
 
 

 

 

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 329 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

_______________________________________________________________________ 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน  ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 
2.  รายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสดุวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) 
3.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
5.  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
6.  รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
7.  ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่

บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
8.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One 

Report) ในรูปแบบหนังสือ 
13. แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 
14. แผนที่สถานท่ีจัดประชุม  

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวัน
ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น. ณ ห้อง ออดิทรอเรี่ยม ช้ัน 6 ทรูดิจิทัล พาร์ค เลขที่ 
101 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนา



 
 

 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report 2563 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน
รหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.siamrajathanee.com ตั้งแต่
วันที ่25 มีนาคม 2564  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ข้อเท็จจ ริงและเหตุผล :  เพื่ อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และ ข้อ 
51 ซึ่งก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วัน
สิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 



 
 

 

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
39 และข้อ 48 ซึ่งก าหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควร
หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษัทจะจ่ายปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินปันผลจ่าย
เท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62,000,000 บาท  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 

2. จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตรา 0.0222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 
6,888,889 บาท 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่
จ่ายส าหรับปันผลที่จ่ายท้ังหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในการนี้ บริษัทก าหนดใหว้ันที่ 22 เมษายน 
2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงิน
สดและหุ้นสามัญในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ ส าหรับทุนส ารองตามกฎหมาย ในปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 31,000,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจ านวนที่ก าหนดในมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 แล้ว บริษัทจึงไม่จ าต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 



 
 

 

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 62,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามัญของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลโดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 62,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 310,000,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียด
เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังน้ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 372,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 372,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหุ้น) 

 มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 แบ่งออกเป็น :   

 หุ้นสามญั : 372,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  : -ไม่มี- - 



 
 

 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ 
หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความ
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที ่

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังปรากฏ
รายละเอียดข้างต้น และพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารให้มีอ านาจ
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิด
ค านวณเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62,000,000 บาท 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 3) 

นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และพิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 
 

 

 

และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้มีอ านาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
19 ซึ่งก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุด  นั้นเป็นผู้ออก และจากผลการจับฉลากกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปี 2564 มี
กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน  ได้แก่ 

รายชื่อกรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2563 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยในปี 

2563 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท 

1. นายเวทย์ นุชเจรญิ ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

8/8 RMC 2/2 1 ปี 5 เดือน 24 
วัน 

2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบลูย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  

8/8 AC 6/6 และ 
NRC 6/6 

1 ปี 5 เดือน 24 
วัน 

3. นายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการ - - เพิ่งได้รับการ
แต่งตั้งมีผลวันท่ี 
13/01/2564 

4. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการ 7/8 เพิ่งได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 
10/11/2563 

1 ปี 5 เดือน 24 
วัน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการ



 
 

 

 

ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจน
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และส าหรับผู้ที่
จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายนามและประวัติของกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 4) 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า แต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ นายเวทย์  นุชเจริญ, 
นายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย์ชัย, นายณัฐพล  วิมลเฉลา และนางสาวกัณธิมา  แจ้งวันสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง    ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 
2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
24 ซึ่งก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท   โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่
มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 
ตามรายละเอียดดังนี้ 



 
 

 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุม 

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการผูไ้มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 10,000 บาท/คน/เดือน 

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 เปรียบเทียบ
กับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 ค่าตอบแทนปี 2563 

ค่าเบ้ียประชุม  

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

กรรมการผูไ้มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทส าหรับปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 



 
 

 

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัททุกปี โดยในปี 2564 บริษัทเสนอแต่งตั้ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

(1)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4521 

และ/หรือ 

(2)  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 3516 

และ/หรือ 

(3)  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807 

และ/หรือ 

(4) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5659 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจาก
การพิจารณาเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว 
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน
ได้ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชี ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) 2,450,000 บาท 2,450,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทตามรายละเอียดข้างต้น 
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 5)  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท และการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 
ขณะนี้พ้นก าหนดระยะเวลาที่เสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอช่ือผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเกี่ยวกับการ
ประชุมล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
เอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันท่ี 
25 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ใน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ออดิทรอเรี่ยม ช้ัน 6 ทรูดิจิทัล พาร์ค เลขที่ 101 ถนน
สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม 
(เอกสารแนบ 14) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 9) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตาม (เอกสารแนบ 9) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) มายังบริษัท (ส่วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 329 หมู่ 10 
ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130         เบอร์โทรศัพท์ 
0-2363-9300 ต่อ 9300 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง
เอกสารให้บริษัท ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2564 

http://www.siamrajathanee.com/


 
 

 

 

อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทใช้
ระบบของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่
สอดคล้องตามข้อก าหนดของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึง
วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง  

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ https://app.inventech.co.th/SO204812R/  หรือ 

 

สแกน QR Code                      ตั้งแตว่ันท่ี 30 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564  เอกสารของท่านจะได้รบั

การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และหลังจากท่ีการลงทะเบียนได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้

ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วยชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และคู่มือ

การเข้าใช้งานในระบบเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น

ต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในค าช้ีแจง วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน

ที่ต้องแสดง และส่งมอบให้แก่บริษัท รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(เอกสารแนบ 7)  

2. ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง ผู้

ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://app.inventech.co.th/SO204812R/  

 

หรือสแกน QR Code                        ตั้งแตว่ันท่ี 30 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 และโปรดใช้หนังสอื

มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 9) (หนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่ง

เอกสารฉบับจริงมายัง บริษัท (ส่วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบล

ส าโรง  อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 0-2363-9300 ต่อ 9300 ภายใน

วันท่ี 8 เมษายน 2564 (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารที่มาถึงเกินวันเวลาที่บริษัทก าหนด) โดยเอกสาร

ของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่การลงทะเบียนได้รับอนุมัติ

เรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วยช่ือผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวัน

https://app.inventech.co.th/SO204812R/


 
 

 

 

ประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน 

การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 7)  

 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นจักขอบพระคุณยิ่ง 

                       ขอแสดงความนับถือ 
                      บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

                     ลงชื่อ                        
                       (นายเวทย์ นุชเจริญ) 

                       ประธานกรรมการบริษัท 

 
 


