ที่ SR-E2563/005
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และ การจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท สยามราช จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 2/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรือ่ งสาคัญ ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
1,821,091.95 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.03
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทัง้ สิน้ 20,301,000.00 บาท (ยีส่ บิ ล้านสามแสนหนึง่ พันบาทถ้วน) คิด
เป็ นร้อยละ 55.74 ของกาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทัง้ นี ้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date)
โดยบริษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเสียก่ อน

3.

มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
ชื่อ

ตาแหน่ง

นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

กรรมการ

นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

กรรมการ

ชื่อ
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

ตาแหน่ง
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ทั้ง นี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณากลั่น กรองคุ ณ สมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผูพ้ น้ จากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอัน เป็ น ประโยชน์ต่อการด าเนิน งานของบริษัท
ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 แต่งตัง้ บุคคล
ทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
4.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ำตอบแทน

ตำแหน่ง
ค่ำเบีย้ ประชุม
(1) กรรมการบริษัท

7,500 บาท/คน/ครัง้

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครัง้

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
อัตราร้อยละ 0.8 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจาการดาเนินงาน

ปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็ นต้น)

ค่ำตอบแทน

ตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันสุขภาพ
5.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(1) นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4474 (เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตัง้ แต่ปี
2562) และ/หรือ
(2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3977 (เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อ ยมาแล้ว 1 ปี ตัง้ แต่ปี
2562) และ/หรือ
3) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4526 (เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตัง้ แต่ปี
2562)
ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี ที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด เข้าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทแทนได้
รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทย่อยของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่เกิน
จานวนเงินดังต่อไปนี ้
ชื่อ

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
(บำท)

บริษัท

2,470,000.00

บริษัทย่อย

1,580,000.00

รวมทัง้ สิน้

4,050,000.00

ในการนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทางาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชีเป็ นสาคัญ โดยผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกั บบุคคลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีผสู้ อบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคณ
ุ สมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่า
ราคาที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
6.

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจาปี 2563

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563

วาระที่ 9

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

7.

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record
Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางมธุรส โหตรภวานนท์ )
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

