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ท่ี SR-E2565/006  

 วนัท่ี 21 เมษายน 2565 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 
เวลา 13.30 น. โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

1. รับทราบเร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,200 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (43 ราย) 525,141,200 - 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 

3. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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4. มีอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,200 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (43 ราย) 525,141,200 - 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 

5. มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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6. มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

6.2 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 
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6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายบุญประสิทธ์ิ ตั้ งชัยสุข เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
  และออกเสียงลงคะแนน 

7. มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2565 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 36,000 บาท/คน/เดือน 

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

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรขาดทุนสุทธิ ปี 2564 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 

 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
 จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

8. มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั อนัมีรายนาม
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2565  

(1) นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 (เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี  ตั้ งแต่ ปี  2564)  
และ/หรือ 

(2) นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 (เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี  ตั้ งแต่ ปี  2564)  
และ/หรือ 
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(3) นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 (เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี  ตั้ งแต่ ปี  2564) 
 และ/หรือ 

(4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 (เป็นผู ้สอบ  
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้ 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564)  

                                                            
และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกินจ านวนดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 1,750,000.00 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 885,000.00 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทั และบริษทัยอ่ย 130,000.00 

รวมทั้งส้ิน 2,765,000.00 

 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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9. มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ของบริษทัจ านวน 2 ท่าน คือ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ์ และ 
นางมธุรส โหตรภวานนท ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

9.2 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางมธุรส โหตรภวานนท ์เป็นกรรมการของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

8 

 

10. มีมติอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้ งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

11. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

-ไม่มี- 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

    

            (นางมธุรส โหตรภวานนท)์ 
           ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 


