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ที ่ปช63-003 
 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2563 
 

เรือ่ง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

2.  รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบการเงินรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ   
QR Code 

3. ขอ้มลูของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่  
4.  ค าชีแ้จง เรือ่ง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสยีง  
5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. แบบขอรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ซนัสวีท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
ในวันจันทรท์ี่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซนัสวีท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอ 
สนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562  
ซึง่ที่ประชมุไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม และไดน้ าสง่รายงานการประชุม
ดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 

 

 

 

บริษทั ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน) 
บมจ. เลขท่ี 0107560000354 เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลทุ่งสะโตก อ  ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

โทรศพัท ์053 106 538-40  โทรสำร 053 106 541 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 โดยบริษัทไดน้ าสง่และเผยแพร่

ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ขอ้ 54. ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจัดใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท โดยผูส้อบบญัชีของ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินดงักลา่ว 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง)  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51. บริษัทก าหนดให ้“บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน”  

ในการนีข้อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 49. ก าหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายนั้น 
เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 42.16 ลา้นบาท บริษัทจึงไม่เขา้เกณฑใ์นการตัง้ส  ารองตามที่กฎหมายก าหนดและไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560-2562 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล  
(ล้านบาท) 

2560 2561 
2562 

1.ก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 120.19 56.66 (42.16) 

2.เงินส ารองตามกฎหมาย 8.50 2.90 - 

3.ก าไรสทุธิ (หลงัหกัเงินส ารอง) 111.69 53.76 (42.16) 

รวมเงินปันผลจ่าย 156.48 43.00 - 

อตัราการจ่ายปันผล (%) หลงัหกัเงินส ารอง 140.10 79.98 - 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงด
การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท
ในปี 2562 มีผลขาดทนุเป็นจ านวน 42.16 ลา้นบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง   
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 18. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น คือ  
1) นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2) นายพิชยั คชมิตร  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3) นายวรพงศ ์ นนัทาภิวฒัน ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน /  กรรมการอิสระ  
 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านเว็บไซต ์www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษัิท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบตัิของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นกลา่วคือ เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีประสบการณใ์นดา้นตา่ง ๆ มีพืน้ฐานและความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
และไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่
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ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิทและต าแหนง่ตา่ง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง่  
 ขอ้มลูของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2563 กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการและต าแหนง่อื่น ๆ อีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1) นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2) นายพิชยั คชมิตร  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3) นายวรพงศ ์ นนัทาภิวฒัน ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน /  กรรมการอิสระ  
   
 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ขอ้ 32. ซึง่ก าหนดใหก้รรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะ
พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบ
กับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกับบริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน  3,000,000 บาท ต่อปี 
(เทา่กบัปีที่ผา่นมาโดยไมม่ีผลประโยชนอ์ื่นใด) เป็นดงันี ้
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หมายเหต:ุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจ า  
จะไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานขอ้มูลค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็น
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู ้ความสามารถที่จะด ารงไวซ้ึ่งกรรมการที่บริษัทตอ้งการ เพื่อ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งตน้ 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมปี 2562 

(บาท/คน/คร้ัง) 
ค่าเบีย้ประชุมปี 2563 

(บาท/คน/คร้ัง) 
คณะกรรมการบรษิัท   
 - ประธานกรรมการบรษิัท 65,000 65,000 
 - กรรมการบรษิัท 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
20,000 20,000 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 15,000 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 20,000 
 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 15,000 
คณะกรรมการบรหิาร   
 - ประธานกรรมการบรหิาร 20,000 20,000 
 - กรรมการบรหิาร 15,000 15,000 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 57. ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน 
ค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้บุคคลจากบริษัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
 1.) นายวิเชียร ก่ิงมนตร ี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 หรอื 
 2.) นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11251 หรอื 
 3.) นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4474 
 โดยนายวิเชียร ก่ิงมนตร ีผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดป้ฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 3 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่เขา้
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปีบญัชี 2560 - 2562 แต่นายสง่า โชคนิติสวสัดิ์และ
นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
 ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมาตรฐานการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลกัการตรวจสอบบญัชีที่ยอมรบัทั่วไป อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ 
และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุภายในและไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์
ใด ๆ  กบับริษัท และ/หรือ มีสว่นไดเ้สียกับบริษัท และกิจการร่วมคา้/ผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัท เป็นจ านวน 
2,600,000 บาท และรบัทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อยอีกจ านวน 200,000 บาท (เท่ากบั
ปีที่ผา่นมา)  

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี (บาท) 2562 2563 

คา่สอบบญัชี บรษัิท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 2,600,000 2,600,000 

คา่สอบบญัชี บรษัิท ซนัสวีท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  200,000 200,000 

รวมเป็นเงนิ 2,800,000 2,800,000 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามที่เสนอและก าหนด
 ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทเป็นจ านวน 2,600,00 บาท และรับทราบ
 คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิทยอ่ย เป็นจ านวน 200,000 บาท  
 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 

2563 ที่ก าหนดใหส้ามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้จึงสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวม 5 ขอ้ ดงันี ้

 ในหมวดที่ 4 ขอ้ 28 

 ในหมวดที่ 5 ขอ้ 34, 36, 37 และ 38 
 มีรายละเอียดของขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นดงันี ้

 ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
ขอ้ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมดว้ยตนเอง

หรือโดยการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ จะต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 
 นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการที่เขา้รว่มประชุม
ทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้า
รว่มประชมุจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะตอ้ง
กระท าผ่านระบบควบคมุการประชมุที่มีกระบวนการรกัษา
ความมั่ นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตลอดการประชมุ รวมทัง้
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว 
และระบบควบคมุการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมดว้ยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ จะต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
 

ขอ้ 34. การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็น
ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ
กรุงเทพมหานคร 

ขอ้ 34. การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็น
ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ 
หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการจะก าหนด 
หรือคณะกรรมการจะก าหนดใหจ้ัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

ขอ้ 36. ใ น ก า ร บ อก ก ล่ า ว เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น  ใ ห้
คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ

ขอ้ 36. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้ว ยตน เอง  ห รื อ โดยกา รประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม
ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
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 ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
พิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม (3) วนัก่อน
วนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม (3) วนั
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  ทั้งนี ้ หากการ
ประชมุในคราวนั้นเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ
หา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เ ม่ือ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไว ้หาก
วา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่
และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไปยังผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่
จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุดว้ยตนเอง 
หรอืโดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจ านวนผู้
ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกัน
ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เ ม่ือ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไว ้หาก
วา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่
และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่
จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเข้า
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 
และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่าง
นอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1)จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
(2)ชื่อผูร้บัมอบฉันทะ 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ เฉพาะกรณีมาประชมุดว้ยตนเอง ผู้
ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 
โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะ
เขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1)จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
(2)ชื่อผูร้บัมอบฉันทะ 
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 ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขใหม่ 
(3)ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 (3)ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทตามที่เสนอ 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
 

กรณีที่ท่านประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

จึงขอเรยีนทา่นผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ซันสวที จ ากดั (มหาชน) 

 
 

นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ
ประธานกรรมการบรษัิท 


