ที่ อสย. 120 / 2564

เรื่ อง
เรี ยน

24 พฤศจิกายน 2564

แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พจิ ารณาและมีมติสาํ คัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้ งดจ่ ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
2. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ครั้งที่ บมจ. 30 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ใน
รู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 ครั้งที่ บมจ. 29 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2564
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2564 สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ตอ้ งจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี
2564 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริ ษทั มีความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้จาํ นวน 4
ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่งเป็ นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเสนอ ได้แก่ นายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล นายชัย จรุ งธนาภิบาล นายโชติพฒั น์ พีชานนท์ และนางนิดดา ธีระวัฒนชัย
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริ ษทั ในปี
ที่ผา่ นมา ตลอดจนการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจําปี 2565 เป็ น
เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผสู ้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2565 และมีมติให้นาํ เสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีดงั นี้
1) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยมีรายชื่อ
ผูล้ งนามสอบบัญชีที่เสนอดังนี้
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ทองอรุ ณแสง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2565
ทั้งนี้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้
เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2) กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สําหรับงบการเงินปี 2565 สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2565 เป็ นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบบัญชี
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั )
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 ตาม
หลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั จะทําการเผยแพร่ หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจําปี 2565 พร้อม
เอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.siamfood.co.th ในหัวข้อ “ข่าวนักลงทุน”
ซึ่งสามารถเข้าดูได้ต้งั แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2564
กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 13
ธันวาคม 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)
เลขานุการบริ ษทั

