ที่ อสย. 013/2564
11 มกราคม 2564
เรื่ อง

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 29
ประจําปี 2564 เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจําปี 2564
ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรู ม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ
บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จํากัด เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร นั้น
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เริ่ มมีการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมาก
ขึ้น ส่ งผลให้ภาครัฐบาลได้ออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกําหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มี
ความเสี่ ยงต่อการแพร่ โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาํ หนดเป็ นพื้นที่ความคุมสู งสุ ด ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมเป็ นจํานวน
มากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรื อ
สิ่ งของต่างๆ นั้น
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 จึงได้มีมติ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจําปี 2564 เป็ นการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิก (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
โดยกําหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 ของบริ ษทั ยังคงเป็ นวันเดิม คือวันอังคารที่ 26 มกราคม
2564 และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่ได้
จัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว
บริ ษทั จะเริ่ มดําเนินการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในเวลา 13.30 น. ทั้งนี้ หากท่านผูถ้ ือหุ ้นประสงค์
จะเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะส่ งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริ ษทั ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ Email : comsec.sfp@siamfood.co.th โดยเมื่อบริ ษทั ได้ตรวจสอบ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ ครั้งที่ บมจ. 29 ประจําปี 2564
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(Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แล้วบริ ษทั จะจัดส่ งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือ
การเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริ ษทั ควิดแลบ จํากัด ซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งมายังบริ ษทั ซึ่งหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าว ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัติสําหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผ้ถู ือหุ้นมีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ ใช่ กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมเอกสารที่ตอ้ งยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางของ
ผูถ้ ือหุ้น ฯลฯ หรื อหนังสื อมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยัน
ตัวตน มายังบริ ษทั ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
• ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th
• ช่องทางไปรษณี ย ์ : กรุ ณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
1.2 การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม
และบริ ษทั จะจัดส่ง ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM
ไปยัง E-mail ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ให้ไว้กบั บริ ษทั ทั้งนี้ขอความกรุ ณาให้ท่านผูถ้ ือหุ้นงดให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้
(Password) ของท่านแก่ผอู ้ ื่น กรณี ที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสู ญหาย หรื อยังไม่ได้รับ
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 กรุ ณาติดต่อบริ ษทั โดยทันที
ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และเริ่ มการประชุมในเวลา 13.30 น. และในกรณี ที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคใน
การใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรื อระหว่างการประชุม กรุ ณาติดต่อ บริ ษทั ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ระบบการประชุม E-AGM ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะระบุช่องทางการติดต่อบริ ษทั ควิดแลบ จํากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่ง
ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้แก่ท่าน
2. กรณีผ้ถู ือหุ้นไม่ สะดวกเข้ าร่ วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้แก่ นายชัย จรุ งธนาภิบาล เข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริ ษทั
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
• ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th
• ช่องทางไปรษณี ย ์ : กรุ ณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
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3. เอกสารหรื อหลักฐานที่ผ้ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
กรณี ผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ)
กรณี ที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสื อมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
กรณี ที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสื อมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 60 วัน หรื อสําเนาหนังสื อรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบคุ คลนั้นตั้งอยู่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 กรณีที่ผ้ถู ือหุ้นปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อม
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรื อผูร้ ับมอบอํานาจพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
-หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
-หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ สําหรับเอกสารใดที่มิได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ
อีกหนึ่งชุดและให้ผแู ้ ทนนิติบคุ คลรับรองความถูกต้องของคําแปลด้วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _________________________________
วันที่ ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________

ข้าพเจ้า_______________________________________________________________สัญชาติ ___________________
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน______________________________________อยูบ่ า้ นเลขที่ ___________________
ถนน______________________ตําบล/แขวง____________________________อําเภอ/เขต_______________________
จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย ์ _________________เบอร์โทรศัพท์ _________________________
(กรุ ณาใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่ อได้ เพื่อให้ บริ ษทั ฯ ติดต่ อท่ านในกรณี ที่ท่านใส่ e-mail ไม่ ถูกต้ อง)
เป็ นผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) โดยถือหุ้น จํานวนทั้งสิ้น รวม _________________หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจําปี 2564 ใน
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุ ณาส่ง weblink สําหรับเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) มายังอีเมล์ (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้
อีเมล์ ______________________________________________

ลงชื่อ_______________________________ผูถ้ ือหุน้
(
)
ลงชื่อ________________________________พยาน
(
)

หมายเหตุสําคัญ: โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับ
นี้ ที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
E-AGM ให้แก่บริ ษทั ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
• ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th
• ช่องทางไปรษณี ย ์ : เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
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