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ท่ี SR-E2563/010  

 วนัท่ี 23 เมษายน 2563 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
เวลา 13.30 น. โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

1. รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 
 

3. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  



  

2 

4. มีอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
  ออกเสียงลงคะแนน 

5. มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 จ านวนทั้งส้ิน 1,821,091.95 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็น
จ านวนไม่เกิน 20,301,000.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 0.03 บาท (3 สตางค)์ ต่อหุ้นโดย
จ่ายปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยก าหนดใหว้นัท่ี 10 มีนาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

6. มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

6.2 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 
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6.3 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
  ออกเสียงลงคะแนน 

7. มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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 าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารดังกล่าว ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวหารเฉล่ียในจ านวนเท่ากนัทุกคน 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 

อน่ึง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2563 (ทีเ่สนอ) ปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

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

(3) กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

7,500 บาท/คน/คร้ัง 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(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 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการ
ทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไร
ขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่
รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
การด าเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น Share Base 
Payment เป็นตน้) โดยให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ดงักล่าว ไดรั้บค่าตอบแทน

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไร
ขาดทุนสุทธิ ปี 2561 (ไม่
รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
การด าเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น Share Base 
Payment เป็นตน้) โดยให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ดงักล่าว ไดรั้บค่าตอบแทน
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ต าแหน่ง ปี 2563 (ทีเ่สนอ) ปี 2562 

พิเศษดงักล่าวหารเฉล่ียใน
จ านวนเท่ากนัทุกคน 

พิเศษดงักล่าวหารเฉล่ียใน
จ านวนเท่ากนัทุกคน 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

และประกนัสุขภาพ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

และประกนัสุขภาพ 

 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม  

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
 จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

8. มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั อนัมีรายนาม
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(1) นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 และ/หรือ 

(2) นายวเิชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ/หรือ 

(3) นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกินจ านวนดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 

บริษทั 2,470,000.00 

บริษทัยอ่ย 1,580,000.00 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 164,000.00 

รวมทั้งส้ิน 4,214,000.00 

 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 518,215,711 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (70) 518,215,711 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ไม่มี 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

    

               นางมธุรส โหตรภวานนท ์
            ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


