 

ที่ SR-E2563/005 

 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 

เรือ่ง ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และ การจ่ายเงินปันผล  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2563   

ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิเรือ่งส  าคญั ดงันี ้

1. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

2. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร

จากผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 

1,821,091.95 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.03 

บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ตอ้งจา่ยทัง้สิน้ 20,301,000.00 บาท (ยีส่บิลา้นสามแสนหนึง่พนับาทถว้น) คิด

เป็นรอ้ยละ 55.74 ของก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ทัง้นี ้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่  10 มีนาคม 2563 (Record Date) 

โดยบรษัิทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่เสนอขา้งตน้ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการ

จ่ายเงินปันผลประจ าปีของบรษัิทจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทเสยีก่อน  

3. มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ

แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยกรรมการที่จะตอ้ง

ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

ช่ือ ต าแหนง่ 

นางอดุมพร จิระนภากลุวฒัน ์ กรรมการ 

นางวชัราภรณ ์วิมลเฉลา กรรมการ 



 

ช่ือ ต าแหนง่ 

นายโรจน ์บรุุษรตันพนัธุ ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่ง ๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม ของกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านแลว้ เห็นว่า กรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แตง่ตัง้บคุคล
ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 

4. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน

ของกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบรษัิท 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

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

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 7,500 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

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

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

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

ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 

อตัรารอ้ยละ 0.8 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 (ไม่รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจาการด าเนินงาน

ปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นตน้) 



 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสขุภาพประจ าปี และประกนัสขุภาพ  

5. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็น

ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

(1) นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4474 (เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแลว้ 1 ปี ตัง้แต่ปี 
2562) และ/หรอื 

(2) นายวิเชียร ก่ิงมนตร ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3977 (เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแลว้ 1 ปี ตัง้แต่ปี 
2562) และ/หรอื 

3) นายชยัศิร ิเรอืงฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4526 (เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแลว้ 1 ปี ตัง้แต่ปี 
2562) 

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีที่มีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอร์ เฮาส ์

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั เขา้ท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทแทนได ้

รวมทัง้ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ

บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2563 ไม่เกิน

จ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ 
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(บำท) 

บรษัิท 2,470,000.00 

บรษัิทยอ่ย  1,580,000.00 

รวมทัง้สิน้ 4,050,000.00 

  



 

 

ในการนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากคุณสมบตัิ ประสบการณท์ างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชีเป็นส าคญั โดยผูส้อบบญัชีตอ้งไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย

ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม หากมีผูส้อบบญัชีจากบรษัิทอื่นรายใด มีคณุสมบตัิที่ครบถว้น และคณะกรรมการเห็นว่า

ราคาที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป และบรษัิทจะรายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยตาม หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

6. มีมติอนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้ง MR211-212 ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 เรือ่งที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตาม

วาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

 



 

 

7. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record 

Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                               (  นางมธุรส โหตรภวานนท ์ ) 

                              ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 


