ที่ อสย. 120 / 2564

เรื่ อง
เรี ยน

24 พฤศจิกายน 2564

แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565 (แก้ไข)
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 ) โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลําดับที่ 1
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

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1
ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไข/เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
เสนอแก้ไข และเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ปัจจุบนั
ข้อ (28) กูย้ ืมเงิน กูเ้ บิกเงินเกินบัญชี ให้กยู้ ืม หรื อจัดหาเงินโดยวิธีอื่น
ใด รวมถึงการรับ ออก โอน สลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตราสารอื่นใด เพือ่
ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั หรื อกิจการอื่นที่บริ ษทั มีส่วนได้ส่วน
เสี ย รวมทั้งการซื้อ ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน หรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินโดยประการอื่น และการรับคํ้าประกันหนี้สิน ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคอืน่
ข้อ (30) ประกอบกิ จการจัดตั้งและดําเนิ นกิ จการนิ ค มอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุ ต สาหกรรม สวนอุ ต สาหกรรม เพื่ อ บริ ก ารแก่ ผู ้
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรู ปของการ
จํา หน่ า ย ให้ เช่ าซื้ อ ให้ เช่ า และจัด การหาผลประโยชน์ ใ นทางอื่ น
รวมทั้งการให้บริ การสาธารณู ปโภคในรู ปแบบต่างๆ เช่น การประปา
ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายนํ้า เครื่ องทําความเย็น การรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสะอาด ขจัดมลภาวะ
ข้อ (31) ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น ตามข้อ ก่ อ นหน้ า นี้ ได้แ ก่ ก่ อ สร้ า งอาคาร
โรงงาน บ้ า นพั ก ร้ า นค้ า สิ่ งปลู ก สร้ า งอื่ น ซึ่ งสมควรมี ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรื อสิ่ งติดตั้งอันจําเป็ นตลอดจนอํานวยความสะดวก
และให้บริ การแก่การดําเนินงานของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ข้อ (32) ประกอบกิจการขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน จําหน่าย
เช่า ให้เช่า เช่าซื้ อ และจัดการโดยประการอื่นซึ่ งสังหาริ มทรัพย์และ
อสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ข้อ (33) ประกอบกิ จ การจัด หา ซื้ อ ขาย ที่ ดิ น แปลงใหญ่ นํามาจัด
แบ่งเป็ นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ
ข้อ (34) ปรับปรุ งที่ดินตามข้อก่อนหน้านี้ให้เหมาะสมแก่การจัดสรร
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ โดยการถมดิน สร้างสะพาน ถนน ทาง
ระบายนํ้า ติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง อื่ น ๆ เพื่ อ
ประโยชน์ แก่ กิจการดังกล่าว และทําการก่ อสร้ างอาคาร บ้านเรื อ น
ตึกแถว แฟลต อาคารชุด และสิ่ งปลูกสร้ างอื่น เพื่ อขาย หรื อให้เช่ า
เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย เพื่ อ ประกอบกิ จ การ สถานการค้า สํานัก งาน สวน
เกษตร
ข้อ (35) ประกอบกิ จการประปา ผลิ ตและจําหน่ ายนํ้าสะอาด นํ้าจื ด
จากทะเล ไอนํ้า นํ้าบริ สุทธิ์ นํ้าเย็น นํ้าผสมสารเคมี นํ้าเสี ยที่ผ่านการ
บําบัดแล้ว นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม หรื อนํ้าอื่นใด

ข้อ (28) กูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล
หรื อสถาบันการเงินอืน่ และให้กยู้ ืมเงินหรื อให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ
ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตราสารที่เปลี่ยนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
-

-

-

-

-

เสนอแก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ปัจจุบนั

ข้อ (36) ประกอบกิจการให้บริ การบริ หารจัดการ กําจัดบําบัดขยะมูล
ฝอย กากอุตสาหกรรม ของเสี ยอุตสาหกรรม อากาศเสี ย และนํ้าเสี ย
ข้อ (37) ประกอบกิจการขนส่ งคนโดยสาร ขนถ่ายสิ นค้าทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริ การนํา
ของออกจากท่าเรื อตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่ ง
ทุกชนิ ด ตลอดจนการขนส่ งโดยระบบทางท่อทั้งบนดิน ใต้ดิน เพื่อ
การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ทุ ก ประเภท นํ้ า นํ้ ามั น ไอนํ้ า ก๊ า ซ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม การขนถ่ายสารเคมีที่เป็ นพิษ หรื ออื่นใด
ข้อ (38) ประกอบกิ จการสั่งเข้ามาจําหน่ าย และส่ งออกไปจําหน่ าย
นอกราชอาณาจักร
ข้อ (39) ประกอบกิจการ จ้าง รับจ้างทําของ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิ ติบุคคล ส่ วนราชการ และองค์กรของรัฐ ซึ่ งสิ นค้าตามที่กาํ หนดไว้
ในวัตถุที่ประสงค์

-

-

