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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 



 

 

 1  

 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

 

บริษัท ซนัสวีท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 

22 เมษำยน 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ศูนยป์ระชุมนำนำชำติคุม้ค ำ เชียงใหม่ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนองป่ำครัง่ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นผูด้ ำเนินกำรประชุม กล่ำวตอ้นรับผูถื้อหุน้และ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และแนะน ำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

ตำมล ำดบั ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1.  นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยพิชยั  คชมิตร รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

กรรมกำรอิสระ 

3.  นำงสำวมรกต  กิตติคุณชยั รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. นำยวรพงศ ์ นันทำภิวฒัน์ ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ค่ ำ ต อ บ แ ท น / 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

5.  นำยองอำจ  กิตติคุณชยั กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

6.  นำงจิรำพร  กิตติคุณชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7.  นำงศุรำภรณ ์ ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 

8. นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

9.  นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ผูบ้ริหาร 

1.  นำยวีระ นพวฒันำกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

2.  นำยโกวิทย ์ สิทธิยศ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

ผูส้อบบญัชี 

1. นำยวิเชียร กิ่งมนตรี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

2. นำยปฏญิญำ  ว่องไว บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นำยชำติพร  บำรมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

2. นำงสำวศรญัญำ ศิรินิติกรณ ์ บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นำยสุทธิพล ภุมรินทร ์ บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 

2. นำยปณิธำน อคัรศรีประไพ บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 
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 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำบริษัทไดเ้ชิญประชุมผูถื้อหุน้และ 

แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งน้ีใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ 

ทำงไปรษณีย ์ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ ์และแจง้รำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท จำกน้ัน ไดเ้ชิญ

อำสำสมคัรผูถื้อหุน้ 2 ท่ำน คือ นำงอญัชลี แกว้เขียว  และ  นำงศศิธร แกว้ธิ เป็นพยำนในกำรตรวจสอบกำร 

นับคะแนนเสียง เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง และได้รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง

ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 

1. ตำมขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ี 

ตนถืออยูโ่ดยถือว่ำ 1 หุน้ มี 1 เสียง  

2. กำรลงมติในแต่ละวำระใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือขึ้ น 

เพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำไปหกัจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม ส่วนท่ี

เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวำระน้ัน ๆ ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหล้งคะแนนเสียง 

ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนภำยหลงัเสร็จสิ้ นกำรประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนน

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เน่ืองจำกบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้ 

4. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกอำจมีผูถื้อหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชุมเพิ่มเติม 

5. มติของท่ีประชุม ในกรณีปกติ ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ยกเวน้วำระท่ี 6 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และวำระท่ี 8 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรสอบถำม ขอใหย้กมือขึ้ น เมื่อประธำนอนุญำตแลว้ ขอใหแ้จง้ช่ือ นำมสกุล และแจง้ว่ำเป็น 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรบัทรำบว่ำเพื่อเสริมสรำ้ง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในเร่ืองสิทธิและควำมเท่ำเทียม

กนัของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกำศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและกำรใหสิ้ทธิผู ้

ถือหุน้เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยผ่ำนไปยงั ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 โดยใหร้ะยะเวลำผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือกรรมกำร

และวำระไดจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561   ซ่ึงพบว่ำไม่มีผูใ้ดขอเสนอช่ือบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็น วำระในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่อย่ำงใด ดงัน้ันบริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำวำระต่ำงๆ ตำมท่ีไดแ้จง้ไปตำมหนังสือ

เชิญประชุม 

 นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนท่ีประชุม ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

จ ำนวน 43  รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้306,116,500 หุน้ และผูร้ับมอบฉันทะจ ำนวน1,088 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้

20,021,400 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมำดว้ยตนเองและผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 1,131 รำย 
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รวมจ ำนวนหุน้ได ้326,137,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.8460 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 430,000,000 

หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้บังคบัของบริษัท จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 23 เมษำยน 2561 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ปรำกฏใน

หนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-20 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 326,459,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 3 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 1 เท่ำกบั 1,134 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 326,459,100 หุน้ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ  าปี 2561 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี  

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ปี 2561 เป็นปีแห่งกำรเตรียม

ควำมพรอ้มภำยในบริษัททุกส่วนงำนไม่ว่ำกำรน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรระดมทุนไปติดตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิต 

กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นภำคกำรเกษตรเพื่อใหว้ตัถุดิบผลผลิตต่อไร่สูงขึ้ นและมีวตัถุดิบอย่ำงสม ำ่เสมอ สอดรบักบั

ก ำลงักำรผลิตท่ีมำกขึ้ นรวมถึงกำรบริหำรใหต้น้ทุนทำงกำรเงินลดลง ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย มีดงัน้ี 

1. รำยไดร้วมในปี 2561 เท่ำกบั 1,838 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้ น 151 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 2. ก ำไรสุทธิในปี 2561 เท่ำกบั 56 ลำ้นบำท ลดลง 61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 52% เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน แมว้่ำบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมำณกำรขำยในปี 2561 เพิ่มขึ้ น 9,273 ตนัหรือคิดเป็น 21% 

เมื่อเทียบกบัของปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกค่ำเงินบำทแขง็ค่ำขึ้ นส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยได ้ก ำไรขั้นตน้และอตัรำกำร

ท ำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

 ส ำหรบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของปี 2561 ไดแ้ก ่
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 1. รำยไดจ้ำกกำรขำยขำ้วโพดหวำนแปรรูปและผลิตภณัฑแ์ปรรูปทำงกำรเกษตรอื่น ๆเพิ่มขึ้ นเน่ืองจำกมี

ค ำสัง่ซ้ือเพิ่มของลูกคำ้เดิม และค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ใหม่โดยเฉพำะสินคำ้ขำ้วโพดหวำนบรรจุกระป๋องและบรรจุถุง

สุญญำกำศ ในเขตทวีปเอเชียและยุโรป 

 2. รำยไดจ้ำกกำรขำยอื่นเพิ่มขึ้ น 14 ลำ้นบำทหรือ 16 % เน่ืองจำกบริษัทมีกำรส่งเสริมกำรปลูกขำ้วโพด

หวำนเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรบัตำมแผนกำรผลิต จึงมีกำรขำยเมล็ดพนัธุใ์หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกเพิ่มมำกขึ้ นและมีรำยไดจ้ำก

เปลือกซงัเพิ่มตำมเช่นกนั 

 3. บริษัทมีรำยไดอ้ื่นลดลง 32 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2561 สภำวะอตัรำค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำขึ้ นท ำให้

บริษัทมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนสุทธิเท่ำกบั 8 ลำ้นบำท 

 4. ต้นทุนขำยและอัตรำก ำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่ำบริษัทได้มีกำรติดตั้งเค ร่ืองจักรให้ใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและบริหำรจดักำรดำ้นกำรส่งเสริมวตุัดิบอยำ่งสม ำ่เสมอเป็นผลใหต้น้ทุนกำรผลิตต่อหน่วยเร่ิมลดลงบำ้ง

แต่อยำ่งไรก็ตำมก ำไรขัน้ตน้ลดลงเท่ำกบั  47 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็น 15 % เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้โดยสำเหตุหลกั

เกิดจำกสภำวะอตัรำค่ำเงินบำทท่ีแขง็ค่ำขึ้ นอยำ่งต่อเน่ือง และมีรำยไดต่้อหน่วยท่ีลดลงเล็กน้อย 

 5. ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ลดลงเท่ำกบั 11 ลำ้นบำท คิดเป็น 13% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้เน่ืองจำก 

ค่ำท่ีปรึกษำหรือค่ำบริกำรอื่นในกำรเขำ้ตลำดหลกัทรพัยล์ดลง 

 6. ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงเท่ำกบั 22 ลำ้นบำท คิดเป็น 87 % เมื่อเปรียบเทียบกบังบประจ ำปีของปีท่ี

แลว้เกิดจำกบริษัทน ำเงินท่ีไดร้บัจำก IPO ส่วนหน่ึงช ำระคืนเงินกูจ้ำกสถำบนัทำงกำรเงิน ประกอบกบัมีกำรใชเ้งินทุน

หมุนเวียนภำยในมำกขึ้ นจึงลดกำรใชว้งเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลง ส่งผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงินลดลงอยำ่งมี

นัยส ำคญั 

 7. อตัรำส่วนสภำพคล่องลดลง จำกปีก่อนคือ ปี 2560 จ ำนวน 3.57 เท่ำ ปี 2561 จ ำนวน 1.71 เท่ำ

เน่ืองมำจำกบริษัทมีกำรใชว้ตัถุดิบ ภำชนะบรรจุ และปัจจยักำรผลิตท่ีสูงขึ้ นจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรผลิตช่วงไตรมำสท่ี 4 

เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อนจึงท ำใหม้ีเจำ้หน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวสูงขึ้ น 

 นอกจำกน้ีบริษัทใหค้วำมส ำคญัแก่กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นอยำ่งมำก โดยมีแนวทำงปฏิบติัให้

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร เกินปกติวิสัยจำก

ผูเ้กี่ยวขอ้งในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมท่ีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ ส่ิงของ ใหก้บั

บุคคล/นิติบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย หรือหน่วยรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดยออ้ม 

เพื่อใหม้ีกำรตอบแทนปฏิบติัท่ีเอื้ อประโยชน์ต่อกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีใหห้รือรบัตำมจำรีตประเพณี หรือตำมเทศกำล

ของแต่ละทอ้งถ่ิน และตำมท่ีสมควร 

 

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

ผูถื้อหุน้ช่ือนำยธำนินทร ์งำมวิทยำพงศ ์มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมดงัน้ี 

 1.รำยไดส่้วนใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรรบัจำ้งผลิตใช่หรือไม่ และก ำไรต่อหน่วยของสินคำ้รบัจำ้งผลิตและ

แบรนดข์องตนเองอยำ่งใดสูงกว่ำ 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ ก่อนหน้ำน้ีในช่วงเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำทำง

บริษัทไดร้บัผลิตตำมค ำสัง่ลูกคำ้เป็นส่วนใหญ่แต่หลงัจำกน้ันบริษัทเร่ิมชูนโยบำยสรำ้งแบรนดข์องตนเองซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ

สดัส่วนรบัจำ้งผลิตต่อแบรนดข์องตนเองเท่ำกบั 80:20 โดยเร่ิมขึ้ นจำกรอ้ยละ 0 จนถึงรอ้ยละ 20 โดยใหข้อ้มูลเพิ่มเติม

ว่ำในหลำยๆ ประเทศบริษัทเร่ิมใชแ้บรนดข์องตนเองและในประเทศท่ีส ำคญั ๆ บริษัทไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้

(แบรนด ์KC)ไวแ้ลว้ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำยในแต่ละประเทศประมำณ 500,000 บำท โดยบริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนไวแ้ลว้

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรสรำ้งแบรนดข์องตนเอง 
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 ส่วนกำรขำยในประเทศท่ีลูกคำ้ไดน้ ำสินคำ้เขำ้หำ้งสรรพสินคำ้โดยปกติลูกคำ้มกัจะใชแ้บรนดข์องลูกคำ้เอง 

เมื่อเรำเร่ิมเข็มแข็งขึ้ นจึงเร่ิมใชแ้บรนดข์องตนเอง จะเห็นไดว้่ำในระยะเวลำ 2 – 3 ปีท่ีผ่ำนมำเร่ิมจำกรอ้ยละ 1-2 จน

ปัจจุบนัถึงรอ้ยละ 20 แลว้ และในอนำคตบริษัทมีควำมตั้งใจว่ำจะด ำเนินกำรใหถึ้งรอ้ยละ 30  

 ส ำหรบัก ำไรต่อหน่วยของสินคำ้แบรนดข์องตนเองท่ีขำยปลีกในประเทศจะสูงกว่ำสินคำ้ท่ีรบัจำ้งผลิต 

 

 2.บริษัทจะด ำเนินกำรอยำ่งไรใหร้ำยไดท่ี้เพิ่มขึ้ นสมัพนัธก์บักำรเพิ่มของก ำไร 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ จำกรำยไดปี้ 2561ท่ีสูงขึ้ นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เน่ืองจำกบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรผลิตท่ีสูงขึ้ นจำกกำรท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัร แต่เน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำเกินไปจำก

ปี 2560 โดยอตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 33- 34 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2561อตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 

31 บำทกว่ำต่อ 1 เหรียญสหรฐั ซ่ึงส่ิงท่ีทำงบริษัทไดด้ ำเนินกำรคือส่งสญัญำณไปยงัภำครฐัใหช่้วยรกัษำเสถียรภำพของ

ค่ำเงินบำท ในขณะเดียวกนับริษัทไดด้ ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (FX 

Forward Contract) รอ้ยละ 70 ของค ำสัง่ซ้ือ 

 นำยธำนินทร์ งำมวิทยำพงศ์ จึงไดส้อบถำมเพิ่มเติมประเด็นเร่ืองค่ำเงินบำทว่ำบริษัทไม่สำมำรถแกไ้ข

ประเด็นน้ีไดจ้ึงตอ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตำมสภำวะค่ำเงินบำทของประเทศใช่หรือไม ่

  

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำบริษัทไดห้ำแนวทำงโดยเร่ิมเปล่ียนกำรขำย

ดว้ยสกุลเงินเหรียญสหรฐัไปเป็นเงินสกุลอื่นท่ีไม่มีควำมผันผวนมำกในขณะน้ีเช่น เงินเยน ยูโร หรือแมแ้ต่เงินบำท แต่

อยำ่งไรก็ตำมเงินบำทกย็งัไม่มีเสถียรภำพมำกนัก จึงกระจำยควำมเส่ียงไปยงัเงินสกุลเยนและยโูรบำ้ง 

 

 3.สัดส่วนยอดซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแสดงว่ำตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์พงกว่ำ

ขำ้วโพดใช่หรือไม ่

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ บรรจุภัณฑเ์ป็นตน้ทุนท่ีแพงท่ีสุดส ำหรับ

ธุรกิจของบริษัทซ่ึงเมื่อเทียบกนักบัวตัถุดิบเป็นสัดส่วนประมำณ 35 % ส่วนบรรจุภณัฑ์(กระป๋อง ถุง กล่อง ฉลำก)

ประมำณ 40% ของตน้ทุนรวม บริษัทจึงใหค้วำมส ำคญัใน 2 ส่วนน้ีเป็นอย่ำงมำกโดย 1. ใหม้ีวตัถุดิบเขำ้สู่กระบวนกำร

ผลิตอยำ่งสม ำ่เสมอ 2. ภำชนะบรรจุ กระป๋อง ถึงแมว้่ำปัจจุบนับริษัทไดซ้ื้อต ำ่กว่ำรำคำเฉล่ียในตลำด ส่วนหน่ึงเป็นเร่ือง

ของบริษัทผูผ้ลิตกระป๋องเกี่ยวกบักำรน ำเขำ้เหล็กซ่ึงในประเทศไทยควบคุมไม่ได ้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำค่ำเงินบำทแข็ง

จึงยงัไม่มีกำรขึ้ นรำคำของค่ำบรรจุภณัฑ ์แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษัทก็มีกำรควบคุมติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดอยูต่ลอดเวลำ  

  

ประธำนฯ มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 141-212 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยงบกำรเงินดงักล่ำวไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 
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 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำน 

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบกำรเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 326,892,534 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 3 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 8 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 3 เท่ำกบั 1,142 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 326,892,534 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผล

การด าเนินงานประจ  าปี 2561 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 

บริษัทมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 56,661,551 บำท เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 51. ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง

ไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ

ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,900,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 5.12 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 จำกงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีครบถว้นตำมเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด  

      ตำมท่ีบริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีและส ำรองต่ำง ๆ 

ทุกประเภทตำมกฎหมำย บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท เป็นเงิน

จ ำนวน 43,000,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 79.98 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 หลังหกัทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) โดยเงินปันผลดงักล่ำวจ่ำยจำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำร

ลงทุน (BOI) จึงไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้

 ทั้งน้ีบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็นเงิน

จ ำนวน 21,500,000 ลำ้นบำท ส ำหรบัผลประกอบกำรระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึง 30 กนัยำยน 2561  

และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรบัผลประกอบกำรของบริษัท จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 

0.05 บำท เป็นจ ำนวน 21,500,000 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ใน

วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  17 พฤษภำคม 2562 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล 
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ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 326,902,534 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 4 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 4 เท่ำกบั 1,143 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด326,902,534 หุน้ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ         

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำร

ตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) และกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งในวำระน้ีอำจไดร้บัเลือกกลับ

เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกก็ไดใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 คณะกรรมกำรไดท้ ำกำรจบัสลำกแลว้ มีกรรมกำรท่ี

ตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยองอำจ   กิตติคุณชยั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/  

     กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2) นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

จำกน้ัน กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ไดอ้อกจำกหอ้งประชุมชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ ้

ถือหุน้สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยำ่งอิสระ   

คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 3 

ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกไดพ้ิจำรณำประวติัและประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องหำ้มแต่งตั้งใหเ้ป็น

กรรมกำรตำมกฎหมำย และไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระและ

ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง ปรำกฏอยูใ่นหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 21 - 23 

 

จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  
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ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงสำวศรินทรทิ์พย ์ชวพนัธุ ์มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมดงัน้ี  

  ขอทรำบหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำร ว่ำท ำไมจึงเลือกสรรกลับมำด ำรงต ำแหน่งตำมเดิม 

กระบวนกำรเลือกสรรเป็นอยำ่งไร มีผูส้มคัรหรือมีท่ำนอื่นท่ีเลือกไวห้รือไม่ 

 

นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงเร่ืองหลกัเกณฑว์่ำ

ทำงตลำดหลกัทรพัยไ์ดก้ ำหนดคุณสมบติัและบทบำทของกรรมกำรไวเ้ช่นนำยอนุชำ ด ำรงมณี ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ

และเป็นผูม้ีควำมรูป้ระสบกำรด้ำนบญัชีจึงไดร้บักำรเลือกสรรมำตั้งแต่ตน้ ส่วนในกำรประชุมในครั้งน้ีบริษัทก็ไดเ้ปิด

โอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้มำเพื่อเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท  แต่ไม่มีผูใ้ด

เสนอรำยช่ือเขำ้มำแต่อยำ่งใด จึงเสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงเน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำกรรมกำรก็ไดป้ฎิบติั

หน้ำท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถำมเพิ่มเติม 

 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

ประจ ำปี 2562 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2562 จ ำนวน  

3 ท่ำน คือ 1) นำยองอำจ กิตติคุณชัย 2) นำยอนุชำ ด ำรงมณี 3) นำยชัยยศ สันติวงษ์ กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

5.1 นำยองอำจ กิตติคุณชยั 

 

เห็นดว้ย 326,954,934 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

  หมายเหต ุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.1 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.1 เท่ำกบั 1,145 รำย มีจ ำนวนหุน้

รวมทั้งหมด 326,954,934 หุน้ 

 

5.2 นำยอนุชำ ด ำรงมณี 

 

เห็นดว้ย 326,962,634 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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 หมายเหต ุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.2 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.2 เท่ำกบั 1,146 รำย มีจ ำนวนหุน้

รวมทั้งหมด 326,962,634 หุน้ 

 

5.3 นำยชยัยศ สนัติวงษ์ 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.3 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.3 เท่ำกบั 1,147 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 327,209,334 หุน้ 

 

 ประธำนฯ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งกลบัมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึงกลบัเขำ้

หอ้งประชุม 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 32. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรมี

สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซ่ึงได้

พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ับ

มอบหมำย และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนำดใกลเ้คียงกบับริษัท จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ

อนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เท่ำกบัปีท่ีผ่ำนมำโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ดงัน้ี  

 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมปี 2562 

คณะกรรมกำรบริษัท  

 - ประธำนกรรมกำรบริษัท 65,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริษัท 30,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 
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ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมปี 2562 

 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำร  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำร 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

  

 หมายเหต ุ:  

 กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดร้ับรำยไดป้ระจ ำ
จำกบริษัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำเบ้ียประชุม 

 ก ำหนดเบ้ียประชุมกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท 

 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

 

 ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงสำวศรินทรทิ์พย ์ชวพนัธุ ์มำประชุมดว้ยตนเองสอบถำมดงัน้ี 

 1.ค่ำตอบแทนท่ีปรำกฏในตำรำงคือต่อครั้งต่อคนใช่หรือไม่  

 2.มีกำรประชุมก่ีครั้งต่อปี และใชเ้วลำในกำรประชุมนำนเท่ำไหร่ 

 3.กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องใช้เวลำหำขอ้มูลก่อนมำประชุมหรือไม่ หรือเป็นเงินประจ ำท่ีจะไดร้ับใน

ต ำแหน่งอยูแ่ลว้ และขอใหพ้ิจำรณำว่ำอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวสูงไปหรือไม่ 

 

 นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำค่ำตอบแทนท่ีก ำหนด

คืออตัรำต่อครั้งกำรประชุมต่อคน โดยมีกำรประชุม 4 ครั้งต่อปี ใชเ้วลำในกำรหำรือและประชุมท่ีบริษัทประมำณ 1 วนั และ

ค่ำตอบแทนน้ีคือค่ำเบ้ียประชุมโดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นซ่ึงจะไดร้บัเมื่อมำประชุมตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว ้โดยกรรมกำรแต่ละ

ท่ำนตอ้งมำใหค้วำมเห็น ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ตำมบทบำทและหน้ำท่ี ทั้งน้ีค่ำตอบแทนน้ีอำ้งอิงจำกผลส ำรวจเทียบเคียงกบั

ธุรกิจประเภทและขนำดใกลเ้คียงกบับริษัท 

  

 ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำยวีรชยั ตนัอำรีย ์มำประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถำมเพิ่มเติมว่ำ 

 เบ้ียประชุมกรรมกำรเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำทถำ้ประชุมปีละ 4 ครั้ง แสดงว่ำประชุมประมำณ

ครั้งละ 700,000 บำท และสอบถำมว่ำมีกรรมกำรกี่ท่ำน ใชเ้วลำในกำรประชุมเท่ำไหร่ ถำ้หำกกรรมกำร 5 ท่ำนแสดงว่ำได้

ค่ำเบ้ียประชุมคนละแสนกว่ำบำทใช่หรือไม่  

 นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำกำรประชุมก ำหนดไว ้

4 ครั้งโดยระยะเวลำท่ีกรรมกำรใชท่ี้บริษัทประมำณ 7 – 8 ชัว่โมงเพื่อสอบถำมและพิจำรณำวำระต่ำง ๆ  

 เลขำนุกำรบริษัท ไดใ้หข้อ้มูลผูถื้อหุน้เพิ่มเติมว่ำบริษัทมีกรรมกำรบริษัท 9 ท่ำน หำกกรรมกำรท่ำนใดมี

รำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุม ดงัน้ีบริษัทมีกรรมกำรท่ีจะไดร้บัเบ้ียประชุมคือ 5 ท่ำน 

 นำยวีระ นพวัฒนำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กรรมกำรท่ีมีสิทธิไดร้ับเบ้ีย

ประชุมจะไดร้บัเบ้ียต่อครั้งตำมอตัรำท่ีแสดงไวใ้นสไลด ์(ตำรำงค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 ตำมจดหมำยเชิญประชุม)
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เช่น หำกอตัรำเบ้ียประชุมครั้งละ 30,000 บำท มำประชุม 1 ครั้งก็ไดร้ับ 30,000 บำท หำกมำประชุม 4 ครั้งก็ไดร้ับ 4 

ครั้ง คูณ 30,000 บำท ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ น ำ 3,000,000 ลำ้นบำทมำหำรดว้ยจ ำนวน 4 ครั้งต่อปี อย่ำงไรก็ตำมอำจมี

ประชุมมำกกว่ำ 4 ครั้งก็เป็นได ้ทั้งน้ีก็จะไดร้บัตำมอตัรำท่ีระบุไวต้ำมจ ำนวนครั้งท่ีมำประชุมแต่ไม่เกิน 3,000,000 บำท

ต่อปี 

 

 และในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงศรีสวำท ประสิทธ์ิวรเวทย ์มำประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมลด

ค่ำใชจ้่ำยลงในภำวะเช่นน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำคณะกรรมกำรได้

ศึกษำและเทียบเคียงกบับริษัทต่ำง ๆ มำแลว้และไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมแลว้และบริษัทก็ไม่ไดป้ระสบผลขำดทุนถึงแม้

ผลตอบแทนจะต ำ่กว่ำเป้ำหมำยท่ีวำงไวไ้ปบำ้ง จึงไดก้ ำหนดและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำคงค่ำตอบแทนไว้

ตำมท่ีไดน้ ำเสนอต่อท่ีประชุม  

 

 เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 55 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีของบริษัททุกปี  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

เป็นผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2562 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็น

อิสระในกำรท ำงำน คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562

ดงัน้ี  

 1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

 2) นำยประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4174 หรือ 

 3) นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 11251  
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และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท เท่ำกับปีก่อน และ

รบัทรำบค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทย่อยจ ำนวน 200,000 บำท ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์คูเปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ำกดั และผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 โดย

วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977 

หรือ นำยประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4174 หรือ นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต

เลขท่ี 11251 จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำ

สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของ

บริษัทยอ่ยจ ำนวน 200,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์  

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองดว้ยบริษัทฯ ไดเ้ห็นถึงโอกำส

และช่องทำงในกำรท ำธุรกิจท่ีหลำกหลำยขึ้ น คณะกรรมกำรบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มวตัถุประสงคข์องบริษัท จ ำนวน 5 

ขอ้ จำกเดิม 36 ขอ้เป็น 41 ขอ้เพื่อใหค้รอบคลุมและรองรบักำรท ำธุรกิจในอนำคต รำยละเอียดในรำยงำนกำรประชุม

ผูถื้อหุน้หน้ำท่ี 7 โดยแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเติมของบรษิทั 

(37) ประกอบกิจกำรคำ้ปลีกประเภทรำ้นสะดวกซ้ือ มินิมำร์ท ซ่ึงมีทั้งรูปแบบท่ีประกอบกำรเองและ

ขยำยสำขำดว้ยระบบแฟรนไชส ์

(38) ก่อสรำ้งและด ำเนินกิจกำรรำ้นคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอร์มำร์เก็ต รำ้นสะดวกซ้ือ มินิมำร์ท 

สถำนท่ีเก็บสินคำ้ของบริษัท ทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑอ์ำหำรและไม่ใช่ผลิตภณัฑอ์ำหำรเพื่อกำรจ ำหน่ำยส่งและ

ปลีก 

(39) ประกอบกิจกำรดำ้นกำรขยำยธุรกิจแฟรนไชส ์กำรขำยธุรกิจแฟรนไชส ์รวมทั้งกำรดูแลธุรกิจแฟ

รนไชส์และกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท กำรเปิดรำ้นคำ้ในธุรกิจดำ้นต่ำง ๆ 

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องบริษัทเขำ้ไปในย่ำนธุรกิจ หำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต รำ้นสะดวก

ซ้ือ มินิมำรท์ ศูนยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ย่อย สถำนีรถไฟฟ้ำ สถำนีขนส่งต่ำง ๆ และสถำนท่ีท่ีประกอบธุรกิจต่ำง 

ๆ ทุกชนิด 

(40) ประกอบกิจกำรคำ้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ำมรำยกำรสินคำ้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องบริษัท 
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วตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเติมของบรษิทั 

(41) ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้และค่ำบริกำรทุกประเภท รวมถึงสำธำรณูปโภค บตัร

เครดิต สินเช่ือ ลีสซ่ิง รวมทั้งบริกำรเติมเงินในบตัรทุกประเภท 

 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวำระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ตำมท่ี

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,239,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวน 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 8 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 8 เท่ำกบั 1,148 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 327,239,334 หุน้ 

 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ประธำนฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ พระรำชบัญญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรค

สอง ก ำหนดว่ำ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุม

พิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได ้คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระน้ี

เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงประสงค์จะใหม้ีกำรพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

ในกำรประชุมครั้งน้ี  

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม และปิดกำรประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลำ 14.00 น. 

 

 

 

  (นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ) 

 ประธำนท่ีประชุม 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 

narisara.j
Text Box
22



สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท ี3 

23 
 

ข้อมูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชอืเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 

 

ชอื    : นายไกรฤทธิ  บณุยเกียรต ิ

อาย ุ    : 75 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

ทอียู ่    : เลขที 2 ซอยพระรามเกา้ 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ตาํแหน่ง    : ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ 

จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 2 วาระ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครงั 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บรษิัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที 18 มกราคม  2560 

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนกนัยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  

 บรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที 4 กนัยายน 2560  

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถึงเดือนมิถนุายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน) 

วุฒิการศึกษา   : ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    ปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบรหิาร        

                                                             สถาบนั Massachusetts Institute of Technology (USA) 

ประสบการณท์าํงาน  : 2560 – ปัจจบุนั – ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ บมจ.ซนัสวีท  

       2532 – ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป 

      2530 – ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บมจ. มิตรภาพโภคภณัฑ ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท ี0/2000                       

  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : ไม่ม ี  

จาํนวนหุ้นทถีือ : 170,900 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.0397 ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด  

 (ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562) 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน : 2 (บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป, บมจ. มิตรภาพโภคภณัฑ)์ 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  : ไม่ม ี
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ข้อมูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชอืเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 

 

ชอื    : นายพิชยั  คชมิตร 

อาย ุ    : 70 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

ทอียู ่    : เลขที 99/44 ซอยรามอนิทรา 65 แยก 4 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพ 10230 

ตาํแหน่ง    : รองประธานกรรมการบรษิัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

      กรรมการบรหิารความเสียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

      กรรมการอิสระ 

จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 2 วาระ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครงั  

     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครงั 

     คณะกรรมการบรหิารความเสียง 4/4 ครงั 

     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครงั 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บรษิัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที 18 มกราคม  2560 

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนกนัยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  

 บรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที 4 กนัยายน 2560  

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถึงเดือนมิถนุายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน) 

วุฒิการศึกษา  : ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณท์าํงาน : 2560 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

  กรรมการบรหิารความเสียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซนัสวีท  

  2555 – ปัจจบุนั – ทปีรกึษาบรหิารการลงทนุ บมจ. ทิพยประกนัภยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท ี2/2000  

  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : ไม่ม ี  

จาํนวนหุ้นทถีือ   : ไม่ม ี (ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562) 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 (บมจ. ทิพยประกนัภยั) 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน : ไม่ม ี  

ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั : ไม่ม ี
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ข้อมูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชอืเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 

 

ชอื    : นายวรพงศ ์ นนัทาภิวฒัน ์

อาย ุ    : 63 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

ทอียู ่    : เลขที 245/2 ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

ตาํแหน่ง    : กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  

  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 2 วาระ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครงั  

     คณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครงั 

     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครงั 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บรษิัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที 18 มกราคม  2560 

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนกนัยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  

 บรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที 4 กนัยายน 2560  

 (ดาํรงตาํแหน่งจนถึงเดือนมิถนุายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน) 

วุฒิการศึกษา : Bachelor’s degree of Industrial Engineering Lehigh University, USA  

ประสบการณท์าํงาน  : 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซนัสวีท  

  2558 - ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บจก. สนิทนนัทพ์ฒันา 

      2548 - ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บจก. อิมมโูนไทย 

  2530 - ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บจก. สนิทนนัท ์พีนอ้ง 

  2525 - ปัจจบุนั - กรรมการบรษิัท บจก. สนิทนนัท ์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท ี16/2002  

      หลกัสตูร Chairman 2000 รุ่น 3/2001 

  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกนั : ไม่ม ี  

จาํนวนหุ้นทถีือ : คู่สมรส 179,900 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ 0.0397 ของหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

 (ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562) 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน : 4 (บจก. สนิทนนัทพ์ฒันา,  บจก. อมิมโูนไทย,  

บจก. สนิทนนัท ์พนีอ้ง, บจก. สนิทนนัท)์ 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั : ไม่ม ี
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คาํชีแจง เรอืง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเรมิรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเรมิการประชุม 1 ชัวโมงหรือตังแต่เวลา 12.00 น.   

เป็นตน้ไป ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่ เลขที 139 หมู่ที 4 ตาํบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ตามแผนทสีถานทีจดัประชมุ (สิงทีส่งมาดว้ย ลาํดบั 8) 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจาํนวนสาม (3) แบบตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนด

ไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรอืงกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 ดงันี 

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทวัไปซงึเป็นแบบทงีา่ยไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีกาํหนดรายการตา่ง ๆทจีะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ทไีมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน ี

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเทา่นัน ดงันี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทวัไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงึเทา่นนั 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านนั 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ของบริษัทตามทีบริษัทไดเ้สนอชือไว ้ดังนี โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชุม

 นายอนุชา  ดาํรงมณี   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสาํนัก

เลขานุการ บริษัท ซันสวีท จาํกัด (มหาชน) เลขที 9 หมู่ที 1 ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 ก่อน

วันท ี12 มิถุนายน 2563  

 

หลักฐานทตี้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน ี(แลว้แต่กรณี) กอ่นเขา้รว่มประชมุ 

1. กรณเีข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซงึผูถื้อหุน้ลงลายมือชือแลว้ 
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(2) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือหรือ

นามสกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยืนหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2 นิติบคุคลโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซงึผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) ทีมาดว้ยตนเองลงลายมือชอืแลว้ 

(2) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึงรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทน 

นิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) 

ทมีาประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซงึผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือชือแลว้ 

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

และลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหท้ียังไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ  

ซงึผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4) เอกสารแสดงตนทส่ีวนราชการออกใหท้ยีงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะตามขอ้ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

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

และลงลายมือชือของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจ) ซึงเป็นผูม้อบ

ฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ ในกรณีทีผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามตามหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอาํนาจทุกทอด

ตลอดสายทีระบุให้บุคคลทีมาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติ

บุคคล 

(3) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทงันีตอ้งมีขอ้ความทีแสดงใหเ้ห็นว่า

บุคคลทีลงลายมือชือเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ

บุคคลซงึเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหท้ียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคล ทบีุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือชือรบัรองความถกูตอ้ง 

(5) เอกสารแสดงตนทส่ีวนราชการออกใหท้ยีงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะตามขอ้ 1.1 (2) 
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3. กรณีผู้ถือหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตงัใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

(1) แบบฟอรม์การลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึงไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉันทะ 

(3) เอกสารเชน่เดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ทเีป็นนิติบุคคล ตามขอ้ 1.2 หรือ ขอ้ 2.2 

(4) หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดาํเนินการลง

ลายมือชือในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน 

ในกรณีทีตน้ฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความ

ถกูตอ้งของคาํแปลโดยผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจของบรษิัท 

หมายเหตุ 

โปรดติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาทในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มทงัขีดฆ่าและลงวนัทีทีทาํหนังสือมอบฉันทะ

ดงักล่าว 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

 วาระทวัไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนงึ (1) เสียงต่อหนึง (1) หุน้ ซงึผูถ้ือหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง โดยไม่

สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉันทะ  

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน           

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า        

การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้  

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบ ุ

ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเห็นสมควร  

 วาระเลือกตังกรรมการ  

 สาํหรบัวาระการเลือกตงักรรมการตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 18 กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหนงึ (1) เสียงต่อหนึง (1) หุน้ และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี  

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที

เลือกตงับคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

2. บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมีหรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบุคคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครงันนัใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชขีาด 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

 ประธานทีประชมุจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ปีระชมุทราบ โดยมีแนวทางดงัน ี

1. ประธานทีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากทปีระชมุว่า ผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีทีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะยกมือขึน (เว้นแต่กรณีทีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผูถื้อหุน้ส่วนทเีหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถออก

เสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน ทีในหนงัสือ

มอบฉันทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้  

 

มติของทปีระชุมผู้ถือหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 กรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของทปีระชมุ  

 กรณีอืนๆ ซึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคับบริษัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามที

กฎหมาย หรือข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทีประชมุออกเสียงเพิมขึนอกีหนงึเสียงต่างหากเป็นเสียงชขีาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินนั เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพือ

เลือกตงักรรมการ และประธานทีประชุมอาจเชิญใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษนนัออกนอกทปีระชมุชวัคราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระทาํไดเ้มือมีผูถื้อหุน้ในทีประชุมไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และทีประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน ให้เป็นไปตามทีประธานในทีประชุม

กาํหนด  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

ประธานทีประชมุจะชแีจงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้ประชุมทราบก่อนเรมิวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที

ประชมุจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและทาํเครอืงหมายยืนยนัการลงคะแนน

ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงทไีมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง รวมทงัคะแนนเสียงตามบตัร

เสีย (ถา้มี) ออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุในวาระนนั ๆ และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทเีห็นดว้ย 

และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ปีระชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สินการประชมุ  

 

กรณีทีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีทีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนัการ 

ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 

(ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีทีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชอืกาํกบั 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทบีริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

นายอนุชา  ดาํรงมณี  

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อาย:ุ  ปี  

ทอียู่: บา้นเลขที  ถนนศิรมิงัคลาจารย ์ตาํบลสเุทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ: วาระท ี  เรือง พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี  

 

หมายเหต ุ: รายละเอยีดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาํปี   
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ข้อบังคับของบริษัททเีกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

. การปิดสมุดทะเบียน 

ขอ้ . ในระหว่างยีสิบเอด็ ( ) วนัก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้แต่ละครงั บรษิัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้

โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิัททุกแห่ง ไม่นอ้ย

กว่าสิบสี ( ) วนัก่อนวนัเรมิงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

. การเรียกประชุม 

ขอ้ . การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน ณ ท้องทีอันเป็นทีตงัสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร  

 

ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสี ( ) เดือน นบัแต่

วนัสินสดุรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 

การประชมุผูถ้ือหุน้คราวอนืนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า การประชุมวิสามญั  

 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมอืใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมือผู้

ถือหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงมีจาํนวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ( ) ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายได้ทงัหมด จะเขา้ชือกันทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุม

วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถ้ือหุน้ภายในสีสิบหา้ ( ) วนันบัแต่

วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้ทงัหลาย

ซงึเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน

สีสิบหา้ ( ) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน ีใหถื้อว่าเป็นการประชมุผู้

ถือหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้

การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีครงัใดจาํนวนผู้

ถือหุน้ซงึมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวแ้ห่งขอ้ . นี ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสีตอ้ง

รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทเีกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครงันนัใหแ้ก่บรษิัท 

 

ขอ้ . ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรอืงทีจะเสนอต่อทีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา พรอ้มทังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
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มหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชุมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม ( ) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม 

( ) วนั 

 

ขอ้ . กิจการททีปีระชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรยีกประชุมมีดงันี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีทีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมตัิงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันสินสดุรอบปี

บญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอนื ๆ 

 

ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนใีหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัช ี

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

. องคป์ระชุม 

ขอ้ . ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่

นอ้ยกว่ายีสิบหา้ ( ) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง ( / ) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนงึในสาม ( / ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

ในกรณีทปีรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง ( ) ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้

ซงึมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามทกีาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้

ถือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ

หุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด ( ) วนั ก่อนวัน

ประชมุ ในการประชุมครงัหลงันไีม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ . ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าทีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีได ้ให้ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึง

เป็นประธานในทีประชมุ 
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. การมอบฉันทะ 

ขอ้ . ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบทีนายทะเบียนบรษิัท

มหาชนจาํกัดกาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ 

สถานทีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปน ี 

(1) จาํนวนหุน้ทผีูม้อบฉันทะนนัถืออยู ่

(2) ชือผูร้บัมอบฉันทะ 

(3) ครงัทีของการประชุมทมีอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

. การออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ . ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่โดยถือว่าหนึง ( ) หุน้ มี

หนงึ ( ) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ ( ) คน รอ้ง

ขอ และทีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนนัให้

เป็นไปตามทีประธานในทีประชมุกาํหนด 

 

ขอ้ . มติของทปีระชมุผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน ี

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้

มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชขีาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ( / ) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททงัหมด หรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอนื 

(ข) การซอืหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอนื หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางส่วนทีสาํคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

รว่มกิจการกบับุคคลอนื โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพมิทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

 

. การอนุมัติงบการเงนิ 

ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

เสนอต่อทีประชมุผูถ้ือหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพอืพิจารณาอนุมตัิ โดย คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ 
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. เงนิปันผลและทนุสาํรอง 

ขอ้ . หา้มมใิหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมใิหจ่้ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที

ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีทบีรษิัทยงัจาํหน่ายหุน้ไมค่รบตามจาํนวนทจีดทะเบียนไว ้หรือบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพมิทนุแลว้ 

บรษิัทจะจา่ยเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากทีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้  

 

ขอ้ . คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีกาํไร

สมควรพอทีจะทาํเช่นนัน และเมือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานใหท้ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป 

 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนงึ ( ) เดือนนบัแต่วนัทีทปีระชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทงันี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม ( ) วนัดว้ย 

 

ขอ้ . บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ ( ) ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

สิบ ( ) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้

ลงมติใหจ้ดัสรรทนุสาํรองอนื ตามทีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

 

เมือบริษัทไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

และทนุสาํรองส่วนลาํมลูค่าหุน้ตามลาํดบัเพอืชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

 

. การแต่งตงักรรมการ 

 ขอ้ . ใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน ี

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่า

จํานวนกรรมการทีจะพึ งมีหรือจะพึ งเลือกตังในครังนัน  ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับ 
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การเลือกตงัในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตงัในครงันนัใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชขีาด 

 

ขอ้ . ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม 

( / ) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทสีดุ

กบัส่วนหนงึในสาม ( / ) 

 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทสีองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนนั ใหจ้บัสลากว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทสีดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

   

  กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระนีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

 

. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ . บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ทีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

  

 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามขอ้บังคับหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึงอาจ

กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้

 

ในการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์หากมีกรณีตอ้งจ่ายเบียประชุมใหแ้ก่กรรมการใหจ้่ายเบียประชุม

แก่กรรมการซงึไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 

ความตามข้อนีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึงได้รับเลือกตังเป็น

กรรมการ ในอนัทจีะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทเีป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษิัท 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขัดหรือแย้งกับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการทีเป็นอิสระ

ตามทกีฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

 

. การแต่งตังผู้สอบบัญช ี

ขอ้ . ใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีทุกปี โดยทีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผู้

ซึงออกไปนันกลับเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นกาํหนดค่าตอบแทนทีผู้สอบบัญชีควร

ไดร้บั 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
(แบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.  
 

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

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

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สญัชาติ ………………………………………………………………………………. 
อยูบ่า้นเลขที .....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี 
 หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

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

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

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

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขที .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  
 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวนัที  มิถุนายน  เวลา .  น. ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติคุม้คาํ 
เชียงใหม่ เลขที  หมู่ที  ตําบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอืนดว้ย  

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
ลงชือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ ลงชือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (.........................................................)  (.........................................................) 

ลงชือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(.........................................................) (.........................................................) 

หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบทีกาํหนดรายการตา่งๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.  
 
 

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

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สญัชาติ ………………………………………………………………………………. 
อยูบ่า้นเลขที .....................................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี 

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

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

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

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขที .............................. 
ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 
จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  
 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวนัที  มิถุนายน  เวลา .  น. ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่ 
เลขที  หมู่ที  ตําบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืน
ดว้ย  
 

( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 
❑ วาระท ี  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  

 (วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
หน้า  ของจาํนวน  หน้า 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หน้า  ของจาํนวน  

❑ วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ทผี่านการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผล  

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
       ❑ การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
       ❑ การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
 . นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 .  นายพิชยั คชมิตร 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
 .  นายวรพงศ ์นันทาภิวฒัน์ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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❑ วาระที  เรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่า

การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
( ) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข
เปลยีนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเห็นสมควร 
 

กิจการใดทีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีมีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการเองทุกประการ 
 
 

ลงชือ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  

 
 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี  ในวนัที  มิถุนายน   เวลา .  น. ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่ เลขที  หมู่ที  ตําบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย  

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

❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
❑ วาระที ……. เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(แบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.   
 
 

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

 
(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... สญัชาติ ………………………………………………………………………………. 

สาํนักงานตงัอยูเ่ลขที ........................ถนน ....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................ 
ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงันี 
 หุน้สามญั.................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

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

( ) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขที .............................. 

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

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

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

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี  ในวันที  มิถุนายน   เวลา .  น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ ้มคํา 
เชียงใหม่ เลขที  หมู่ที  ตําบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอืนดว้ย  

( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครงันี ดงันี 
❑ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
❑ มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด…………..…….…………..…….เสียง 

( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 
❑ วาระท ี  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
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❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระท ี  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  
(วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ทผี่านการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที  พิจารณาอนุมัติงดการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
       ❑ การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
       ❑ การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
 .  นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
 .  นายพิชยั คชมิตร 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
 .  นายวรพงศ ์ นันทาภิวฒัน์ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
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❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท ี9  เรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถ้ือว่า

การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

( ) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข
เปลยีนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้
ระบใุนหนังสือมอบฉันทะนี ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการเองทุกประการ 
 

ลงชือ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  
   

ลงชือ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................)  

หมายเหต ุ
. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังให ้

คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน 
. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

( ) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทน 
( ) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2563 ในวันที  มิถุนายน  เวลา .  น. ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติคุม้คาํ เชียงใหม่ เลขที  หมู่ที  ตําบลหนองป่าครงั อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ หรือทีจะพึงเลือนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 
 

❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที ……. เรือง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
❑ วาระที ……. เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชือกรรมการ ................................................................................................ 
❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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แผนทีสถานทีประชุม

บริษัท ซันสวที จาํกัด (มหาชน)
เลขที 9 หมู่ที 1 ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่
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แบบขอรับหนังสอืรายงานประจาํปี  

 

เรียน เลขานกุารบรษัิท บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้        สญัชาติ     

ทอียู่             

             

ขอรับเอกสารเป็นหนังสอื กรุณาทาํเครอืงหมาย √ ในช่อง (    ) 

. เอกสารทีขอรบั (    ) หนงัสือรายงานประจาํปี  

. การรบัเอกสาร 

(    ) ใหบ้รษัิทจดัส่งเอกสารตามทอียู่ขา้งตน้ 

(    ) ใหบ้รษัิทจดัส่งเอกสารตามทอียู่ดา้นลา่งนี 

ทอียู่ เลขท.ี...........................หมู่...................ซอย...........................หมู่บา้น.............................. 

ถนน....................................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต.................................. 

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์................................ 

 

หมายเหตุ : เมอืกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปที บมจ.ซนัสวีท  

  - ทางโทรสาร -  หรือ 

  - ทางอีเมล msoontaree@sunsweetthai.com  

  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดต่อ : 

  - นางสาวสนุทรี มลูเมา โทรศพัท ์ -  ต่อ  

 

กรณีตอ้งการรบัหนงัสือรายงานประจาํปี  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โปรดสง่แบบขอรบัหนงัสือให ้   

เลขานกุารบรษัิทภายในวันจันทรท์ ี  มิถุนายน  

 

 

 


