
 

 

ท่ี SAICO/MGT/001/2563 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน   ท่านผูถื้อหุ้น 
 บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1)  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  
  2)  รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
  3)  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
  4)  หนงัสือมอบฉนัทะ 
  5)  หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะให้เขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
  6)  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี      
28 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ
บริษทั เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ชั้น 17 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุม
และความเห็นคณะกรรมการอยา่งยอ่ ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเร่ืองผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตังิบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29 ท่ีไดก้  าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ 
วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามเอกสารแนบ 3 ใน
รูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

QR Code 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตังิดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562   
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เน่ืองด้วยในปี 2562 บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซ่ึงตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคับของบริษัทข้อ 32 กรณีท่ีบริษทัยงัมีผลขาดทุน
สะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล   
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15  ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสามในการประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี 
จ  านวน 2 ท่าน คือ นางอ านวยพร ทพัพงษ์   และนางศรีสลา ภวมยักุล ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ประวติัและขอ้มูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านน้ี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตาม
เอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง นางอ านวยพร ทพัพงษ ์และนางศรีสลา ภวมยักุล 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
และควรมีการทบทวนทุกปี   ซ่ึงในปี 2563 น้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาเสนอขอ
อนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,600,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 200,000 บาท
เน่ืองจากจ านวนกรรมการลดลง 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ทั้งคณะ
รวมกนัไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตาม
ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อไป 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753  หรือ นางสรินดา 
หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4799 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4451  จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาแลว้ว่าผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านน้ี มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทัทั้งส้ิน โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  540,000 บาท ลดลง 100,000 บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งนางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4753  หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4799 หรือ นายวิชาติ 
โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4451  จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัโดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท  
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั (1) พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 ท่ีก  าหนดให้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และ              
(2) มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ฉบบัปัจจุบนัท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง
หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิของผู ้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ขอ้ 23 และ ขอ้ 24โดยมีรายละเอียดของการ
แกไ้ข ตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบงัคับของบริษทั ขอ้ 17      
ขอ้ 23 และ ขอ้ 24  

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 ทั้งน้ี บริษทัไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผุถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ตั้งแต่ 
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  หากท่านไม่อาจมาร่วม
ประชุมดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ีให้ครบถว้น เพ่ือ
มอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนท่าน และหนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนท่ีผูรั้บมอบฉันทะ
จะเขา้ร่วมประชุม  

ขอแสดงความนบัถือ 

    
นางสาวกณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ ์

ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562  
 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 

 ประชุม เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5  โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 สุขุมวิท 31 แขวง 
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 7 คน  คือ 
นางสาวกณัญภคั   ตนัติพิพฒัน์พงศ์  ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายตรีขวญั   บุนนาค     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวลินดา   โอสถาวรนนัท ์       กรรมการตรวจสอบ 
นางอ านวยพร   ทพัพงษ ์        กรรมการตรวจสอบ 
นายสุจริต  อิศรางกูร ณ อยธุยา    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายวิทยา   รงคท์องอร่าม กรรมการผูมี้อ  านาจ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

สายการเงิน 
ดร. ศรีสลา    ภวมยักลุ กรรมการผูมี้อ  านาจ และกรรมการบริหาร สายซพัพลายเชน 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 1 คน  คือ 
นางสุรีย ์  เบญจโอฬาร     กรรมการผูมี้อ  านาจ 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม  คือ 
นางสาวนิพิฐฌาน์   โชติอนนัตช์าติ     ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 

นางสาวกัณญภัค ตนัติพิพฒัน์พงศ ์ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผุถื้อหุ้นท่ีไดม้าเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562  และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   18 ราย นับจ านวนหุ้น
ได ้1,658,537 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทน    ผูถื้อหุ้นจ านวน  15  ราย  นับจ านวนหุ้นได ้ 440,798,612 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉนัทะรวมกนัทั้งส้ินจ านวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 442,457,149 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 
98.32  ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้ทั้งหมด จ านวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั 

 ประธานฯไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27. 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น  1 หุ้น  มีเสียง  1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น การนับคะแนนจะถือเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่เห็นดว้ย หรื อ งด
ออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือข้ึนเพ่ือแสดงความจ านง พร้อมทั้งแจง้ช่ือ และจ านวนหุ้นท่ีท่านถืออยู ่เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัท า
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การนบัคะแนน ส่วนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งท าการใดๆและจะถือว่าอนุมติั  การรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นดว้ย จะน า
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ประธานฯไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 

 ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2561  โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในห้องประชุมทกัทว้งหรือขอให้แกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท ์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ดว้ยคะแนนเสียง   
เห็นดว้ย จ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ น าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2561 ให้ท่ีประชุมรับทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมาเป็นปีท่ี ไม่ดีนกัส าหรับ SAICO  บริษทัฯไม่สามารถมีก าไรได ้อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

ปี 2561 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ทั้งสองประเทศน้ีมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากกว่าไทยเน่ืองจาก มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากว่า ทั้งจากตน้ทุนแรงงานท่ีต ่ากว่า และอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีอ่อนค่า ในขณะท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน อีกทั้งยงัไดสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากร(GSP) จาก EU ท าให้ทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงข้ึนโดยเฉพาะในภูมิภาคยโุรป  

ส าหรับประเทศไทยปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลงจาก 2.13 ลา้นตนัในปี 2560 เหลือ 1.89 ลา้นตนัในปี 2561 คิดเป็น 
11.2% อนัเป็นผลมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรดถูกแทนท่ีดว้ยไร่ออ้ยและมนัส าปะหลงั และการแข่งขนัในต่างประเทศ  ถึงแมว้่า
ปริมาณผลผลิตสับปะรดในประเทศไทยจะลดลง แต่ราคาสับปะรดไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน กลบัลดลง จากราคาเฉล่ีย 4.95 บาทต่อกิโลกรัม
ในปี 2560 เหลือเพียง 2.97 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 ท าให้ราคาขายยิง่ปรับลดลงเร็วกว่าราคาวตัถุดิบท่ีลดลง โดยเฉพาะราคาน ้ า
สับปะรดเขม้ขน้ นอกจากน้ีในปี 2561 ราคากระป๋องเปล่ายงัเพ่ิมข้ึน 6.0% จากปี 2560 ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ส่งผลกระทบ
ต่อก าไรของบริษัทฯ ประกอบกบัอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯในปี  2561 แข็งค่าข้ึน 4.8% เม่ือเทียบกบัปี   
2560 ท าให้ผูส่้งออกไทยไม่สามารถแข่งขนัในเร่ืองราคากบัคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกนัได้ 

บริษทัฯคาดว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจาก El Niño ซ่ึงอาจท าให้ปริมาณผลผลิต
สับปะรดต ่ากว่าปีท่ีผา่นมา และการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัของประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั เช่น สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน สหราช
อาณาจกัร และญ่ีปุ่น อาจท าให้การข้ึนราคาขายเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยงัคงกดดนัราคาอยา่งต่อเน่ือง 

ปี 2562 จึงเป็นปีท่ีทา้ทายในการบริหารจดัการของ SAICO อยา่งไรก็ตาม เรายงัคงมุ่งเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในหลาย 
ๆ ดา้น เพ่ือลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

- การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(Good Agriculture Practice) กบัเกษตรกรของทางบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การเกษตรอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือให้เกษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และมีรายไดท่ี้มัน่คง และย ัง่ยนื  
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- การลดค่าใชจ่้ายพลงังานโดยการเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสียจากกระบวนการผลิต 
- การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และขยายตลาดใหม่ 

ดว้ยโปรแกรมเหล่าน้ี เรามุ่งหวงัว่าจะท าให้บริษทัฯสามารถกลบัมาท าก าไร และตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่มได ้

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมตังิบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไป
ยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมในคร้ังน้ีแลว้ และมอบหมายให้นายวิทยา รงค์ทองอร่าม กรรมการบริหารสายการเงินซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั เป็นผูน้ าเสนอ 

นายวิทยา รงคท์องอร่าม กรรมการบริหารสายการเงินไดร้ายงานสรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัประจ าปี 2561 
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ให้ท่ีประชุมรับทราบ ดงัต่อไปน้ี 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง
เห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตังิดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 เน่ืองจากบริษทัมียอดขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 141.91 ลา้นบาท ซ่ึงตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 กรณีท่ีบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล   
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 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์  อนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคับของบริษทั ข้อ 15 ก  าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มี 3 ท่าน คือ  

1. นางสุรีย ์  เบญจโอฬาร   
2. นางสาวลินดา โอสถาวรนนัท ์   
3. นายวิทยา รงคท์องอร่าม 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมรับทราบเพ่ิมเติมว่า นางสุรีย ์  เบญจโอฬาร  กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรับต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อ เน่ืองจากปัญหาทางดา้นสุขภาพ  ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ 
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวลินดา  โอสถาวรนนัท ์  และนายวิทยา  รงค์ทองอร่าม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และงดการเลือกตั้งบุคคลอ่ืนด ารงต าแหน่งแทนนางสุรีย ์เบญจโอฬาร เน่ืองจากเห็นว่าจ  านวน
กรรมการท่ีเหลืออยู ่7 ท่านนั้น เพียงพอต่อการก ากบัดูแลและบริหารจดัการบริษทัแลว้ 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ต่อไปอีกวาระหน่ึง เป็นรายบุคคลตามล าดบั ดงัน้ี 

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวลนิดา โอสถาวรนันท์   กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนางสาวลินดา โอสถาวรนันท ์  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้เลือกตั้งนางสาวลินดา โอสถาวรนันท ์   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายวทิยา รงค์ทองอร่าม  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายวิทยา รงค์ทองอร่าม  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
ต่ออีกวาระหน่ึง  

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัให้เลือกตั้งนายวิทยา รงค์ทองอร่าม  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน  442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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5.3 พิจารณางดการเลือกตั้งบุคคลอ่ืน มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนางสุรีย์  เบญจโอฬาร 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ งดการเลือกตั้งบุคคลอ่ืน มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัแทนนางสุรีย ์
เบญจโอฬาร 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติังดการเลือกตั้งบุคคลอ่ืน มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัแทนนาง
สุรีย ์เบญจโอฬาร ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 442,457,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันั้น กรรมการบริษทัจะมีจ านวน 7 ท่าน นบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบว่า สืบเน่ืองจากการออกจากต าแหน่งตามวาระของคุณสุรีย ์เบญจโอฬาร ซ่ึงเป็น
หน่ึงในกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลง
รายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั เป็นดงัน้ี  

1. นางสาวกณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ ์ 
2. นายวิทยา รงคท์องอร่าม 
3. นางศรีสลา ภวมยักุล  

โดยให้กรรมการ  2 ใน 3 ท่านน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเป็นดงัน้ี  

1. นางสาวกณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ ์ 
2. นายวิทยา รงคท์องอร่าม 
3. นางศรีสลา ภวมยักุล  

โดยให้กรรมการ  2 ใน 3 ท่านน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 รวมกนัทั้งคณะไม่เกิน 1,800,000 
บาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 400,000 บาท เน่ืองจากจ านวนกรรมการลดลง โดยให้คณะกรรมการ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อไป  

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 รวมกนัทั้งคณะไม่เกิน 1,800,000 
บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อไป  ดว้ยคะแนน
เสียง เห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  
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วาระที ่8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ประจ าปี 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิดา 
รัตนานุรักษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753   หรือ  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4799 หรือ นาย
วิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4451 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านน้ี มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์ในลักษณะอ่ืนใดกบับริษัท
ทั้งส้ิน โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 640,000 บาท  เพ่ิมข้ึน 30,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2561 

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์  อนุมติัให้แต่งตั้ง นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4753  หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4799 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4451 จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี  2562 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 640,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯกล่าวเชิญให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือซกัถามเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมและไม่มีประเด็นอ่ืนใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้
สละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี 
ปิดประชุม เวลา 14.31 น.  
 
 
     ลงช่ือ           กณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ ์ ประธานท่ีประชุม 
  (นางสาวกณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ)์ 
 
 
     ลงช่ือ       อโนชา  เกตุสมาธิ  เลขานุการบริษทั และ 
 (นางสาวอโนชา  เกตุสมาธิ) เลขานุการคณะกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที ่8 – พิจารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24 

1) เหตุผลและทีม่า: ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดใหก้ารประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นการประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจดัประชุมของบริษทั  จึงขอเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้บงัคบัของ
บริษทั ดงัน้ี 

ข้อบังคับของบริษัท ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ขอ้ 17. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง  
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน  กรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่เจต็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะเรียกนัดประชุมโดยวธีิอืน่
และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้ 
 อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป
อ า จ ร้ อ ง ข อ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร มก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คน
ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม 
ภายในสิบส่ี (14) วนั นับแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอ  
 คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้ณ 
ทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ ทอ้งที่อื่น
ทัว่ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 17. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสาม 
(3) เดือนต่อคร้ัง  
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายจากประธาน กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ต 
(7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะเรียกนัดประชุมโดยวธีิอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้ 
 อย่างไรก็ดี กรรมการตั้ งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป
ร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม ภายในสิบส่ี (14) วนั นับแต่วนัที่ไดรั้บ
การร้องขอ  

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อ ัน เป็นที่ตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ ทอ้งที่อื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรืออาจจดัการประชุม
คณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑ์
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้งที่มีอยู่แลว้ในปัจจุบนัหรือที่จะมีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
 อน่ึง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุม อาจส่งผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 

 

ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท า
เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม และ โฆษณา ค าบอกกล่าววนันัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั  
 ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ 
ทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ ทอ้งที่อื่น
ทัว่ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และ 
โฆษณา ค าบอกกล่าววนันัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนั ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั  
  ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อ ันเป็นที่ตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ ทอ้งที่อื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรืออาจจดัการประชุมผูถ้ือ
หุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้งที่
มีอยู่แลว้ในปัจจุบนัหรือที่จะมีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  
 อน่ึง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม อาจ
ส่งผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งส่งตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
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2) เหตุผลและทีม่า:  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ฉบบัปัจจุบนัท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ     
ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ในการขอเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 

ข้อบังคับของบริษัท ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข 
 

ขอ้ 23. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทั  
 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่
กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นรวมกนั นับจ านวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น
ที่จ  าหน่ายได้ทั้ งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุม ผูถ้ือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัที่
ไดรั้บหนังสือจากผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 23. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี 
ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทั  
 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การ
ประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุ  เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัด เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม ผูถ้ือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัที่
ไดรั้บหนังสือจากผูถ้ือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ไดจ้ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้น
ตามที่บังคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น
ตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้ 26 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที่เกิดจากการ
จดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั  
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เอกสารแนบ 5 
 

หลกัเกณฑ์ และวธิีปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้เข้าประชุม เอกสารและหลกัฐาน 
บุคคลธรรมดา 
เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

บุคคลธรรมดา 
มอบฉนัทะ 

หนงัสือมอบฉนัทะ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง ของผูม้อบฉนัทะ 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

นิติบุคคล (ผูแ้ทน) 
เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง 
ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีผูมี้อ านาจลงนามรับรองส าเนา 

นิติบุคคล (ผูแ้ทน) 
มอบฉนัทะ 

หนงัสือมอบฉนัทะ 
ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีผูมี้อ านาจลงนามรับรองส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบฉนัทะ  

 
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 1.  กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวั
พนกังานองคก์รของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม ถา้มีการเปลี่ยนแปลง ช่ือ นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 2.  กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว ตอ้งแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนงัสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ผูถ้ือหุน้แต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้
เพียงฉบบัเดียวเท่านั้นส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ในแต่ละคร้ัง  ไม่วา่ผูถ้ือหุน้นั้นจะถือหุน้ของบริษทัมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม  จะแบ่งการมอบฉันทะ
เป็นหนงัสือหลายฉบบัใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไม่ได ้
 2.  หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมและจดัส่งแบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉนัทะเฉพาะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) มาใหท่้านผูถ้ือหุน้พร้อมกบัการส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ในคร้ังน้ีแลว้  ตาม
ความเหมาะสมและจะตอ้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวดว้ย เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผูกพนัตามกฎหมาย 
 3.  การมอบฉนัทะจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี :- 
 3.1  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตอ้งท าหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั (ไม่
หมดอายุ) ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงรับรองถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัรแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
 3.2  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อ
หนา้พนกังานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ  านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้
ใหน้ าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคล
ดงักล่าวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสารอีกชั้นหน่ึง 
 3.3  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตอ้งท าหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชย ์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชุม  ซ่ึงรับรองถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลดงักล่าว  และส าเนาบตัร
ประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการท่ีลงลายมือช่ือ  ซ่ึงรับรองถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัรแนบพร้อมกนัดว้ย 
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 3.4  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั
ในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ  านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  และ
ภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจา้หน้าท่ีผู ้
ไดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บ
รองเอกสาร อีกชั้นหน่ึง 
 3.5  กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายน้ิวหวัแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้่า “ลายพิมพ์
น้ิวหวัแม่มือซ้ายของ .....................” แต่ตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ ั้น และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซ่ึง
พยานตอ้งลงลายมือช่ือเท่านั้นจะพิมพล์ายน้ิวมือไม่ได ้โดยจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั (ไม่หมดอายุ) ของพยานซ่ึงรับรองถูกตอ้งโดยเจา้ของ
บตัรแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
 3.6  ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  ก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
 4.  ในการประชุมผูถ้ือหุน้ในคร้ังน้ี  ถา้ท่านผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองท่านผูถ้ือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องท่านเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย 
 ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็น
ผูจ้ดัการมรดก  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจ่าศาล  อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 ใหบิ้ดามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งน า
ทะเบียนบา้นของผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
 ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาล
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยจ่าศาล  อายุไม่เกิน 1 เดือน  ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถ้ือหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ของวนัท่ีประชุมดงักล่าว 
การออกเสียงลงคะแนน 
 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
 2)  การออกเสียงลงคะแนนผูถ้อืหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่

หรือตามท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้
 3)  มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี :- 
  3.1)  กรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม 
  3.2)  กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้ด  าเนินให้เป็นตามท่ีก าหนดนั้น         

โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 4)  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
 5)  ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น  และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถ้ือหุ้น

นั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้
 6)  การลงคะแนนลบั  อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถ้ือหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอ  และท่ีประชุมลงมติใหมี้การลงคะแนนลบั

ดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวธีิการลงคะแนนลบันั้นและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนลบัดงักลา่ว 
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เอกสารแนบ 6 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม  
บริษัท สยามอตุสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่50 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส ช้ัน 17 
 

 


