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ที ปช62-001

วันที 29 มีนาคม 2562

เรือง  ขอเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิงทีส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561

2.  รายงานประจําปี 2561 พร้อมงบการเงินรอบปีบญัชีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ

QR Code

3. ข้อมลูของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนงึ

4. คําชีแจง เรือง วิธีมอบฉันทะ หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน

และการนบัคะแนนเสยีง

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น

6. ข้อบงัคับของบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

8. แผนทีสถานทีประชุม

9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซนัสวีท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

ในวนัจนัทร์ที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตคิุ้มคํา เชยีงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครัง

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เพอืพจิารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 เมือวันที 23 เมษายน 2561

ซงึทีประชุมได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามวาระทีกําหนดในหนังสอืเชิญประชุม และได้นําส่งรายงานการประชมุ

ดงักลา่วให้แกต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รายละเอยีดปรากฏตาม สงิทีส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสยีง)

บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน)
บมจ. เลขที 0107560000354 เลขที 9 หมู่ที 1 ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่

โทรศพัท์ 053 106 538-40 โทรสาร 053 106 541
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วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 โดยบริษัทได้นําสง่และเผยแพร่

ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นําเสนอไว้ในรายงานประจําปี 2561 แล้ว รายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561

การลงมต:ิ วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 54. ซึงกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทนุ ณ วนั

สนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณา

อนมัุติงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสนิสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามทีปรากฏ

ในรายงานประจําปี 2561 ตามสิงทีส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินรอบปีบัญชี สินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสยีง)

วาระที 4       พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล สําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116

และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 51. บริษัทกําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุ

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนสาํรองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน” จากผลการดําเนินงานในปี 2561

บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 56,661,551 บาท บริษัทจงึเห็นสมควรให้จดัสรรเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,900,0000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกําไรสทุธิประจําปี 2561 จากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ซงึเป็นจํานวนทีครบถ้วนตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด

ตามทีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรอง

ต่าง ๆ ทกุประเภทตามกฎหมาย บริษัทจงึเห็นสมควรจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10
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บาท เป็นเงินจํานวน 43,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของกําไรสทุธิประจําปี 2561 หลงัหักทุน

สํารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสทุธิทีได้รับยกเว้นภาษี

จากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จงึไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ใ น ก า รนี บ ริ ษั ท ไ ด้ จ่ า ย เ งิ น ปั นผ ลร ะ ห ว่ า ง ก า ล เ มื อ วัน ที  6 ธั น ว า ค ม  2561 ใ น อัต ร า

หุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจํานวน 21,500,000 บาท สําหรับผลประกอบการระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561

ถงึ 30 กนัยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผลประกอบการของบริษัท จนถงึวันที

31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวน 21,500,000 บาท โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมี

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที 2 พฤษภาคม  2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที

17 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559-2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(ล้านบาท)
2559 2560 2561

1.กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 111.21 120.19 56.66

2.เงินสาํรองตามกฎหมาย - 8.50 2.90

3.กําไรสทุธ ิ(หลงัหกัเงินสํารอง) 111.21 111.69 53.76

รวมเงินปันผลจ่าย 0.00 156.48 43.00

อตัราการจ่ายปันผล (%) หลังหกัเงินสํารอง - 140.10 79.98

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561

ดงันี

· จัดสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,900,0000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกําไร

สุทธิประจําปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงเป็นจํานวนทีครบถ้วนตามเกณฑ์ที

กฎหมายกําหนด

· จดัสรรเป็นเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงนิจํานวน 43,000,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 79.98 ของกําไรสทุธิประจําปี 2561 หลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสทุธิทีได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จงึไมส่ามารถเครดติภาษีได้

ในการนี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมือวันที  6 ธันวาคม 2561 ในอัตรา

หุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจํานวน 21,500,000 บาท สําหรับผลประกอบการระหว่างวันที

1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผล

ประกอบการของบริษัท จนถงึวันท ี31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวน
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21,500,000 บาท โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที

2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2562

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทงีดออกเสยีง)

วาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ

ของบริษัท ข้อ 18. ซึงกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) ในการ

ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ

1) นายองอาจ กิตติคณุชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2) นายอนชุา ดํารงมณี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3) นายชยัยศ สนัติวงษ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคล เพือรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ

บริษัทลว่งหน้า ตงัแต่วนัที 16 ตลุาคม 2561 ถึง วันที 28 ธันวาคม 2561 โดยมีการประชาสมัพันธ์และ

เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมือครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้

ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา

คณุสมบติัของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทงั 3 ท่านเป็นผู้ทีมีคณุสมบัติ

ครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตังให้เป็นกรรมการตาม และได้ปฏิบติัหน้าทีด้วยความระมัดระวัง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงักรรมการ

ทีครบกําหนดออกตามวาระทงั 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม

อีกวาระหนึง ข้อมูลของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งอีก

วาระหนงึ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2562 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหนง่

อืน ๆ อีกวาระหนึง ดังนี

1) นายองอาจ กิตติคณุชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2) นายอนชุา ดํารงมณี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3) นายชยัยศ สนัติวงษ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง
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การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

 ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตงัเป็นรายบคุคล

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ

ของบริษัท ข้อ 32. ซึงกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม

บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรือตามทีทีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะ

พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเพือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบ

กบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จงึเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้ น

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยมีวงเงินรวมทังสนิไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี

(เทา่กบัปีทีผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อืนใด) เป็นดังนี

หมายเหต:ุ กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัททีมีรายได้ประจํา

จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบยีประชุม

ตําแหน่ง
ค่าเบยีประชุมปี 2562

(บาท/คน/ครัง)
ค่าเบยีประชุมปี 2561

(บาท/คน/ครัง)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 65,000 65,000
- กรรมการบริษัท 30,000 30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

- กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000 20,000

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 15,000

คณะกรรมการบริหารความเสียง

- ประธานกรรมการบริหารความเสียง 20,000 20,000

- กรรมการบริหารความเสียง 15,000 15,000

คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร 20,000 20,000
- กรรมการบริหาร 15,000 15,000
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นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมกา ร

คณะอนกุรรมการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมลูอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือรายงานข้อมลูค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีทีผ่านมา และเป็น

ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถทีจะดํารงไว้ซงึกรรมการทีบริษัทต้องการ เพือ

เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติเป็นประจําทุกปี และเป็นค่าตอบแทนทีอยู่ในระดับทีเหมาะสม สอดคล้องกับ

ภาระหน้าทีของกรรมการทีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ จงึเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้น

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง

ทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ

ของบริษัท ข้อ 57. ซึงกําหนดให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตังผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงิน

ค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตงับุคคลจากบริษัท

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยมีรายชือดังต่อไปน ีเป็นผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562

1.) นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3977 หรือ

2.) นายประสิทธิ เยืองศรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4174 หรือ

3.) นายสง่า โชคนติิสวสัดิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 11251

โดยนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฏิบติัหน้าทีมาแล้ว 3 รอบปีบญัชีติดต่อกนั

ตงัแต่ปีบัญชี 2559 - 2561 แต่นายประสทิธิ เยืองศรีกุลและนายสง่า โชคนิติสวสัดิ ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท

ทังนี ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบญัชีทีเป็นอิสระ มีผลงานเป็นทีน่าพอใจ และมาตรฐาน

การตรวจสอบเป็นไปตามหลกัการตรวจสอบบญัชีทียอมรับทัวไป อีกทงัได้ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ

และให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายในและไม่ได้ให้บริการอืน ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์

ใด ๆ  กบับริษัท และ/หรือ มีสว่นได้เสยีกบับริษัท และกิจการร่วมค้า/ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ทีเกียวข้อง

กบับุคคลดังกล่าว ทงัทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัท เป็นจํานวน

2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทย่อยอีกจํานวน 200,000 บาท (เท่ากบั

ปีทีผ่านมา)
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี

(บาท)
2560 2561 2562

ค่าสอบบญัช ีบริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 1,900,000 2,600,000 2,600,000

ค่าสอบบัญชี บริษัท ซนัสวีท อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด 200,000 200,000 200,000

รวมเป็นเงนิ 2,800,000 2,800,000

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึง

เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี และ

รับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2562

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสยีง)

วาระที 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถปุระสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนืองด้วยบริษัทได้เห็นถงึโอกาสและช่องทางในการทําธุรกิจทีหลากหลายขึน

คณะกรรมการบริษัท จงึขอเสนอเพิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จํานวน 5 ข้อ จากเดิม 36 ข้อเป็น 41 ข้อ

เพือให้ครอบคลมุและรองรับการทําธุรกิจในอนาคต ดังนี

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติม

วัตถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 3. (วัตถปุระสงค์) ตามทีคณะกรรมการเสนอ

 การลงมต:ิ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส ี (3/4) ของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์ทเีพิมเติมของบริษัท

(37) ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ มนิิมาร์ท ซึงมทีงัรูปแบบทีประกอบการเองและขยายสาขาด้วย

ระบบแฟรนไชส์

(38) ก่อสร้างและดําเนินกิจการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ มนิิมาร์ท สถานทีเก็บสินค้าของ

บริษัท ทงัทีเป็นผลิตภณัฑ์อาหารและไม่ใช่ผลิตภณัฑ์อาหารเพือการจําหน่ายส่งและปลีก

(39) ประกอบกิจการด้านการขยายธรุกิจแฟรนไชส์ การขายธรุกิจแฟรนไชส์ รวมทงัการดแูลธรุกิจแฟรนไชส์และกิจการที

เกียวข้องกับธรุกิจแฟรนไชส์ทกุชนิดทกุประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของบริษัท

เข้าไปในย่านธรุกิจ ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ มินิมาร์ท ศนูย์การค้า ร้านค้าย่อย สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง

ต่าง ๆ และสถานทีทีประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทกุชนิด

(40) ประกอบกิจการค้าผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าทีได้ระบุไว้ในวตัถปุระสงค์ของบริษัท

(41) ประกอบกิจการให้บริการรับชําระค่าสินค้าและค่าบริการทุกประเภท รวมถึงสาธารณูปโภค บัตรเครดิต สินเชือ ลีสซิง

รวมทังบริการเตมิเงินในบตัรทกุประเภท
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วาระที 9 เรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี

กรณีทีท่านประสงค์จะแต่งตงับุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครังนี

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงึ สว่นผู้ ถือ

หุ้ นทีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น โปรดใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนบัถือ

บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน)

(นายไกรฤทธิ บณุยเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท
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ข้อมูลของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

และได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

ชือ : นายองอาจ  กิตติคณุชยั

อายุ :  ปี

สัญชาติ : ไทย

ทีอยู่ : เลขที  หมู ่  ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตําแหน่ง : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จํานวนวาระทีดํารงตําแหน่ง : 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทีผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท /  ครัง,คณะกรรมการบริหาร /  ครัง

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  ครัง

วันเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากัด ตงัแต่วนัที  ธันวาคม 

(ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนกนัยายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)

บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) ตังแต่วันที  กนัยายน 

(ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)

วุฒกิารศึกษา : ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้

ประสบการณ์ทํางาน : 2540 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซนัสวีท

  2559 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพอืสงัคม

  2557 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. โซสวที

  2557 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัไชน์ทราเวล

  2548 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชนัแนล

  2548 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. ซันสวที ไบโอ เอ็นเนอยี

  2535 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที /

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลกัสตูร Capital Market Leader Program (CMA) รุ่นที /

  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : คู่สมรส นางจิราพร  กิตติคณุชยั

จํานวนหุ้นทีถือ : 3,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.6976 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด

(ข้อมลู ณ วนัที  ธันวาคม )

ตําแหน่งในกิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
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ข้อมูลของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

และได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

ชือ : นายอนชุา  ดํารงมณี

อายุ :  ปี

สัญชาติ : ไทย

ทีอยู่ : เลขที  ถนนศิริมงัคลาจารย์ ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตําแหน่ง : กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

จํานวนวาระทีดํารงตําแหน่ง : 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทีผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท / ครัง

คณะกรรมการตรวจสอบ / ครัง

วันเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากดั ตงัแต่วนัที  มกราคม  

(ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนกนัยายน  เป็นเวลา  เดือน)

บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) ตังแต่วันที  กนัยายน 

(ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)

วุฒกิารศึกษา : ศิลปศาสตรบณัฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ประสบการณ์ทํางาน : 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการสํานกังานพฒันาพิงนคร (องค์การมหาชน)

  2559 - ปัจจบัุน - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซนัสวีท

  2558 - ปัจจบัุน - กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยัราชภัฎ เชียงใหม่

  2555 - ปัจจบุัน - กรรมการบริษัท บจก. เดอะ คําปัน 

  2555 - ปัจจบัุน - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี ม.เชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที /

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : ไม่มี

จํานวนหุ้นทีถือ : ,  หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0. ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด

(ข้อมลู ณ วนัที  ธันวาคม )

ตําแหน่งในกิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
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ข้อมูลของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

และได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

ชือ : นายชยัยศ  สนัติวงษ์

อายุ :  ปี

สัญชาติ : ไทย

ทีอยู่ : เลขที /  หมูที่  ตําบลช้างเผือก อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่

ตําแหน่ง : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสียง

จํานวนวาระทีดํารงตําแหน่ง : 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทีผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท / ครัง

คณะกรรมการบริหารความเสียง /  ครัง

วันเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จํากดั ตงัแต่วนัที  มกราคม  

(ดํารงตําแหน่งจนถงึเดอืนกนัยายน  เป็นเวลา  เดือน)

บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน) ตังแต่วันที  กนัยายน 

(ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ

  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน :  2561- ปัจจุบนั - กรรมการสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

  2559 – ปัจจบุัน - กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสียง บมจ.ซนัสวีท

  2539 – 2556    - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 141/2017

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : ไม่มี

จํานวนหุ้นทีถือ : , หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0. ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด

(ข้อมลู ณ วนัที  ธันวาคม )

ตําแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
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คําชีแจง เรือง วธีิมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเริมการประชุม 1 ชัวโมงหรือตงัแต่เวลา 12.00 น.

เป็นต้นไป ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติคุ้มคํา เชียงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครัง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

ตามแผนทีสถานทีจัดประชมุ (สิงทสีง่มาด้วย ลําดับ 8)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดสง่หนงัสือมอบฉันทะจํานวนสาม (3) แบบตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด

ไว้ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรืองกําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดงันี

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีกําหนดรายการตา่ง ๆทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั

3. แบบ ค.  เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น

ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนงึเพียงแบบเดียวเท่านัน ดงันี

1.1 ผู้ ถือหุ้นทวัไป สามารถเลอืกใช้หนังสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงึเท่านนั

1.2 ผู้ ถือหุ้ นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นนั

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทตามทีบริษัทได้เสนอชือไว้ ดังนี โดยเลอืกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ

นายวรพงศ์ นนัทาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงั

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

เชียงใหม่ 50120 ก่อนวันที 12 เมษายน 2562

หลักฐานทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน ี (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บคุคลธรรมดา

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึงผู้ถือหุ้นลงลายมือชือแล้ว
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(2) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน หรือ

บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ ใบขบัขี หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลยีนแปลงชือหรือ

นามสกลุ ขอให้ผู้ถือหุ้นยืนหลกัฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ)

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีน ซงึผู้แทนนติิบคุคล (กรรมการผู้ มีอาํนาจ) ทมีาด้วยตนเองลงลายมือชอืแล้ว

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทน

นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ)

ทีมาประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น

(3) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุตามข้อ  1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบุคคล

(กรรมการผู้ มีอํานาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดา

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึงผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชือแล้ว

(2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง) ซงึได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนทีสว่นราชการออกให้ทียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะ ซงึผู้

มอบฉนัทะได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง

(4) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคล

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน

(2) หนงัสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง) ซงึได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ซึงเป็นผู้ มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ ในกรณีทีผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลง

นามตามหนงัสอืรับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอาํนาจทกุทอด

ตลอดสายทีระบุให้บุคคลทีมาประชุมมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติ

บคุคล

(3) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซงึรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล และหนังสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทังนีต้องมีข้อความทีแสดงให้เห็นว่า

บุคคลทีลงลายมือชือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนังสือมอบฉนัทะเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น

(4) สําเนาเอกสารแสดงตนทีสว่นราชการออกให้ทียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคล ทีบคุคลดังกล่าวได้ลงลายมือชือรับรองความถกูต้อง

(5) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2)
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3. กรณีผู้ถอืหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซงึได้กรอกข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ

(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2

(4) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คัสโตเดียน  เป็นผู้ดําเนินการลงลายมือ

ชือในหนงัสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

คสัโตเดียน

ในกรณีทีต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษ และรับรองความ

ถูกต้องของคําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท

หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทังขีดฆ่าและลงวนัทีทีทําหนงัสอืมอบฉันทะ

ดงักลา่ว

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทวัไป

1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึง (1) เสยีงต่อหนงึ (1) หุ้น ซึงผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนงึ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่

สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุ

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลยีนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร

วาระเลือกตงักรรมการ

สําหรับวาระการเลอืกตังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง

เท่ากบัหนงึ (1) เสยีงต่อหนงึ (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี

1. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที

เลอืกตังบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4

27

2. บคุคลซงึได้รับคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการทีจะ

พงึมีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลือกตังในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพงึเลือกตังในครังนนัให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานทีประชุมจะชแีจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี

1. ประธานทีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากทีประชมุว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

2. กรณีทีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะยกมือขนึ (เว้นแต่กรณีทีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผู้ ถือหุ้นสว่นทีเหลอืถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออก

เสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน ทีในหนังสอื

มอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้)

มติของทีประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี

· กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของทีประชุม

· กรณีอืนๆ ซงึมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามที

กฎหมาย หรือข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นในทีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. หากคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสยีงเพิมขนึอีกหนงึเสียงต่างหากเป็นเสยีงชีขาด

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินนั เว้นแต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือ

เลือกตังกรรมการ และประธานทีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสยีเป็น

พิเศษนนัออกนอกทีประชุมชวัคราวก็ได้

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้ นในทีประชมุไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และทีประชมุลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน ให้เป็นไปตามทีประธานในทีประชุม

กําหนด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานทีประชุมจะชแีจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ทีประชมุทราบก่อนเริมวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยประธานในที

ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกมือและทําเครืองหมายยืนยนัการลงคะแนน

ในบตัรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทังคะแนนเสยีงตามบตัร

เสยี (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสียงทงัหมดทีเข้าร่วมประชมุในวาระนนั ๆ และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย

และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีประชมุทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินการประชมุ
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กรณีทีจะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถงึ กรณีทีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยันการ

ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง

(ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีทีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชือกํากับ
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

อาย:ุ  ปี

ทีอยู่: บ้านเลขที /  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ: วาระที  เรือง พจิารณาอนมัุติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

หมายเหตุ : รายละเอยีดประวติักรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 
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ข้อบังคับของบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ . ในระหว่างยีสิบเอ็ด ( ) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครงั บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้

โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ สาํนกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแห่ง ไม่น้อย

กว่าสบิส ี( ) วันก่อนวันเริมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

. การเรียกประชุม

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึน ณ ท้องทีอันเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัด

ใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร

ข้อ . คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี ( ) เดือน นบัแต่

วันสนิสดุรอบปีบญัชีของบริษัท

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอนืนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชมุวิสามัญเมือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมือผู้ ถือหุ้ นคนหนึงหรือ

หลายคนซงึมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ( ) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด

จะเข้าชือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่

ต้องระบเุรืองและเหตผุลในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีสบิห้า ( ) วนันับแต่วนัได้รับหนงัสอืจากผู้ถือ

หุ้น

ในกรณีทคีณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทงัหลาย

ซงึเข้าชือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นนัจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน

สีสิบห้า ( ) วนันบัแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้

ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการจัดให้มี

การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีครังใดจํานวนผู้

ถือหุ้นซึงมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้แห่งข้อ . นี ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสต้ีอง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชมุในครังนนัให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนนั ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที วัน

เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวันประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
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ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม ( ) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม

( ) วัน

ข้อ 42. กิจการทีทีประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพงึเรียกประชมุมีดังนี

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมติังบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทนุ ณ วันสนิสดุรอบปี

บญัชีของบริษัท

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตังผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี

(6) กิจการอืน ๆ

ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสอืนดัประชุมสามัญประจําปี

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนทีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักล่าว

. องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่

น้อยกว่ายีสบิห้า ( ) คน หรือไม่น้อยกว่ากงึหนงึ ( / ) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทงัหมด และต้องมีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนงึในสาม ( / ) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีทปีรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนงึ ( ) ชวัโมง จํานวนผู้ถือหุ้น

ซงึมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้

ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือ

หุ้นร้องขอให้นัดประชมุใหม่และให้สง่หนังสอืนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วนั ก่อนวนั

ประชมุ ในการประชุมครังหลงันีไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง

เป็นประธานในทีประชุม
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. การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซงึประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ

สถานทีประชมุก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี

(1) จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะนนัถืออยู่

(2) ชือผู้รับมอบฉนัทะ

(3) ครังทีของการประชมุทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

. คะแนนเสียง/ การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่โดยถือว่าหนงึ ( ) หุ้น มี

หนงึ ( ) เสยีง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า ( ) คน ร้อง

ขอ และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลับนันให้

เป็นไปตามทีประธานในทีประชมุกําหนด

ข้อ 41. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนนัให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนึงเป็นเสยีงชีขาด

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทงัหมดของ

ผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมด หรือบางส่วนทีสาํคัญให้แก่บคุคลอืน

(ข) การซอืหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางสว่นทีสาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ร่วมกิจการกับบคุคลอืน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกัน

(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคับของบริษัท

(จ) การเพิมทุน การลดทนุ และการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

. การอนุมัติงบการเงิน

ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสินสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท

เสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีเพือพิจารณาอนมุติั โดย คณะกรรมการต้องจัด

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
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. เงินปันผลและทุนสํารอง

ข้อ . ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอนืนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมัุติจากที

ประชมุผู้ ถือหุ้น

ในกรณีทีบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิมทุนแล้ว

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ

เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ . คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครังคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีกําไร

สมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนงึ ( ) เดือนนบัแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทงันี ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนนัใน

หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม ( ) วนัด้วย

ข้อ . บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ( ) ของกําไรสทุธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิ ( ) ของทนุจดทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักลา่ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ลงมติให้จัดสรรทุนสํารองอืน ตามทีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมือบริษัทได้รับอนุมติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย

และทนุสํารองส่วนลํามูลค่าหุ้นตามลาํดับเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

. การแต่งตงักรรมการ

ข้อ 17. ให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตังกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสยีงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซงึได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตงัเป็นกรรมการ เท่า

จํานวน กรรมการทีจะพึงมีห รือจะพึ งเ ลือกตังในค รังนัน  ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับ
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การเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมี หรือจะพงึ

เลือกตงัในครงันนัให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม

( / ) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุ

กับส่วนหนงึในสาม ( / )

กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จับสลากว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนีอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้

. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ . บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอืน ตามข้อบังคบัหรือตามทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซงึอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลียนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนักงานและลกูจ้างของบริษัท ซึงได้รับเลือกตงัเป็น

กรรมการ ในอนัทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท

. การแต่งตังผู้สอบบัญชี

ข้อ 57. ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตงัผู้สอบบญัชีทุกปี โดยทีประชมุผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้

ซงึออกไปนนักลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนทีผู้สอบบญัชีควร

ได้รับ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไมซ่บัซอ้น)

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550

เขียนที......................................................................

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

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ……………………………………………………………………………….

อยู่บา้นเลขท ี.....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง...............................................

อําเภอ/เขต ....................................... จังหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์...........................................

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ............................... เสียง ดงันี

หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(2) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(3) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 ในวนัที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุม้คาํ

เชียงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครงั อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ

สถานทีอืนดว้ย

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ

ลงชือ..........................................................ผูม้อบฉันทะ ลงชือ..........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ

(.........................................................) (.........................................................)

ลงชือ..........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ ลงชือ..........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ

(.........................................................) (.........................................................)

หมายเหตุ

ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์

20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบทีกาํหนดรายการตา่งๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั)

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550

เขียนที......................................................................

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

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ……………………………………………………………………………….

อยู่บา้นเลขที .....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง...............................................

อําเภอ/เขต ....................................... จังหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์...........................................

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ............................... เสียง ดงันี

หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.........................................เสียง

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ............... ........................เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(2) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(3) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่

เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครงั อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน

ดว้ย

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี

❑ วาระที  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2561

(วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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❑ วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรอบปีบญัชีสนิสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชีแลว้

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล สาํหรบั

ผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2561

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 5 พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ การแต่งตงักรรมการทงัชุด

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล

5.1นายองอาจ กิตติคุณชยั

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

5.2 นายอนุชา ดาํรงมณี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

5.3 นายชยัยศ สันติวงษ์

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที 8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ . (วตัถุประสงค)์

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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❑ วาระที 9 เรืองอืน ๆ (ถา้มี)

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข

เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามทีเห็นสมควร

กจิการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีมีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการเองทุกประการ

ลงชือ  ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ

 (.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

 (.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

 (.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

(.......................................................................)

หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ซันสวที จาํกดั (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 ในวันที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตาํบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไป

ในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย

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

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเหน็สมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ วาระที ……. เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ)

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสียง

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้)

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550

เขียนที......................................................................

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

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สัญชาติ ……………………………………………………………………………….

สํานักงานตงัอยู่เลขที ........................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง...............................................

อําเภอ/เขต ....................................... จังหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์...........................................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................

ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ............................... เสียง ดงันี

หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง

หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(2) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ

(3) …………………………………………………………………………………………….. อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท ี..............................

ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่
เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครงั อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
ดว้ย

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครงันี ดงันี

❑ มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

❑ มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด…………..…….…………..…….เสียง

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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❑ วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2561

(วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

❑ วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรอบปีบญัชีสนิสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชีแลว้

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล สาํหรบั

ผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2561

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 5 พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ การแต่งตงักรรมการทงัชุด

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายองอาจ กิตติคุณชยั

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

5.2 นายอนุชา ดาํรงมณี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

5.3 นายชยัยศ สันติวงษ์

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง
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❑ วาระที 8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ . (วตัถุประสงค)์

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที 9 เรืองอืน ๆ (ถา้มี)

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข

เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามทีเห็นสมควร

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีทีมีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้

ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํการเองทุกประการ

ลงชือ  ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ

 (.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

 (.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

(.......................................................................)

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ

(.......................................................................)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชอืในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให ้

คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน

2. หลักฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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             ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ซันสวที จาํกดั (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 ในวันที 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติคุม้คํา เชียงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตาํบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไป

ในวนัเวลา และสถานทีอืนดว้ย

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที ……. เรือง………………………………………………………………………………………

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

❑ วาระที ……. เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ)

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

ชือกรรมการ ................................................................................................

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง

หน้า  ของจํานวน  หน้า
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แผนทีสถานทีประชุม

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคาํ เชียงใหม่
เลขที 139 หมู่ที 4 ตําบลหนองป่าครัง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่
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แบบขอรับหนังสือรายงานประจาํปี 

เรียน เลขานกุารบริษัท บริษัท ซันสวีท จํากดั (มหาชน)

ข้าพเจ้า สญัชาติ

ทีอยู่

ขอรับเอกสารเป็นหนังสือ กรุณาทําเครืองหมาย √ ในช่อง (    )

1. เอกสารทีขอรับ (    ) หนงัสือรายงานประจําปี 

. การรับเอกสาร

(    ) ให้บริษัทจดัส่งเอกสารตามทีอยูข้่างต้น

(    ) ให้บริษัทจดัส่งเอกสารตามทีอยูด้่านลา่งนี

ทีอยู ่เลขที............................หมู.่..................ซอย...........................หมูบ้่าน..............................

ถนน....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.................................

หมายเหตุ : เมือกรอกรายละเอยีดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลบัไปที SUN

- ทางโทรสาร -  หรือ

- ทางอีเมล msoontaree@sunsweetthai.com

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะนําโปรดติดตอ่ :

- นางสาวสนุทรี มลูเมา โทรศพัท์ -  ตอ่ 

กรณีต้องการรับหนังสือรายงานประจําปี  ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น โปรดสง่แบบขอรับหนังสือให้

สํานกัเลขานกุารภายในวันพุธที  เมษายน 


