


  

ที� ปช��-��� 

วนัที� 30 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 4/2560 

2.  รายงานประจําปี 2560 พร้อมงบการเงินรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแผ่น

บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 

3. ข้อมลูของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

4.  คําชี �แจง เรื�อง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสยีง  

5. ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

8. แผนที�สถานที�ประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  

ในวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติคุ้มคํา เชียงใหม่ เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั�ง 

อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี � 

 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 4/2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั �งที� 4/2560 เมื�อวันที� 31 สิงหาคม 2560 ซึ�ง 

ที�ประชุมได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามวาระที�กําหนดในหนังสือเชิญประชุม (ณ ขณะนั �นบริษัทยังไม่ได้ 

แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด จึงไม่ต้องนําส่งรายงานการประชมุดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์) รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 4/2560 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 โดยบริษัทได้นําส่งและเผยแพร่ผ่าน

ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นําเสนอไว้ในรายงานประจําปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2560  

บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
บมจ. เลขที� ������������� เลขที� � หมู่ที� � ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่  

โทรศพัท ์��� ��� ���-��  โทรสาร ��� ��� ��� 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ที�ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 52. ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุน ณ วัน

สิ �นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณา

อนุมตัิ โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสิ �นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามที�ปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2560 ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับ

ผลการดําเนินงานประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดําเนินงานในปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน 120,192,111 บาท เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 49. ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เนื�องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดสรรกําไร

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายแล้วจํานวน 2,500,000 บาท บริษัทจงึเห็นสมควรจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตาม

กฎหมายอีกจํานวน 6,000,000 บาท รวมเป็น 8,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของกําไรสทุธิประจําปี 

2560 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งเป็นจํานวนที�ครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด  

ตามที�บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีและทุนสํารองตาม

กฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท เป็นเงินจํานวน 

64,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.75 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีและทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ�งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น 

1) จดัสรรในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จากกําไรสทุธิที�ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการ

ลงทนุ (BOI) จงึไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

2) จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท จากกําไรสทุธิจากกิจการที�ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) 

โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที� 3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที� 

15 พฤษภาคม 2561 

นอกจากนี � เนื�องด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 3/2560 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2560 

ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 45,000,000 บาท  

เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2536 และข้อบงัคบัของบริษัท 
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ข้อ 48. กําหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราวเมื�อเห็นว่า

บริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั �น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นทราบใน

การประชุมคราวถัดไป ดังนั �น จึงเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับทราบการ

จ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปี 2560 ดงันี � 

 จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 6,000,000 บาท เพิ�มเติมจากทุนสาํรองที�จดัสรรไว้แล้วเมื�อ

วนัที� 24 เมษายน 2560 จํานวน 2,500,000 บาท รวมเป็นจํานวนทุนสํารองตามกฎหมายทั �งสิ �นจํานวน 

8,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของกําไรสทุธิประจําปี 2560 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งเป็น

จํานวนที�ครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด 

 จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจํานวน 64,500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

1) จัดสรรในอัตราหุ้ นละ 0.13 บาท จากกําไรสุทธิที� ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จงึไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 

2) จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท จากกําไรสทุธิจากกิจการที�ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) 

 ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิท ธิรับ 

เงินปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2561 

และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 45,000,000 

บาท เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 

วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 18. ซึ�งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 มีกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ  

 1) นางจิราพร กิตติคณุชยั  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 2) นางสาวมรกต กิตติคณุชยั  รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

 3) นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลศิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ

ของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั �ง 3 ท่านเป็นผู้ที�มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มี

ลักษณะต้องห้ามแต่งตั �งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความระมัดระวัง จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งกรรมการที�

ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีก

วาระหนึ�ง ข้อมูลของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ

หนึ�ง ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีสว่นได้เสยีเห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งกรรมการ 

ที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2561 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดงันี � 

 1) นางจิราพร กิตติคณุชยั  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 2) นางสาวมรกต กิตติคณุชยั  รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

 3) นางศรุาภรณ์ ประสาทงามเลศิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 30. ซึ�งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบังคับหรือตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเพื�อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที� ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบ

กับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้ น

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง

เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

เป็นดงันี � โดยกําหนดเบี �ยประชมุกรรมการ ประจําปี 2561 เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 

ตําแหน่ง 
ค่าเบี �ยประชุมปี 2561 

(บาท/คน/ครั�ง) 
ค่าเบี �ยประชุมปี 2560 

(บาท/คน/ครั�ง) 
คณะกรรมการบริษัท   
 - ประธานกรรมการบริษัท 65,000 65,000 
 - กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
20,000 20,000 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
คณะกรรมการบริหาร   
 - ประธานกรรมการบริหาร 20,000 20,000 
 - กรรมการบริหาร 15,000 15,000 
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หมายเหต:ุ กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทที�มีรายได้ประจํา  

จะไม่มีสทิธิได้รับค่าเบี �ยประชุม 

วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 55. ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน 

ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั �ง 

นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที� 4095 หรือนายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5339 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ของบริษัท 

เป็นจํานวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ของบริษัทย่อยอีกจํานวน 200,000 

บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั �งบุคคลดังต่อไปนี �เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

 1) นายวิเชียร กิ�งมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3977 หรือ 

 2) นายพิสฐิ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4095 หรือ 

 3) นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5339 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ของบริษัท

เป็นจํานวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ของบริษัทย่อยอีกจํานวน 200,000 

บาท 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติม

กฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื�องการให้สทิธิผู้ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 เรื�องการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้

การประชุมคณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ จึงสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติม

ข้อบงัคบัของบริษัท รวม 5 ข้อ ดงันี � 

 ในหมวดที� 4 ข้อ 25, 26, 27 และ 30 

 ในหมวดที� 5 ข้อ 33 

 และเพิ�มเติมข้อบงัคบัในหมวดที� 4 ข้อ 26 และ ข้อ 29 ใหม่ 
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 ดังนั �น จึงทําให้ลําดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี�ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม) ใหม่ 

ทั �งสิ �น 61 ข้อ และมีรายละเอียดของข้อบงัคบัที�แก้ไขเพิ�มเติมเป็นดงันี � 

 
ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที�เสนอแก้ไขใหม่ 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) 

เดือนต่อครั �ง การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท 

ให้จัดขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) 

เดือนต่อครั �ง 

ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ �น ณ 

ท้องที�อันเป็นที�ตั �งสํ านักงานของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที�อื� นใดตามที�

ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธาน

กรรมการจะกําหนด หรือประธานกรรมการจะกําหนดให้

จดัการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนกิส์ก็ได้ 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ 

หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนงัสือนดัประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนด 

วนันดัประชุมเร็วกวา่นั �นก็ได้ 

 

 

 

 

 

 ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้องขอให้มีการ

เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด

วนัประชุมภายในสิบสี� (14) วนันบัแต่วนัที�ได้รับการร้อง

ขอเช่นวา่นั �น 

ข้อ 27. ใน ก า ร เรีย ก ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รร ม ก า ร  ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น 

การป ระชุม ด้วยตนเองห รือ โด ยการประชุมผ่ านสื� อ

อิ เล็กทรอนิกส์  ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ� ง ได้ รับ

มอบหมาย จัดสง่หนงัสือนดัประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย

กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน

เพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวธีิอื�น และกําหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั �นก็ได้ 

ทั �งนี � หากการประชุมในคราวนั �นเป็นการประชุมผ่านสื�อ

อิเลก็ทรอนกิส์ บริษัทสามารถจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ก็ได้ 

 

ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สอง (2) คนขึ �นไปร้องขอให้มีการ

เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวัน

ประชุมภายในสิบสี� (14) วนันับแต่วนัที�ได้รับการร้องขอเช่น

วา่นั �น 

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย

กรรมการไม่ น้อยกว่ากึ� งหนึ�งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�

ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ�งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม  

 

 

 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ�งเป็นการประชุมด้วยตนเอง

หรือ โดยการป ระชุ มผ่ านสื� ออิ เล็ กทรอนิกส์  จะ ต้ อ ง

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทั �งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ

ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เข้าร่วมประชุม

ทั �งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที�เข้าร่วม

ประชุมจํานวนไม่ น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ขององค์

ประชุมจะต้องอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้อง

กระทําผา่นระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรักษา
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ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที�เสนอแก้ไขใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวนิจิฉยัชี �ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 

กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซึ�งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื�องใดไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็น

เสียงชี �ขาด 

ความมั� นค งป ลอดภัย ด้านสารสนเทศโดยให้มี การ

บันทึกเสียง หรือทั �ง เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั �ง

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที�เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว 

และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื �นฐาน

เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที�

จะมีแก้ไขเพิ�มเติม 

ข้อ 29. ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที�ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่ มี รองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้กรรมการ

ซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�

ประชุม  

 

การวนิจิฉยัชี �ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 

กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�ง (1) เสียงในการลงคะแนน 

เว้นแต่กรรมการซึ�งมีสว่นได้สว่นเสียในเรื�องใดไม่มีสทิธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กนั ให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียง 

ชี �ขาด 

ข้อ 30. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที�

ประชุมผู้ ถือ หุ้ นจะ กําหนด กรรมการมีสิทธิได้ รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชุม 

บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อื�น  ต ามข้อบังคับหรือตามที�ที�ป ระชุม ผู้ ถือหุ้ นจะ

พจิารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี

ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 32. บํ า เหน็จ กรรม การ  แล ะค่ าต อ บ แ ทนให้สุด แ ล้ วแ ต่ 

ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด 

 

  กรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคับหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือ

หุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวาง

เป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้

มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 

 

 ในการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่าย

เบี �ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี �ยประชุมแก่กรรมการ

ซึ�งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนกิส์ได้ 
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ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที�เสนอแก้ไขใหม่ 

ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและ

ลกูจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในอนัที�จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน 

หรือลกูจ้างของบริษัท 

ความตามข้อนี �ไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและ

ลกูจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในอนัที�จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน 

หรือลกูจ้างของบริษัท 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการ

ดํารงคุณสมบตัิของกรรมการที�เป็นอิสระตามที�กฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมสามัญประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นับแต่วัน

สิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้

เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่

จะเหน็สมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีจํานวน

หุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจํานวน

หุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วสิามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�องและเหตุผลในการที�

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ใน

กรณีเช่นนี �ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ

หุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

ประชุมสามัญประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนัสิ �นสุด

รอบปีบญัชีของบริษัท  

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้

เรียกวา่การประชุมวสิามญั  

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วสิามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ถือหุ้นคน

หนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกัน

ทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลใน

การที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย 

ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที�ได้รับหนังสือจากผู้ ถือ

หุ้น 

 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อ

กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคับ

ไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแต่

วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี � ให้

ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการ

จดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�ง
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ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที�เสนอแก้ไขใหม่ 

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้แห่ง

ข้อ 37. นี � ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั �งนั �นให้แก่

บริษัท 

 
วาระที� 9 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 

กรณีที�ท่านประสงค์จะแต่งตั �งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั �งนี � โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง สว่นผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ

และแต่งตั �งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

จงึขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

(นายไกรฤทธิ� บณุยเกียรติ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

 

 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� 

บริษัท ซัน สวีท จาํกดั 

 

ประชุมเมื�อวันที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สํานักงานของบริษัท เลขที� � หมู่ที�  �  
ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ มีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะมาประชุม � คน นับจํานวนหุน้ได ้
1,500,��� หุน้ ครบเป็นองค์ประชุม โดยนางจิราพร แซ่ลิ� ม ผูถื้อหุน้ไดร้ับเลือกใหเ้ป็นประธานที�ประชุม และได้
ประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี�  
 
วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 

 
ประธานไม่มีเรื�องแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 
 

วาระที� 2 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� 

 
ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� �/���� ประชุมเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� 

เพื�อใหท้ี�ประชุมพิจารณารบัรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ � 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดม้ีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� �/���� ประชุมเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ � 

 
วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

 
 �.� พิจารณาอนุมัติใหแ้ปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และมอบหมายใหก้รรมการของ

บริษัทดาํเนินการและแกไ้ขเรื�องที�จาํเป็นเกี�ยวกบัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั 

 

ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า บริษัทประสงคท์ี�จะขยายกิจการ จึงมีแผนระดมเงินทุนโดยการเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนทั �วไป และนําหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั�งนี� เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. ���� ซึ�งกาํหนดว่า บริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนทั �วไปไดนั้�น บริษัทจะตอ้งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและได้รับอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อ
ประชาชนจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์่อน  

 
ประธานจึงขอใหท้ี�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ใหแ้ปรสภาพ บริษัท ซัน สวีท จํากัด เป็นบริษัท

มหาชนจาํกดั ตามที�ประธานเสนอทุกประการ 
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ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า การขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด จะตอ้งมี
การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้ความในหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคาํแนะนําของนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด จึงขอใหท้ี�ประชุมพิจารณาการมอบอํานาจใหก้รรมการของบริษัทดําเนินการและแกไ้ข
เรื�องที�จาํเป็นเกี�ยวกบัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ดงันี�  

 
“ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/

หรือ บุคคลที�กรรมการมอบหมาย มีอํานาจแกไ้ข/เปลี�ยนแปลงขอ้ความในหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บังคับของบริษัท 
ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ตามคําแนะนําของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจาํกดั เพื�อใหก้ารจดทะเบียนสําเร็จลุล่วงไปได”้ 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือ บุคคลที�กรรมการมอบหมาย มีอํานาจแกไ้ข/
เปลี�ยนแปลงขอ้ความในหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแปร
สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ตามคาํแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกดั เพื�อใหก้ารจดทะเบียนสําเร็จ
ลุล่วงไปได ้ตามที�ประธานเสนอทุกประการ 

 

3.2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไวแ้ละแกไ้ขจาํนวนหุน้ของบริษัท 

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ตามที�บริษัทประสงค์ที�จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอ

ขายหุน้ต่อประชาชนทั �วไปนั�น เพื�อความคล่องตวัในการกระจายหุน้ของบริษัท และเพื�อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ���� และขอ้บังคับตลาด
หลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�กาํหนดใหหุ้น้สามญัที�อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรพัยต์อ้งมีมลูค่าไม่น้อยกว่าหุน้ละ 
�.�� บาท (หา้สิบสตางค์) และหุน้ทั�งหมดจะตอ้งมีมลูค่าหุน้เท่ากันทุกหุน้ตามที�บริษัทกาํหนด  จึงเสนอใหท้ี�ประชุม
พิจารณาเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไวข้องบริษัท จากเดิมมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท (หนึ� งรอ้ยบาท) เป็น 
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) ทั�งนี�  ภายหลังจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไวด้ังกล่าวขา้งตน้ 
บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาํนวน ���,���,���.- บาท (หนึ�งรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัทั�งหมดจาํนวน ���,���,��� หุน้ (สามรอ้ยลา้นหุน้) มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 
ประธานจึงขอเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้สามัญของบริษัท จากเดิม

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท (หนึ�งรอ้ยบาท) เป็นมูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) และแกไ้ข
จาํนวนหุน้ของบริษัทจากเดิม �,���,��� หุน้ (หนึ�งลา้นหา้แสนหุน้) เป็น ���,���,��� หุน้ (สามรอ้ยลา้นหุน้) 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไวข้อง

บริษัทจากเดิมมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท (หนึ�งรอ้ยบาท) เป็นมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) 
และแกไ้ขจาํนวนหุน้ของบริษัทจากเดิม �,���,��� หุน้ (หนึ�งลา้นหา้แสนหุน้) เป็น  ���,���,��� หุน้ (สามรอ้ย
ลา้นหุน้) 
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3.3 พิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจาํนวน ��,���,���� บาท (หกสบิหา้

ลา้นบาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ���,���,��� หุน้ (หนึ�งรอ้ยสามสบิลา้นหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้

ละ �.�� บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 

ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ตามที�บริษัทมีแผนที�จะขยายธุรกิจ ประธานจึงเสนอใหท้ี�ประชุม
พิจารณาและอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจาํนวน ��,���,����.- บาท (หกสิบหา้ลา้นบาท) โดยการ
ออกหุน้สามัญใหม่จํานวน ���,���,��� หุน้  (หนึ� งรอ้ยสามสิบล้านหุน้) มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ �.�� บาท  
(หา้สิบสตางค)์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน ���,���,���.- บาท (หนึ�งรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จํานวน ���,���,���.- บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจํานวน ���,���,��� หุน้  
(สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้)  มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก

จํานวน ��,���,����.- บาท (หกสิบหา้ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน ���,���,���.- บาท  
(หนึ�งรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน  ���,���,���.- บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� หุน้ (สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้) มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 
�.� พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั�งแรก 

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า สืบเนื� องจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเสนอใหท้ี�ประชุม

พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวน ���,���,��� หุน้ (หนึ� งรอ้ยสามสิบลา้นหุน้) มูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) เพื�อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั �วไปเป็นครั�งแรก (Initial Public Offering) 
รวมทั�งมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
และ/หรือ บุคคลที�กรรมการมอบหมาย เป็นผูม้ีอํานาจกําหนดเงื�อนไข รายละเอียด  และดําเนินการใด ๆ อันจําเป็น
หรือเกี�ยวเนื�องกับการเสนอขายหุน้ดังกล่าวไดทุ้กประการ และมีอํานาจที�จะเสนอขายหุน้ดังกล่าวครั�งเดียวเต็มจาํนวน
หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้โดยใหพ้ิจารณาสภาวะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมถึงใหม้ีอํานาจแต่งตั�งผูจ้ัดจําหน่ายและ
ผูร้ับประกันการจัดจําหน่าย การจัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ซึ�งคําขออนุญาตและเอกสารประกอบ เพื�อยื�นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และการเขา้ทําสัญญาอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าว 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนจํานวน 

130,000,��� หุน้ (หนึ�งรอ้ยสามสิบลา้นหุน้) มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค)์ เพื�อรองรบัการเสนอ
ขายหุน้สามัญที�ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั �วไปเป็นครั�งแรก (Initial Public Offering) รวมทั�งมอบอํานาจให ้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือ บุคคล 
ที�กรรมการมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการเกี�ยวกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายต่อประชาชนเป็น 
ครั�งแรก ตามรายละเอียดที�ประธานเสนอขา้งตน้ 
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�.� พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการแปร

สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ดงันี�  

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เพื�อใหส้อดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด  

จึงเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมตัิใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจาํกดั เป็นดงันี�  

 

ขอ้ 1. ใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ �. เรื�องชื�อบริษัท เป็นดงันี�  
 ชื�อบริษัท บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 ชื�อภาษาองักฤษ Sunsweet Public Company Limited 
 
ขอ้ 2. เพิ�มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื�องบริษัทมีความประสงค์ที�จะเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชน 
 
ขอ้ 3. ใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ �. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใชว้ัตถุประสงค์จาํนวน �� ขอ้  

ดงัปรากฏรายละเอียดตามสําเนาวตัถุประสงค์ของบริษัท ที�ไดจ้ัดส่งพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม
แลว้ 

 
ขอ้ �. ทุนจดทะเบียน ���,���,��� บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น ���,���,��� หุน้ (สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั  430,000,��� หุน้ (สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ (ไม่มี) หุน้ 
 

ขอ้ �. ที�ตั�งสํานักงานใหญ่ ตั�งอยู่ที�จังหวัด เชียงใหม่ โดยใหใ้ชท้ี�อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของสํานักงาน
แห่งใหญ่ของบริษัทเป็นที�อยู่จดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท
มหาชนจาํกดั ปรากฏรายละเอียดของที�ตั�งดงันี�  

 สํานักงานแหง่ใหญ่ ตั�งอยู่เลขที� � หมู่ที� � ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท เป็นดงันี�  
 

ขอ้ 1. ใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ �. เรื�องชื�อบริษัท เป็นดงันี�  
 ชื�อบริษัท บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 ชื�อภาษาองักฤษ Sunsweet Public Company Limited 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

 

 

 

ขอ้ 2. เพิ�มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื�องบริษัทมีความประสงค์ที�จะเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชน 

 
ขอ้ 3. ใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ �. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใชว้ัตถุประสงค์จาํนวน �� ขอ้ 

ดงัปรากฏรายละเอียดตามสําเนาวตัถุประสงค์ของบริษัท ที�ไดจ้ัดส่งพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม
แลว้ 

 
ขอ้ �. ทุนจดทะเบียน ���,���,��� บาท (สองรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น ���,���,��� หุน้ (สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ �.�� บาท (หา้สิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั  430,000,��� หุน้ (สี�รอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ (ไม่มี) หุน้ 
 

ขอ้ �. ที�ตั�งสํานักงานใหญ่ ตั�งอยู่ที�จังหวัด เชียงใหม่ โดยใหใ้ชท้ี�อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของสํานักงาน
แห่งใหญ่ของบริษัทเป็นที�อยู่จดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท
มหาชนจาํกดั ปรากฏรายละเอียดของที�ตั�งดงันี�  

 สํานักงานแหง่ใหญ่ ตั�งอยู่เลขที� � หมู่ที� � ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

�.� พิจารณาอนุมัติใหย้กเลิกขอ้บังคับของบริษัทฉบับเดิมทั�งฉบับ และอนุมัติใหใ้ชข้อ้บังคับ 

ฉบบัใหม่ของบริษัท เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั 

 

ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เพื�อใหส้อดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด  
จึงเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมัติใหย้กเลิกขอ้บังคับของบริษัทฉบับเดิมทั�งฉบับ และใหใ้ชข้อ้บังคับฉบับใหม่ของ
บริษัทจาํนวน �� ขอ้ แทน ซึ�งไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ���� รายละเอียด
ปรากฏตามร่างขอ้บงัคบัซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิใหย้กเลิกขอ้บังคับของบริษัทฉบบัเดิมทั�ง

ฉบับ และใหใ้ช ้ขอ้บังคับฉบับใหม่ของบริษัทจํานวน �� ขอ้ แทน ตามรายละเอียดที�ปรากฏตามร่างขอ้บังคับ 
ทุกประการ 

 

�.� พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ

พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เนื�องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัดนั�นจะตอ้ง 

มีการเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ�งตามขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบริษัทกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน
ไม่น้อยกว่า � คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งตอ้งมีทอ้งถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

 

14



สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

 

 

 

ประธานจึงขอเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งบุคคลที�มีรายนามดังต่อไปนี� เป็นกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายไกรฤทธิ� บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายพิชยั คชมิตร  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
3. นางสาวมรกต กิตติคุณชยั รองประธานกรรมการ 
4. นายวรพงศ ์ นันทาภิวฒัน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
5. นายองอาจ  กิตติคุณชยั กรรมการ 
6. นางจิราพร  แซ่ลิ� ม  กรรมการ 
7. นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการ 
8. นายอนุชา ดาํรงมณี  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
9. นายชยัยศ  สันติวงษ์  กรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายพิชยั คชมิตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพงศ ์ นันทาภิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอนุชา ดาํรงมณี  กรรมการตรวจสอบ 
 

นอกจากนี�  ประธานไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี�  
 

ตาํแหน่ง ค่าเบี� ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัท   

  - ประธานกรรมการบริษัท 65,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

  - กรรมการบริษัท 30,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

  - กรรมการตรวจสอบ 15,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

  - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

  - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  - กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 
20,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 
15,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 

คณะกรรมการบริหาร 
  - ประธานกรรมการบริหาร 
  - กรรมการบริหาร 

 
��,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 
15,��� บาท/ท่าน/ครั�ง 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

 

 

 

ทั�งนี�  กรรมการที�มี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทที�มีรายได้ประจํา  
จะไม่มี สิทธิได ้รับค่าเบี� ยประชุม และกําหนดให ้เบี� ยประชุมกรรมการประจําปี ���� เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 
�,���,��� บาท 

 
ประธานขอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมตัิ  
 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตั�งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ ตามรายชื�อขา้งตน้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที�ประธาน
เสนอ  
 

�.� พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษัท 

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เนื� องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัดจะตอ้งมีการ

กําหนดกรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อแทน/ผูกพันบริษัท จึงขอใหท้ี�ประชุมพิจารณากําหนดกรรมการผูม้ีอํานาจ 
ลงลายมือชื�อแทน/ผกูพนับริษัท เป็นดงันี�  

 
“นายองอาจ กิตติคุณชัย หรือ นางจิราพร แซ่ลิ� ม ลงลายมือชื�อร่วมกับ นางสาวมรกต กิตติคุณชัย หรือ 

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหก้ําหนดกรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือ

ชื�อแทน/ผกูพนับริษัทเป็น “นายองอาจ กิตติคุณชยั หรือ นางจิราพร แซ่ลิ� ม ลงลายมือชื�อร่วมกบั นางสาวมรกต กิตติคุณชยั 
หรือ นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

 

�.� พิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษัท และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 
ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เนื�องจากที�ประชุมไดม้ีการพิจารณาอนุมตัิใหแ้ปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท

มหาชนจํากัดในวาระขา้งตน้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด จึงขอเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั�ง 
นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� ���� นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที� ���� 
และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ���� ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีที�ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
แทนได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน �,350,��� บาท (สามลา้นสามแสนหา้หมื�นบาท) 

 
มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิใหแ้ต่งตั�ง นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาตเลขที� ���� นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� ���� และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที� ���� ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยให ้
คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที�ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
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ดังก ล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติ งานได้ ให ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส  เอบี เอ เอส  จํากัด จัดหา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื�นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็น
เงินจาํนวน 3,350,��� บาท (สามลา้นสามแสนหา้หมื�นบาท) 

 
วาระที� � เรื�องเพื�อทราบ 

 

 ไม่มีเรื�องแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 
 

วาระที� 5 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี)  

  
ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องใดเขา้พิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา ��.�� น. 
 

 
 

ลงชื�อ ..................................................... ประธานที�ประชุม 
      (นางจิราพร แซ่ลิ� ม) 
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ข้อมูลของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

 

 
 

ชื�อ    : นางจิราพร  กิตติคุณชยั 

อายุ    : �� ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

ที�อยู่    : เลขที� � หมู่ � ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ ����� 

ตําแหน่ง    : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากดั ตั �งแต่วนัที� �� ธันวาคม ���� 

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนกนัยายน ���� เป็นเวลา �� ปี � เดือน)  

 บริษัท ซนัสวีท จํากดั (มหาชน) ตั �งแต่วนัที� � กนัยายน ����  

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน ���� เป็นเวลา � เดือน) 

วุฒกิารศึกษา   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั �นสงู  สาขาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยี  

และอาชีวศกึษาภาค พายพั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ��/����                   

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : คู่สมรส นายองอาจ  กิตติคณุชัย 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน  

จาํนวนหุ้นที�ถอื : 299,999,600 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมด 

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา : � ครั �ง จาก � ครั �ง  

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไม่ม ี

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่ม ี
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

ข้อมูลของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

 

 
 

ชื�อ    : นางสาวมรกต  กิตติคุณชยั 

อายุ    : �� ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

ที�อยู่    : เลขที� � หมู่ � ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ ����� 

ตําแหน่ง    : รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากดั ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม  ���� 

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนกนัยายน ���� เป็นเวลา � เดือน)  

 บริษัท ซนัสวีท จํากดั (มหาชน) ตั �งแต่วนัที� � กนัยายน ����  

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน ���� เป็นเวลา � เดือน) 

วุฒกิารศึกษา   : Mini MBA มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รุ่น �� 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ��/����  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : พี�สาว นายองอาจ  กิตติคุณชยั 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน  

จาํนวนหุ้นที�ถอื : ไม่มี  

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา : � ครั �ง จาก � ครั �ง  

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไม่ม ี

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่ม ี
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� � 

ข้อมูลของกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

 

 

 

ชื�อ    : นางศรุาภรณ์  ประสาทงามเลศิ 

อายุ    : �� ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

ที�อยู่    : เลขที� � หมู่ � ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ ����� 

ตําแหน่ง    : กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากดั ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม  ����  

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนกนัยายน ���� เป็นเวลา � เดือน)  

 บริษัท ซนัสวีท จํากดั (มหาชน) ตั �งแต่วนัที� � กนัยายน ����  

 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน ���� เป็นเวลา � เดือน) 

วุฒกิารศึกษา   : Mini MBA มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ��/����  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : น้องสาว นายองอาจ  กิตติคณุชัย 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน  

จาํนวนหุ้นที�ถอื : ไม่มี 

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา : � ครั �ง จาก � ครั �ง  

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไม่ม ี

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : กรรมการ บริษัท โซสวีท จํากดั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 

คาํชี �แจง เรื�อง วธีิมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธเิข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ�มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ�มการประชุม 1 ชั�วโมงหรือตั �งแต่เวลา 12.00 น.   

เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา เชียงใหม่ เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั�ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ตามแผนที�สถานที�จดัประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบั 8) 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจํานวนสาม (3) แบบตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด

ไว้ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�องกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี � 

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการต่าง ๆที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี � 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั �น ดงันี � 

1.1 ผู้ถือหุ้นทั�วไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเท่านั �น 

1.2 ผู้ ถือหุ้ นที�ปรากฏชื�อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น  ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั �น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ของบริษัทตามที�บริษัทได้เสนอชื�อไว้ โดยเลอืกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุม 

 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายัง

สํานักเลขานุการ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที�  9 หมู่ที� 1 ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ 50120 ก่อนวันที� 12 เมษายน 2561  

 

หลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี � (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ�งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื�อแล้ว 

(2) เอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือ         

บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลี�ยนแปลงชื�อหรือ

นามสกลุ ขอให้ผู้ถือหุ้นยื�นหลกัฐานประกอบด้วย   
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ�งผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที�มาด้วยตนเองลงลายมือชื�อแล้ว 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทน 

นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) 

ที�มาประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) เอกสารแสดงตนที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู้มีอํานาจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ�งผู้รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะ ซึ�งผู้

มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื�อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ซึ�งเป็นผู้ มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ ในกรณีที�ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลง

นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอํานาจทุกทอด

ตลอดสายที�ระบุให้บุคคลที�มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติ

บคุคล 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทั �งนี �ต้องมีข้อความที�แสดงให้เห็นว่า

บุคคลที�ลงลายมือชื�อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึ�งเป็นผู้ถือหุ้น 

(4) สําเนาเอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคล ที�บคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือชื�อรับรองความถกูต้อง 

(5) เอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึ�งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉนัทะ 

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 
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(4) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน  เป็นผู้ดําเนินการลงลายมือ

ชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน 

หมายเหตุ 

โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉนัทะ พร้อมทั �งขีดฆ่าและลงวันที�ที�ทําหนังสือมอบฉันทะ

ดงักลา่ว 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั�วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ�ง (1) เสยีงต่อหนึ�ง (1) หุ้น ซึ�งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยไม่

สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น           

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า        

การลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบ ุ

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉนัทะมี

สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�เห็นสมควร  

 

วาระเลือกตั �งกรรมการ  

สําหรับวาระการเลือกตั �งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง

เท่ากบัหนึ�ง (1) เสยีงต่อหนึ�ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี �  

1. ผู้ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่เลือกตั �งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที�

เลอืกตั �งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

2. บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที�จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการที�จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที�ประชมุว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  

2. กรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะยกมือขึ �น (เว้นแต่กรณีที�เป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผู้ถือหุ้นส่วนที�เหลอืถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออก
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เสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ที�ในหนังสือ

มอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้)  

 

มติของที�ประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี � 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที�ประชมุ  

 กรณีอื�นๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไปตามที�

กฎหมาย หรือข้อบังคับนั �นกําหนด โดยประธานที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นในที�ประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี �ขาด  

2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั �น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื�อ

เลือกตั � �งกรรมการ และประธานที�ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษนั �นออกนอกที�ประชมุชั�วคราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื�อมีผู้ ถือหุ้ นในที�ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั �น ให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุม

กําหนด  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

ประธานที�ประชุมจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม บริษัทจะนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที�

ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครื�องหมายยืนยันการลงคะแนน

ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสยีงที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง รวมทั �งคะแนนเสยีงตามบตัร

เสยี (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดที�เข้าร่วมประชมุในวาระนั �น ๆ และสว่นที�เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย 

และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ �นการประชมุ  

 

กรณีที�จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที�ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรยืนยันการ 

ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ�ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 

(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีที�มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื�อกํากบั 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

1. นายอนุชา  ดํารงมณี  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย:ุ �� ปี  

ที�อยู่: บ้านเลขที� �� ถนนศิริมงัคลาจารย์ ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ����� 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ: วาระที� � เรื�อง พิจารณาอนมุัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ���� 

 

หมายเหต ุ: รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี ����  
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ข้อบังคับของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

�. การปิดสมุดทะเบียน 

ข้อ ��. ในระหว่างยี�สิบเอ็ด (��) วนัก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั �ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ สาํนกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อย

กว่าสบิสี� (��) วนัก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

�. การเรียกประชุม 

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึ �น ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร  

ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี� (�) เดือน นบัแต่

วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�ง

มีจํานวนหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (��) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกัน

ทําหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�อง

และเหตุผลในการที� ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี �ให้

คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สบิห้า (��) วนันบัแต่วนัได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที� เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด

ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (�) วนั ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 

(�) วนั 

ข้อ 40. กิจการที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดังนี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสดุรอบปี

บญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี 

(6) กิจการอื�น ๆ 

ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดังต่อไปนี �ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามัญประจําปี 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที�ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
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(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

�. องค์ประชุม 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกว่ายี�สิบห้า (��) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (�/�) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (�/�) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานัดไปแล้วถงึหนึ�ง (�) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้น

ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้

ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ

หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วัน ก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ�ง

เป็นประธานในที�ประชมุ 

�. การมอบฉันทะ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสอืลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ 

สถานที�ประชมุก่อนผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี �  

(1) จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่ 

(2) ชื�อผู้รับมอบฉนัทะ 

(3) ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

�. คะแนนเสียง 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่าจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ�ง (�) หุ้น มี

หนึ�ง (�) เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (�) คน ร้อง

ขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั �นให้

เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด 

ข้อ 39. มติของที�ประชมุผู้ถือหุ้นนั �นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี �ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (�/�) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือ

บางส่วนที�สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ร่วมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

�. การอนุมัติงบการเงนิ 

ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนมุัติ โดย คณะกรรมการต้องจัด

ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้น 

�. เงนิปันผลและทุนสํารอง 

ข้อ ��. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุัติจากที�

ประชมุผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที�บริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทนุแล้ว 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ

เห็นชอบจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นก็ได้   

ข้อ ��. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไร

สมควรพอที�จะทําเช่นนั �น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ�ง (�) เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั �งนี � ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั �นใน

หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (�) วนัด้วย 

ข้อ ��. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (�) ของกําไรสทุธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิ (��) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงมติให้จดัสรรทนุสาํรองอื�น ตามที�เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื�อบริษัทได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอื�น ทุนสํารองตามกฎหมาย 

และทนุสาํรองสว่นลํ �ามลูค่าหุ้นตามลาํดับเพื�อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

�. การแต่งตั �งกรรมการ 

 ข้อ 17. ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี � 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเท่าจํานวนหุ้นที�ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยู่เลอืกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีที�เลือกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ เท่า

จํานวน กรรมการที� จะพึงมีห รือจะพึ งเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณี ที� บุคคลซึ�งได้ รับ 

การเลอืกตั �งในลําดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึง

เลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม 

(�/�) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุ

กบัสว่นหนึ�งในสาม (�/�) 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากว่า

ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี �อาจได้รับเลอืกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

�. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ ��. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื�น ตามข้อบังคับหรือตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได้ 

ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลกูจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั �งเป็น

กรรมการ ในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

��. การแต่งตั �งผู้สอบบัญชี 

ข้อ 55. ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัชีทุกปี โดยที�ประชมุผู้ถือหุ้นอาจเลอืกผู้สอบบญัชีผู้

ซึ�งออกไปนั �นกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนที�ผู้สอบบัญชีควร

ได้รับ 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั �วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 
 

 
เขียนที�...................................................................... 

       วนัที� ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
        

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ………………………………………………………………………………. 
อยู่บา้นเลขที� .....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี�  
 หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  
 
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื� อเข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน 2561เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติคุม้คํา 
เชียงใหม่ เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั �ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ
สถานที�อื�นดว้ย  

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
ลงชื�อ..........................................................ผูม้อบฉันทะ ลงชื�อ..........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
 (.........................................................)  (.........................................................) 

ลงชื�อ..........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ ลงชื�อ..........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
(.........................................................) (.........................................................) 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 
 

 
เขียนที�...................................................................... 

       วนัที� ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
        

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ………………………………………………………………………………. 
อยู่บา้นเลขที� .....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี�  
หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............... ........................เสียง 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  
 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
สามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน 2561เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ 
เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั �ง อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�น
ดว้ย  
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  

❑ วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 4/2560 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

 (วาระนี� เป็นวาระเพื� อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
 

หน้า � ของจํานวน � หน้า 
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❑ วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรอบปีบญัชีสิ� นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�ผ่านการตรวจสอบ 

จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผล สาํหรบั 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

       ❑ การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

       ❑ การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5.1 นางจิราพร กิตติคุณชยั 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 5.2 นางสาวมรกต กิตติคุณชยั 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 5.3 นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� 8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 

หน้า � ของจํานวน � หน้า 
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❑ วาระที� 9 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี�  ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที�เหน็สมควร 
 

กิจการใดที�ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�มีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํการเองทุกประการ 
 
 

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  

 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 ในวันที� 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั �ง อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ หรือที�จะพึงเลื�อนไป
ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  

 
------------------------------------------------ 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550  
 

 
เขียนที�...................................................................... 

       วนัที� ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
 

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ………………………………………………………………………………. 
สํานักงานตั�งอยู่เลขที� ........................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................ 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี�  
 หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที� .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
สามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน 2561เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ 
เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั �ง อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�น
ดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั�งนี�  ดงันี�  

❑ มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

❑ มอบฉันทะบางส่วนคือ 

❑ หุน้สามญั …………….….…….….……. หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…….….….…….…………… เสียง 

❑ หุน้บุริมสิทธิ …………..….….………. หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…….….….…….…………… เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด…………..…….…………..…….เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  
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❑ วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 4/2560 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 
(วาระนี� เป็นวาระเพื� อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรอบปีบญัชีสิ� นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�ผ่านการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผล สาํหรบั 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

       ❑ การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

       ❑ การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5.1 นางจิราพร กิตติคุณชยั 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
 5.2 นางสาวมรกต กิตติคุณชยั 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
 5.3 นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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❑ วาระที� 8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� 9 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี�  ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที�เหน็สมควร 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�มีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้
ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี�  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําการเองทุกประการ 
 

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชื�อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ  
 (.......................................................................)  

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�  ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให ้
คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั�น 
2. หลักฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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             ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 ในวันที� 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั �ง อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ หรือที�จะพึงเลื�อนไป
ในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระที� ……. เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
ชื�อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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แผนที�สถานที�ประชุม 

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคาํ เชียงใหม่ 
เลขที� 139 หมู่ที� 4 ตําบลหนองป่าครั�ง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
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