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ท่ี SR-E2565/003 

 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

เร่ือง ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และ การส้ินสภาพเป็นบริษทัยอ่ย (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  2/2565   
ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ไดมี้มติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 

2. มีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไร
สุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

3. มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการ 

2.  นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ 

3.  นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ และความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่า กรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งทั้ ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
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ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แต่งตั้งบุคคล
ทั้ง 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

4. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

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

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

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 

ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรับกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผู้บริหำร 

ในปี 2564 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อตัราร้อยละ 0.80 ของ
ก าไรสุทธิปี 2564 ใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ  
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นอกจากน้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ แล คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัประจ าปี 2565 เปรียบเทียบ
กบัปี 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนปี 2565 ค่ำตอบแทนปี 2564 

ค่ำเบีย้ประชุม  

(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 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน  

(1) ประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/เดือน 36,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/คน/เดือน 22,500 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 18,000 บาท/คน/เดือน 

ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรับกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผู้บริหำร  

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

ในปี 2564 บริษทัมีผล
ประกอบการขาดทุน จึงไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อตัราร้อย
ละ 0.80 ของก าไรขาดทุนสุทธิปี 
2564 ใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไร
ขาดทุนสุทธิ 

ค่ำตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ  

คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และ
ประกนัสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
และประกนัสุขภาพ 

 

5. มีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ส าหรับรอบ
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ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

(1)  นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564)  และ/หรือ 

(2)  นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564)  และ/หรือ 

(3)  นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 5128 
(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ 

(4)  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 5599 
(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564)   

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

รวมทั้ง แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และบริษทัย่อยของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ไม่เกิน
จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี (บำท) 

บริษทั 1,750,000.00 

บริษทัยอ่ย  885,000.00 

รวมทั้งส้ิน 2,635,000.00 

ในการน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี
เป็นส าคญั โดยผูส้อบบญัชีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของ
บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งไร
ก็ตาม หากมีผูส้อบบญัชีจากบริษทัอ่ืนรายใด มีคุณสมบติัท่ีครบถว้น และคณะกรรมการเห็นว่าราคาท่ี
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป และบริษทัจะรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตาม หลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง 
นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ์ ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงิน ของบริษทั
และอนุมติัแต่งตั้งนางมธุรส โหตรภวานนท ์ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป ของบริษทัใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ภายหลงัจากการ
แต่งตั้งนางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์และนางมธุรส โหตรภวานนท ์บริษทัจะมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน 

7.         มีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
        รายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 

8. มีมติอนุมติัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ 
หอ้ง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขท่ี 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของ
บริษทั ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2565 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทั 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

9. มีมติอนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาอนุมติั
แกไ้ขเพ่ิมเติม วาระการประชุมสามญัประจ าปี 2565 รวมทั้งวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการประชุมสามญั
ประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 

10. มีมติอนุมติัใหเ้ลิก SPH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั: บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (“SPH”) 

ทุนจดทะเบียน: 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

โครงสร้างผูถื้อหุน้: รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นทีถื่อ (หุ้น) 

1. บริษทั  2,999,997 

2. นายเกียรติ วมิลเฉลา 1 

3. นางวชัรี อตัถากร 1 

4. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ 1 
 

ธุรกิจ: การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และการประกอบกิจการใน
ธุรกิจดา้นพลงังานอ่ืน ๆ 

เหตุผลความจ าเป็นท่ี
เลิกบริษทั 

ภายหลงัท่ี SPH ด าเนินการการจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน บริษทั ซี.ทู.ซี โซลูชัน่ส์ 
จ ากดั (“C2C”) และ บริษทั โซลเทคโซลูชัน่ส์ จ ากดั (“STS”) (C2C และ STS ประกอบ
ธุรกิจดา้นพลงังาน) ดงักล่าวแลว้ SPH จะไม่ไดด้ าเนินกิจการใด ๆ อีกทั้ง การเลิก SPH 
จะเป็นการลดความซ ้ าซอ้นในการด าเนินธุรกิจและจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จัดการของบริษัท ทั้ งน้ี การเลิก SPH ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงาน หรือฐานะทาง
การเงินของบริษทัแต่ประการใด 

วนัท่ีคาดวา่จะจด
ทะเบียนเลิกบริษทั 

บริษทัคาดวา่จะเลิก SPH ตามขั้นตอนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จภายใน สามเดือน 
หลงัจากด าเนินการ การจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนใน C2C และ STS เรียบร้อยแลว้ 
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 อน่ึงการเลิก SPH เป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฉบบัสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าวดว้ย
วธีิการค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ลว้ โดยการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.52 เม่ือรวมกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์
เกิดข้ึนในช่วงระหวา่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงค านวณดว้ยเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible 
Asset) เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 15 ตามท่ีก าหนดในประกาศเร่ืองรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัจึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                     (  นางมธุรส โหตรภวานนท ์ ) 
                                ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


