ที่ SR-E2563/010
วันที่ 23 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญดังนี้
1.

รับทราบเรื่ องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
หมายเหตุ

2.

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

หมายเหตุ

3.

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

1

4.

มีอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

หมายเหตุ
5.

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น 1,821,091.95 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
จานวนไม่เกิน 20,301,000.00 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 0.03 บาท (3 สตางค์) ต่อหุ ้นโดย
จ่ายปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยกาหนดให้วนั ที่ 10 มีนาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวนเสี ยง

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

2

หมายเหตุ
6.

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1

มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

มีผถู ้ ือหุน้

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

6.2

มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา เป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

มีผถู ้ ือหุน้

เห็นด้วย

จานวนเสี ยง

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-
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6.3

มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

มีผถู ้ ือหุน้

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

หมายเหตุ
7.

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(1) กรรมการบริ ษทั

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครั้ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนพิเศษสาหรับกรรมการทีไ่ ม่ ใช่ ผ้บู ริหาร

4

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

อัตราร้อยละ 0.80 ของกาไรขาดทุนสุ ทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
ของธุ ร กิ จ เช่ น Share Base Payment เป็ นต้น ) โดยให้ ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารดัง กล่ า ว ได้รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจานวนเท่ากันทุกคน
ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ ใช่ ตวั เงิน
การตรวจสุขภาพประจาปี และประกันสุขภาพ
อนึ่ ง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจาปี 2563 เปรี ยบเที ยบกับปี
2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง

ปี 2563 (ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

(1) กรรมการบริ ษทั

7,500 บาท/คน/ครั้ง

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(2) กรรมการตรวจสอบ

7,500 บาท/คน/ครั้ง

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

7,500 บาท/คน/ครั้ง

7,500 บาท/คน/ครั้ง

(1) ประธานกรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

40,000 บาท/คน/เดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน

(3) กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าตอบแทนพิเศษสาหรับกรรมการ อัตราร้อยละ 0.80 ของกาไร
ขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่
ทีไ่ ม่ ใช่ ผ้บู ริหาร
รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจาก
การดาเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น Share Base
Payment เป็ นต้น) โดยให้
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทน

อัตราร้อยละ 0.80 ของกาไร
ขาดทุนสุทธิ ปี 2561 (ไม่
รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจาก
การดาเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น Share Base
Payment เป็ นต้น) โดยให้
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทน

5

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ ใช่ ตวั เงิน

มีผถู ้ ือหุน้

ปี 2562

พิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยใน
จานวนเท่ากันทุกคน

พิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยใน
จานวนเท่ากันทุกคน

การตรวจสุขภาพประจาปี
และประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจาปี
และประกันสุขภาพ

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม
518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

0.00

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

หมายเหตุ
8.

ปี 2563 (ทีเ่ สนอ)

มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด อันมีรายนาม
ต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(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

ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เข้าทา
หน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แทนได้
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกินจานวนดังต่อไปนี้

6

ชื่ อ

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)

บริ ษทั

2,470,000.00

บริ ษทั ย่อย

1,580,000.00

ค่าบริ การอื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

164,000.00

รวมทั้งสิ้น

4,214,000.00

ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวนเสี ยง

เห็นด้วย

518,215,711

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสี ยง

0

-

บัตรเสี ย

0

0.00

รวม (70)

518,215,711

-

หมายเหตุ
9.

ร้อยละของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมธุรส โหตรภวานนท์
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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