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ที ปช -  
 

วนัที  มีนาคม  
 

เรือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
สงิทสี่งมาดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2. รายงานประจําปี  (One Report) พรอ้มงบการเงินรอบปีบัญชีสินสุด ณ วนัที  ธันวาคม   

ในรูปแบบ QR Code 
3. รายงานการเพิมทุน (F53-4) 
4. ขอ้มูลของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชอืเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
5. คําชีแจง เรือง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนน และ 

การนับคะแนนเสียง  
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้บงัคบัของบริษัททีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. แผนทีสถานทีประชุม 
10. แบบขอรบัหนังสือรายงานประจาํปี  (One Report) 
11. แบบคาํถามสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
12. มาตรการและแนวปฏิบัติเกียวกบัการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (COVID-19) 
 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 

 ในวันอังคารที  เมษายน  เวลา .  น. ณ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที  หมู่ที  ตําบล 
ทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เพอืพิจารณาเรอืงต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 
 
วาระท ี  ประธานแจง้ทปีระชุมเพอืทราบ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือการรบัทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เพอืแจง้ในสารประโยชน์ต่าง ๆ ทีผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 การลงมต:ิ วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท ี  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล: บริษัทไดจ้ัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี  เมือวนัที  มิถุนายน  
ซึงทีประชุมไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามวาระทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม และไดนํ้าส่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์รายละเอียดปรากฏตาม  
สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัที  

บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
บมจ. เลขท ี  เลขท ี  หมู่ท ี  ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่  
โทรศพัท ์   -  โทรสาร    



2 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

 การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

 

วาระท ี  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดส้รุปผลการดําเนินงานในรอบปี  โดยบริษัทได้นําส่งและ

เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดนํ้าเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี  แลว้ 
รายละเอียดปรากฏตาม สงิทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณา
รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  
การลงมต:ิ วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี  สินสุดวันที  ธนัวาคม  ทีผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ . ซึงกําหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไร
ขาดทุน ณ วนัสินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบกอ่นนําเสนอใหผู้ถื้อหุน้
เพือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที  ธันวาคม  มี
รายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี  ตาม สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัท ี  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้  
การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สาํหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  มาตรา 

 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ . ซึงกําหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็น
ทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ( ) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ ( ) ของทุนจดทะเบียน และเพือใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  มาตรา  และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ . ซึง
กาํหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทงันีบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตาํกวา่รอ้ยละ  ของกาํไรสุทธิหลงั
หกัภาษีและสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย  
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จากผลการดําเนินงานในปี  บริษัทมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน .  ลา้นบาท 
บริษัทจึงเห็นสมควรใหจ้ดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  
ของกาํไรสุทธิประจาํปี  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงเป็นไปตามทีกฎหมายและขอ้บังคบัของ
บริษัทกาํหนด  
 

ขอ้มูลเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี -  
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิน ปันผล  
(ลา้นบาท) 

2561 2562 2563 

.กาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 56.66 (42.16) 192.78 

.เงินสาํรองตามกฎหมาย 2.90 - 10.00 

.กาํไรสุทธิ (หลงัหกัเงินสาํรอง) 53.76 (42.16) 182.78 
รวมเงินปันผลจา่ย 43.00 - 150.50 
อตัราการจา่ยปันผล (%) หลงัหกัเงินสาํรอง 79.98 - 82.34 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  ดงันี 
1) จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน , ,  บาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของกาํไรสุทธิ

ประจําปี  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามทีกฎหมายกาํหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีกาํไรสะสม
จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน , ,  บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ .  ของ 
ทุนจดทะเบียน 

 

2) จ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรบัรอบปีบัญชีสินสุด
วนัที  ธันวาคม  ในอัตราหุน้ละ .  บาท เป็นจํานวนทังสิน , ,  บาท  
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ .  ของกาํไรสุทธิหลังหกัทุนสาํรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
ทังนี บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานตังแต่วนัที  มกราคม  ถึง
วนัที  มิถุนายน  ในอัตราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นเงิน , ,  บาท เมือวนัที  
 กนัยายน    

 

การปันผลประจําปีทีนําเสนอในครงันี อัตราหุน้ละ .  บาท เป็นจาํนวน , ,  บาท 
โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี  
2.1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัท รวมไม่เกิน , ,  หุน้ มูลค่าทีตราไว ้

หุน้ละ .  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ในอตัรา  หุน้สามัญเดิมต่อ  หุน้ปันผล รวม
เป็นมูลค่าทังสิน ไม่เกิน , ,  บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 

.  บาท ทังนี ในกรณีทีมีเศษของหุน้เดิมจากการคํานวณตามอัตราการจ่ายหุน้ปันผล
ดังกล่าว ใหจ้่ายปันผลสําหรบัส่วนทีเป็นเศษของหุน้เป็นเงินสดในอัตราหุน้ละ .  บาท 
แทนการจ่ายดว้ยหุน้ปันผล 

2.2) ปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ .  บาท เป็นจาํนวนเงิน , ,  บาท  
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โดยการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ .  บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้จะแบ่งออกเป็นดงันี  
• การปันผลในอัตราหุน้ละ .  บาท จากกําไรสุทธิทีไดร้ับยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชน์

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ทีจ่ายและไม่
สามารถเครดิตภาษีได ้ 

• การปันผลในอัตราหุน้ละ .  บาท จากกําไรสุทธิทีไม่ได้รับการยกเวน้ภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)  

 

โดยกําหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที  เมษายน  และ
กาํหนดจ่ายปันผลในวนัที  พฤษภาคม   
 

ทังนี ปันผลทังในส่วนทีเป็นหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัท และส่วนทีเป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที
จ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ทีจ่าย ทังหมดจากปันผลในส่วนทีเป็น
เงินสด 

การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน , ,  บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจาํนวน , ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน , ,  บาท โดยการ
ออกหุน้สามัญเพมิทนุของบริษัทจาํนวนไม่เกิน , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ .  
บาท เพอืรองรบัการจา่ยหุน้ปันผลของบริษัท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบริษัท ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 
/  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน , ,  บาท จากทุน 

จดทะเบียนเดิมจาํนวน , ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน , ,  บาท แบ่ง
ออกเป็น , ,  หุน้ โดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวน , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไว ้
หุน้ละ .  บาท โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิมทุนปรากฎรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิมทุน 
(F53-4) สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัท ี  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน , ,  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

, ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน , ,  บาท แบ่งออกเป็น , ,  
หุน้ โดยการออกหุน้สามัญใหม่จํานวน , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ .  บาท เพือ
รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลของบริษัท 
การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ . เพือใหส้อดคลอ้งกับการเพิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังใน
วาระที  จึงเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิ ขอ้ .  
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ . เพือใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนเพิมทุน
ของบริษัท ดงันี 
 

ขอ้ . ทุนจดทะเบียนจาํนวน , ,  บาท (สามรอ้ยยีสิบสองลา้นหา้แสนบาท) 
 แบ่งออกเป็น , ,  หุน้  (หกรอ้ยสีสิบหา้ลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ         .  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั , ,  หุน้  (หกรอ้ยสีสิบหา้ลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ           - หุน้  (-) 
 

การลงมติ: วาระนีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน , ,  หุน้ เพือ
รองรบัการจา่ยหุน้ปันผลของบริษัท 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือรองรบัการจ่ายหุน้
ปันผลของบริษัท จึงเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
ของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 

.  บาท เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลของบริษัท และมอบหมายใหน้ายองอาจ กิตติคุณชยั ประธาน
เจา้หน้าทีบริหาร มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทุนดงักล่าว ไดแ้ก่  
1) การกาํหนดขอ้กาํหนดเงอืนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุน  
2) การเขา้เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้

สามญัเพมิทุน  
3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็นและเกียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญ

เพิมทุน ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนําหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็นและสมควรเกียวกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดังกล่าว ตามทีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที
เกียวขอ้ง 

การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
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วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ . ซึงกําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม 
( / ) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  มีกรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน  ท่าน คือ  
 

) นางสาวมรกต กติติคุณชยั รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
) นางจิราพร กิตติคุณชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 
) นางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคล เพือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า ตังแต่วนัที  พฤศจิกายน  ถึง วนัที  ธันวาคม  โดยมีการประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมือครบกําหนดเวลา
ดงักล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณา
คุณสมบติัของกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้เห็นวา่กรรมการทงั  ท่าน เป็นผูที้มีคุณสมบัติ
ครบถว้น กล่าวคือ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีวิสยัทัศน์กวา้งไกล มีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มีพืนฐานและ
ความเชียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัตามทีกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
กาํหนด และไดป้ฏิบัติหน้าทีดว้ยความระมัดระวงั จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตังกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระทัง  ท่าน กลับเขา้ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการบริษัทและตาํแหน่งอืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง  
 

 ขอ้มูลของกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอชือกลับเขา้ดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง ปรากฏตาม สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัท ี  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตังกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระประจาํปี  กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและ
ตาํแหน่งอืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง ดงันี 
 

) นางสาวมรกต กติติคุณชยั รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
) นางจิราพร กิตติคุณชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 
) นางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

  

 การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตงัเป็นรายบุคคล 
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วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ . ซึงกําหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามขอ้บงัคับหรือตามทีที
ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือใหส้อดคลอ้งกบัภาระหน้าที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย 
และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกบับริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  เป็นดงันี 
 

. ค่าเบียประชุมกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. เงินพิเศษ 
 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษไม่เกินร้อยละ  ของกําไรสุทธิ หลังหักทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมในแต่ละคราว เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมติั 
 

. สิทธิประโยชนอื์น (ไม่มี) 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบยีประชุมปี  

(บาท/คน/ครงั) 

ค่าเบยีประชุมปี 
2564 

(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการบริษัท   
 - ประธานกรรมการบริษัท 65,000 65,000 
 - กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน 

  

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

 - ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเสียง   
- ประธานกรรมการบริหารความเสียง 20,000 20,000 

 - กรรมการบริหารความเสียง 15,000 15,000 
คณะกรรมการบริหาร   
 - ประธานกรรมการบริหาร 20,000 20,000 
 - กรรมการบริหาร 15,000 15,000 



8 

หมายเหตุ: - กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัททีมีรายไดป้ระจํา  
จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบยีประชุม 

 - กาํหนดเบยีประชุมกรรมการ ประจาํปี  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน , ,  บาท 
 

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือรายงานขอ้มูลค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีทีผ่านมา และเป็น
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู ้ความสามารถทีจะดํารงไวซึ้งกรรมการทีบริษัทตอ้งการ 
เพือเสนอให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และเป็นค่าตอบแทนทีอยู่ในระดับทีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีของกรรมการทีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี  ตามรายละเอียดทีปรากฏขา้งตน้ 
การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( / ) ของจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุม 

 

วาระท ี  พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี   
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และ
ขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ . ซึงกําหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตงับุคคล
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยมีรายชือดังต่อไปนี เป็นผู ้สอบบัญชี 
ประจาํปี  
 ) นายวิเชียร กิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  หรือ 
 ) นายสง่า โชคนิติสวสัดิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที หรือ 
 3) นางสาววราภรณ ์วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  
 

 โดยนายวิเชียร กิงมนตรี ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดป้ฏิบติัหน้าทีมาแลว้  รอบปีบญัชีติดต่อกนันับแต่
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่ปีบัญชี -  แต่นายสง่า  
โชคนิติสวสัดิ และนางสาววราภรณ ์วรธิติกุล ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
 

 ทังนี ผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีทีเป็นอิสระ มีผลงานเป็นทีน่าพอใจ และมาตรฐานการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบญัชีทียอมรบัทัวไป อีกทังไดป้ฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ 
และให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายในและไม่ได้ให้บริการอืน ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มี
ความสมัพนัธ์ใด ๆ  กบับริษัท และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท และกิจการร่วมคา้/ผูบ้ริหารของบริษัท 
หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ทังทางตรงและทางออ้ม โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี  
ของบริษัทเป็นจํานวน , ,  บาท และรบัทราบค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจาํปี  ของ
บริษัทย่อยอีกจาํนวน ,  บาท (เท่ากบัปีทีผ่านมา)  
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ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี 
ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี (บาท) 2563 2564 
ค่าสอบบญัชี บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 2,600,000 2,600,000 
ค่าสอบบญัชี บริษัท ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั  200,000 200,000 

รวมเป็นเงิน 2,800,000 2,800,000 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
 จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตงัผูส้อบบัญชีตามทีเสนอและกําหนด
 ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาํปี  ของบริษัทเป็นจาํนวน , ,  บาท และรบัทราบ
 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจาํปี  ของบริษัทยอ่ย เป็นจาํนวน ,  บาท  
 การลงมติ: วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
 

วาระท ี  เรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 
 

กรณีทีท่านประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครงันี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง ส่วนผูถื้อหุน้ทีเป็น 
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
สืบเนืองจากสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครังที /  มีมติอนุมัติการมอบอํานาจใหน้ายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าทีบริหาร มีอํานาจในการ
เปลยีนแปลงวนั เวลา สถานทีในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ตามความเหมาะสม 
 

จึงขอเรียนท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 
 

(นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี (บาท) 2563 2564 

ค่าสอบบญัชี บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 2,600,000 2,600,000 

ค่าสอบบญัชี บริษัท ซนัสวีท อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  200,000 200,000 

รวมเป็นเงิน 2,800,000 2,800,000 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีตามท่ีเสนอและก าหนด

 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทเป็นจ านวน 2,600,000 บาท และรบัทราบ

 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทยอ่ย เป็นจ านวน 200,000 บาท  

 การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

 ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
 

วาระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

กรณีท่ีท่านประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี 

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเป็น  

ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครั้งท่ี 2/2564 มีมติอนุมัติการมอบอ านาจใหน้ายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการ

เปลี่ยนแปลงวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามความเหมาะสม 

 

จึงขอเรียนท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

(นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 
 
บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 

22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที 9 หมู่ ที  ตําบลทุ่งสะโตก            
อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  นางสาวสุนทรี มูลเมา เลขานุการบริษัท ทําหน้าทีเป็นผูด้ําเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแนะนํากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมาย ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

กรรมการบริษัททเีขา้ร่วมประชุม  
1.  นายพิชยั  คชมิตร รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสยีง/ 
กรรมการอิสระ 

2.  นางสาวมรกต  กิตติคุณชยั รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 
3.  นายวรพงศ ์ นันทาภิวฒัน์ กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. นายองอาจ  กิตติคุณชยั กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 
5. นางจิราพร  กิตติคุณชยั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสียง 
6. นางศุราภรณ ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการ 
7.  นายอนุชา  ดาํรงมณี กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
8. นายชยัยศ  สนัติวงษ ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
 
กรรมการบริษัททไีม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
. นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

รวมกรรมการเขา้ร่วมประชุม  คน คิดเป็นสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม เท่ากบัรอ้ยละ  ของกรรมการทงัหมด  คน 
เนืองจากนายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายพิชัย คชมิตร  
ซึงเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จึงทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมแทน ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้  

ผูบ้ริหารของบริษัททเีขา้ร่วมประชุม  
1.  นายวีระ นพวฒันาการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
2.  นายโกวิทย ์ สิทธิยศ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
3. นางอมัพนัธ ์ สุริยงั ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน 
ผูส้อบบญัชี 
1. นายนายวิเชียร กงิมนตรี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
2. นายปฏิญญา  วอ่งไว บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ทปีรึกษากฎหมาย 
1. นายชาติพร  บารมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี เคาน์ซิล จาํกดั 
2. นางสาวศรญัญา ศิรินิติกรณ ์ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี เคาน์ซิล จาํกดั 
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 นางสาวสุนทรี มูลเมา เลขานุการบริษัท รายงานใหที้ประชุมทราบว่าบริษัทไดเ้ชิญประชุมผูถ้ือหุน้และ 
แจง้ขอ้มูลเกียวกับการประชุมในครังนีใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ 
ทางไปรษณีย ์ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ ์และแจง้รายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท  
 
 อีกทงัไดแ้จง้ในทีประชุมวา่การประชุมครงันีไดเ้ลือนกาํหนดการประชุม จากเดิมวนัที  เมษายน  
เนืองจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID -  เมอืสถานการณ์คลีคลายแลว้ บริษัทจึงไดจ้ดัการ
ประชุมขึน อีกทังไดย้า้ยสถานทีการประชุมมายงัสาํนักงานของบริษัทตามทีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ถึงแมม้าตรการ
หลายอยา่งไดผ่้อนคลายลง แตบ่ริษัทยงัตอ้งปฏิบติัตามมาตรการทีกองควบคุมโรคแนะนําเพือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่
ผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
 
 บริษัทจึงไดข้อความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ใหม้อบฉันทะแก่กรรมการอิสระแทนการมาประชุมดว้ยตนเอง 
สาํหรบัผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษัทก็ขอความร่วมมือใหป้ฏิบติั ดงันี 

- สวมหน้ากากอนามยัตลอดการประชุม 
- นังตามจุดทีกาํหนด ไม่ยา้ยทีนัง 
- กรณีมีคาํถามใหเ้ขียนลงกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หน้าที งดพูดคุยเสียงดังในหอ้งประชุม 
- ไม่รบัประทานอาหารในหอ้งประชุม 

 
 จากนันไดเ้ชิญ นางสาวศรญัญา ศิรินิติกรณ์ จากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี เคาน์ซิล จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ
คะแนนในการออกเสียงลงคะแนนและขออาสามัครจากผูถื้อหุน้ ชือ นางสาวสนธยา จันทร์ตา เพือเป็นสักขีพยาน
เพือใหเ้กิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และไดร้ายงานใหที้ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี 
 
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้  กาํหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที 

ตนถืออยูโ่ดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง  
2. การลงมติในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือขนึ 

เพือใหเ้จา้หน้าทีของบริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพือนําไปหกัจากคะแนนเสียงทังหมดของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุม ส่วนที
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน ๆ สําหรับผูถื้อหุน้ทีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหล้งคะแนนเสียง 
ในบตัรลงคะแนนเพือใหเ้จา้หน้าทีเก็บบตัรลงคะแนนภายหลงัเสร็จสินการประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนน
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เนืองจากบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้ 

4. จํานวนผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือ 
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมเพิมเติม 

5. มติของทีประชุม ในกรณีปกติ ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้วาระที 6 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทังหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และวาระที 8 ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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6. กรณีทีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม ขอใหเ้ขียนลงในกระดาษโดยแจง้ ชอื สกุล และแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ย
ตนเองหรือผูม้อบฉันทะ แลว้ยกมือเพอืใหเ้จา้หนา้ทีไปรบัคาํถาม 
 

 และไดแ้จง้ใหที้ประชุมรบัทราบวา่เพือเสริมสรา้งการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในเรืองสิทธิและความเท่าเทียม
กนัของผูถ้ือหุน้ บริษัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตังเป็นกรรมการและการใหส้ิทธิ 
ผูถื้อหุน้เสนอวาระเพือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  โดยผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน  โดยใหร้ะยะเวลาผูถื้อหุน้เสนอรายชอืกรรมการ
และวาระไดจ้นถึงวนัที  ธันวาคม  ซึงพบว่าไม่มีผูใ้ดขอเสนอชือบุคคลหรือวาระเพือบรรจุเป็น วาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครงันีแต่อย่างใด ดังนัน บริษัทจึงขอเสนอใหที้ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามทีไดแ้จง้ไปใน
หนังสือเชิญประชุม 

 นายพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมและมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทแจง้ใหที้ประชุมทราบว่า ก่อน
เปิดการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจํานวน  ราย รวมจํานวนหุน้ได ้ ,087,  หุน้ และ 
ผูร้ับมอบฉันทะจํานวน  ราย รวมจํานวนหุน้ได ้ ,  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทังทีมาดว้ยตนเองและผูร้ับมอบ
ฉันทะเขา้ร่วมประชุมทังสินจํานวน  ราย รวมจํานวนหุน้ได้ ,458,  หุ ้น คิดเป็นรอ้ยละ .   
ของจาํนวนหุน้ทีจําหน่ายไดท้ังหมด , ,  หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคับของบริษัท จึงขอเปิดการ
ประชุมเพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี 

 
วาระท ี1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  
 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจําปี 2562 เมือวันที 22 เมษายน 2562 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี  ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมหน้า  -  ทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกบัวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ 
จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีประชุม ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย 314,508,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 หมายเหตุ: ก่อนการลงมติในวาระที 1 มีผูถ้ือหุน้ทีมาเขา้ร่วมประชุมฯ เพิมอีกจํานวน 1 ราย ทําใหมี้
จํานวนผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที 1 เท่ากับ  ราย มีจํานวนหุน้รวม
ทงัหมด ,508,  หุน้ 
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วาระท ี2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี  
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมว่า ปี  เป็นปีทีบริษัทเผชิญกบั
ความเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของปัจจยัภายนอกทียากจะคาดเดาได ้เช่น สงครามการคา้
ระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจอาหารสําเร็จรูปทีมีคุณภาพ 
ปลอดภยัและพรอ้มรบัประทาน ตอบสนองความตอ้งการของตลาด จึงรกัษาอตัราการเติบโตของปริมาณและยอดขาย
ไดอ้ย่างต่อเนือง ผลการดาํเนินงานปี  ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี 
 1. รายไดจ้ากการขายขา้วโพดหวานแปรรูปและผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตรอนื ๆ เพมิขึน 115 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 12.3 เนืองจากขยายตลาดไดม้ากขึนในแถบภูมิภาคยุโรปและตะวนัออกกลาง ทังในส่วนลูกคา้ใหม่
และลูกคา้รายเดิมทีหนักลับมาซือเพมิ อีกทัง อตัราการขายในประเทศทีเพิมขึนจากการเพิมสินคา้ใหม่ เช่น มนัหวาน
พรอ้มรบัประทาน ขา้วโพดหวาน 2 สี ขา้วโพดขา้วเหนียวและถวัลายเสือ เป็นตน้ 
 2. ตน้ทุนการผลิตสําหรบัปี 2562 มีผลกระทบจากภยัแลง้ สถานการณ์การระบาดหนอนกระทูข้า้วโพด
ลายจุด (Fall Armyworm) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขา้วโพดหวาน ในหลายพืนทีของประเทศไทย ทําใหบ้ริษัท
ไดร้บัวตัถุดิบเพือผลิตลดลง ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานรายวันทีเพิมขีนเล็กน้อยจาการปรบัใหม้ีการจา้งแรงงานเหมาจาก
ภายนอกเพอืความยืดหยุน่ในการบริหารงาน ส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้สูง กาํไรขนัตน้ลดลง  
 3. ค่าใชจ้่ายในการขายปี 2562 เท่ากบั 141 ลา้นบาท เพิมขึนเท่ากบั 7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 
เมือเทียบกบัปีทีแลว้ ค่าใชจ้่ายในการขายทีเพิมขึน เนืองมาจากค่าขนส่งทีเพิมขีนจากยอดขายทีเพิมขึน 
 4. ค่าใชจ้่ายในการบริหารปี 2562 เท่ากบั 70 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 
เมือเทียบกับปีทีแลว้ ค่าใชจ้่ายในการบริหารทีลดลง เนืองจากค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายบริการและค่าที
ปรึกษาลดลง 
 5. ตน้ทุนทางการเงินปี 2562 เท่ากับ 6 ล้านบาท เพิมขึนเท่ากับ 3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 77.4 
เมือเทียบกบัปีทีแลว้ เนืองจากการใชว้งเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินสาํหรบัเงินทุนหมุนเวียน  
 6. อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.39 เท่า 
และ 0.58 เท่า ตามลําดับ เนืองจากบริษัทเพิมการใชเ้งินกูยื้มระยะสนัสาํหรบัเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน
 นอกจากนีบริษัทใหค้วามสาํคญัแก่การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัเป็นอยา่งมาก โดยมีแนวทางปฏิบติัให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกรอ้ง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิงของทีไม่สมควร เกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้กียวขอ้งในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามทีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ สิงของ ใหก้ับ
บุคคล/นิติบุคคลทีร่วมทําธุรกิจดว้ย หรือหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหรือโดยออ้ม 
เพือใหม้ีการตอบแทนปฏิบติัทีเอือประโยชน์ต่อกัน เวน้แต่เป็นกรณีทีใหห้รือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาล
ของแต่ละทอ้งถิน และตามทีสมควร 
 อีกทังบริษัทเชือมันว่าการดําเนินธุรกิจทีอยู่บนพืนฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทังห่วงโซ่
อุปทานเป็นปัจจยัสาํคญัในการนําไปสูค่วามสาํเร็จอย่างยงัยืนและคู่คา้คือห่วงโซ่สาํคญัของความสาํเร็จบริษทัจึงไดข้ยาย
ขอบเขตการดําเนินงานผ่านการสือสารความคาดหวงัไปยงัลูกคา้โดยจดัทําคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบติัสาํหรบัคู่คา้
เพือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกนักบับริษัททียึดถือปฏิบติัอยู่จึงไดข้อความร่วมมือจากคู่คา้ของบริษัท
ยึดถือปฏิบติัดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้งซึงจะส่งผลใหบ้ริษัทและคู่คา้เจริญเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งต่อเนืองและยงัยืน 
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 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกบัวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้ใหที้ประชุมทราบวา่ วาระนีเป็นวาระเพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
 
วาระท ี3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบญัชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมวา่ งบการเงินรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 

 ธันวาคม  ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ มีรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี  
ฉบบัภาษาไทยหน้า -  ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยงบการเงินดังกล่าวไดผ่้าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที  ธันวาคม  ทีผ่าน 
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยวาระนีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย 314,508,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 
วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั
บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  มาตรา  และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ . บริษัทกาํหนดให ้“บริษัทตอ้งจัดสรรกําไร
สุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้ ( ) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละสิบ ( ) ของทุนจดทะเบียน”  
 ในการนีขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ . กาํหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร 
ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ตามทีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายนัน เนืองจากผลการดาํเนินงานในปี  บริษัท
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน .  ลา้นบาท บริษัทจึงไม่เขา้เกณฑใ์นการตงัสํารอง
ตามทีกฎหมายกาํหนดและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้
 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
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ปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  โดยวาระนีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

 
เห็นดว้ย 314,501,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9977 
ไม่เห็นดว้ย 7,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0023 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 
วาระท ี5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18. ซึงกําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จาํนวนหนึงในสาม (1/3) และกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งในวาระนีอาจไดร้บัเลือกเขา้มาอีกก็ไดใ้นการประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ประจาํปี  มกีรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน คือ 
 

1) นายไกรฤทธิ  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2) นายพิชยั  คชมิตร รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ         

                                                                               สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสียง/            
                                                                               กรรมการอิสระ 

3) นายวรพงศ ์  นันทาภิวฒัน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
     กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคล เพือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

ตังแต่วนัที  พฤศจิกายน  ถึง วนัที  ธันวาคม  โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ 
www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมือครบกาํหนดเวลาดังกล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสมเขา้รับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

เพือใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตัง ไดเ้ชิญกรรมการทีครบ
กําหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนีออกจากห้องประชุมชัวคราว และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและออกเสียง
ลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียพิจารณาแลว้เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 3 
ท่าน กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากไดพ้ิจารณาประวติัและประสบการณ์ของกรรมการทีพน้จาก
ตําแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง 3 ท่านเป็นผู ้ทีมีคุณสมบัติครบถว้น ไม่มีลักษณะต้องหา้มแต่งตังใหเ้ป็น
กรรมการตามกฎหมาย และไดป้ฏิบติัหน้าทีดว้ยความระมดัระวงั ทังนี ขอ้มูลของกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระและ
ไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง ปรากฏอยูใ่นหนังสือเชิญประชุม หน้า  -  
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จากนันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนีแล้วไม่มีผู ้ใดซักถาม  
ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระประจําปี  
โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณา
แต่งตงัเป็นรายบุคคล  

 มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตังกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระประจําปี  จาํนวน  
3 ท่าน คือ 1) นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ 2) นายพิชยั คชมิตร 3) นายวรพงศ์ นันทาภิวฒัน์ กลับเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง ตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

5.1 นายไกรฤทธิ บุณยเกียรติ 
เห็นดว้ย 314,508,400  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 
5.2 นายพิชยั คชมิตร 

เห็นดว้ย 314,508,400  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 
5.3 นายวรพงศ ์นันทาภิวฒัน์ 

เห็นดว้ย 314,508,400  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย -  เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

  
 ประธาน เชิญกรรมการทงั  ท่าน ทีไดร้บัการแต่งตงักลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง กลบัเขา้
หอ้งประชุม 
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วาระท ี6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายวรพงศ์ นันทาภิวฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจง้ต่อทีประชุมว่า 
เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 32. ซึงกาํหนดใหก้รรมการมี
สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอนื 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการใหส้อดคล้องกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบทีไดร้ับมอบหมาย และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาด
ใกล้เคียงกับบริษัท และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 เท่ากบัปีทีผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อนื ดงันี  
 

ตาํแหน่ง ค่าเบยีประชุมปี 2563 
คณะกรรมการบริษัท  
 - ประธานกรรมการบริษัท 65,000 บาท/ท่าน/ครงั 
 - กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ท่าน/ครงั 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ท่าน/ครงั 
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ท่าน/ครงั 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 บาท/ท่าน/ครงั 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท/ท่าน/ครงั 
คณะกรรมการบริหารความเสียง  
 - ประธานกรรมการบริหารความเสียง 20,000 บาท/ท่าน/ครงั 
 - กรรมการบริหารความเสียง 15,000 บาท/ท่าน/ครงั 
คณะกรรมการบริหาร  
 - ประธานกรรมการบริหาร 20,000 บาท/ท่าน/ครงั 
 - กรรมการบริหาร 15,000 บาท/ท่าน/ครงั 

  
 หมายเหต ุ:  

 กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การดําเนินธุรกิจของบริษัททีไดร้บัรายไดป้ระจํา
จากบริษัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบยีประชุม 

 กาํหนดเบยีประชุมกรรมการ ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 
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 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่าน 
การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุม 
 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามทีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย 314,504,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9977 
ไม่เห็นดว้ย 7,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0023 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวน 

 หมายเหตุ: ก่อนการลงมติในวาระที 6 มีผูถ้ือหุน้ทีมาเขา้ร่วมประชุมฯ เพิมอีกจํานวน 1 ราย ทําใหมี้
จํานวนผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที 6 เท่ากับ 50 ราย มีจํานวนหุน้รวม
ทงัหมด ,512,000 หุน้ 
 
วาระท ี7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 
 
 นายพิชยั คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 57. ซึงกาํหนดใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัททุกปี  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
เป็นผูส้อบบัญชีประจําปี 2563 เนืองจากมีมาตรฐานการทํางานทีดี ปฏิบัติหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ และมีความเป็น
อิสระในการทํางาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยนายวิเชียร  
กิงมนตรี ผูส้อบบัญชีของบริษัทไดป้ฏิบัติหน้าทีมาแลว้  รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่บริษัทเขา้จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตงัแตร่อบปีบญัชี  -  แต่นายสง่า โชคนิติสวสัดิ และนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ไม่
เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

 จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตังผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์  
เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ดงันี  

1) นายวิเชียร กงิมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 3977 หรือ 
2) นายสง่า โชคนิติสวสัดิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 11251 หรือ 
3) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที   
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทเป็นจํานวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และ

รบัทราบค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษัทย่อยจาํนวน 200,000 บาท ทังนี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบีเอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายชอืทีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกยีวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวแต่อยา่งใด  
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 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 โดย
วาระนีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตงันายวิเชียร กิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 3977 หรือ 
นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 11251 หรือ นางสาววราภรณ ์วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 
4474 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2563 ของบริษัทเป็นจํานวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทย่อย
จาํนวน 200,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย 314,512,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวณ 

 
วาระท ี  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 
 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 
 นายองอาจ กิตติคุณชยั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร แจง้ต่อทีประชุมวา่ เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชกาํหนดวา่
ดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ทีกาํหนดใหส้ามารถจดัการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ซึงมี
การยกเลิกประเด็นหลัก  เรือง คือ ผูร้่วมประชุมอย่างน้อยหนึงในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นทีประชุมเดียวกนั และ
ผูร้่วมประชุมตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท เพือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
รวม 5 ขอ้ ดงันี 
  ในหมวดที  ขอ้  
  ในหมวดที  ขอ้ ,36,37 และ 38 
 
 มีรายละเอียดของขอ้บงัคบัทีแกไ้ขเพมิเติมเป็นดงันี 
  

ขอ้บงัคับปัจจุบนั ขอ้บงัคับทเีสนอแกไ้ขใหม่ 
ขอ้ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึงเป็นการประชุมดว้ยตนเอง

หรือโดยการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิกส์ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของ
จาํนวนกรรมการทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 นอกเหนือจากขอ้กําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม
ทังหมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทีเขา้
ร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของ
องค์ประชุมจะต้องอยู่ในทีประชุมแห่งเดียวกัน และ
จะต้องกระทําผ่ านระบบควบคุมการประ ชุมทีมี
กระบวนการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

ขอ้ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึงเป็นการประชุมดว้ยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิกส์ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของ
จาํนวนกรรมการทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
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ขอ้บงัคับปัจจุบนั ขอ้บงัคับทเีสนอแกไ้ขใหม่ 
โดยใหม้ีการบันทึกเสียง หรือทงัเสียงและภาพ (แลว้แต่
กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทังขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจาก
การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมี
องค์ประกอบพืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรือง มาตรฐาน
การรักษาความมนัคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจะมีแกไ้ขเพมิเติม 

ขอ้ 34. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน ณ ทอ้งทีอันเป็น
ทีตงัสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ
กรุงเทพมหานคร 

ขอ้ 34. การประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทให้จัดขึน ณ 
ทอ้งทีอันเป็นทีตงัสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการ  หรื อ  ผู ้ซึ ง ไ ด้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการจะกําหนด หรือคณะกรรมการจะ
กาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

ขอ้ 36. ใ นกา ร บอกกล่ า ว เ รี ย กปร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้น นั น  ให้
คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อที
ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือเพอื
พิจารณา พรอ้มทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาคาํ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม ( ) 
วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม ( ) วนั 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรอืง
ทีจะเสนอต่อทีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพือ
อนุมัติ  หรือเพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม 
และใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม ( ) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 
( ) วนั ทงันี หากการประชุมในคราวนันเป็นการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผู ้ถือหุน้ ต้องมีจํานวนผู้ถือหุน้และผู้รับ
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อย
กว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้
ทงัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครังใด เมือ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว ้
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุน้รอ้งขอใหนั้ด
ประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่

ขอ้ 37. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมี
จํานวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบหา้ (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถื้อหุน้ทังหมด และตอ้งมี
หุ ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทังหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

 
 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครังใด เมือ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว ้
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุน้รอ้งขอใหนั้ด
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ขอ้บงัคับปัจจุบนั ขอ้บงัคับทเีสนอแกไ้ขใหม่ 
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงั
หลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงั
หลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชือผู ้มอบฉันทะ 
และทําตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ 
สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่าง
น้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี  

 
(1) จาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉันทะนันถืออยู่ 
(2) ชือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ เฉพาะกรณีมาประชุมดว้ยตนเอง 
ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้ประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็น
หนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบทีนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
กาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง
ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดงัต่อไปนี  
( ) จาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉันทะนันถืออยู่ 
( ) ชือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) ครงัทีของการประชุมทีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 จากนันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนี เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บังคับบริษัท โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ย 314,512,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคาํนวน 

 
วาระท ี  เรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 
 -ไม่มี-  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชุม เมือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านทีมาเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
  (  นายพิชยั      คชมิตร  ) 
 ประธานทีประชุม 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพมิทุน 

บริษัท ซันสวีท จาํกดั (มหาชน) 
วันที   กุมภาพนัธ ์  

ขา้พเจา้บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สาํนักงานตังอยู่ที เลขที  หมู่ที  ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที /   เมือวนัที  กุมภาพันธ์  ระหว่างเวลา 

.  น. เกยีวกบัการเพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุนดังต่อไปนี 

 .  การเพมิทุน 
  ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษั ทจาก ,000,  บาท เป็น 
322,500,  บาท โดยออกหุน้สามัญ จาํนวน , ,  หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท รวม , ,  
ลา้นบาท โดยเป็นการเพิมทุนในลักษณะดังนี 

การเพมิทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าทตีราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั ไม่เกิน  
215,000,000 

0.50 107,500,000 

  แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) - - - - 

 . การจดัสรรหุน้เพิมทุน  
   .   แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ 
(หุน้) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ และชาํระเงินค่า
หุน้ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
215,000,000 

2:1 - เพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 หมายเหต ุบริษัทจะกาํหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัหุน้ปันผล ในวนัที  เมษายน   

   2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุน้ 

   ในกรณีทีมีเศษหุน้จากการคาํนวณตามอตัราส่วนตามทีระบุในขอ้ .  บริษัทจะจ่ายปันผลสาํหรบัส่วนที
เป็นเศษของหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ .  บาท แทนการจ่ายหุน้ปันผล  

    . กาํหนดวนัประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ เพอืขออนุมัติการเพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุน 
 กําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ ประจําปี  ในวันที  เมษายน  เวลา .  น. ณ บริษัท 

ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที  หมู่ที  ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่   โดยกําหนดวัน
กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวนัที  มีนาคม   

4. การขออนุญาตเพมิทุน/จดัสรรหุน้เพมิทุน ต่อหน่วยงานราชการทเีกียวขอ้ง และเงือนไข การขออนุญาต  

  .  บริษัท จะจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียน การแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการ
เปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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  .  บริษัท จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ใหร้บัหุน้สามัญ
เพมิทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 5.  วัตถุประสงคข์องการเพมิทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนทีเพมิ 

  เพอืจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม เพอืเป็นผลตอบแทนแกผู่ถื้อหุน้ 

6. ประโยชนท์บีริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพมิทุน/จดัสรรหุน้เพมิทุน 
  .   เพอืเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้ในรูปของหุน้ปันผล 
  .  เพอืเพิมสภาพคล่องในหุน้ของบริษัท 
  .  เพอืสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิมกระแสเงินสดใหแ้ก่บริษัท 

7. ประโยชนท์ผีูถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิมทุน/จดัสรรหุน้เพิมทุน 
  .  นโยบายเงินปันผล  
  บริษัทกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  ของกาํไรสุทธิหลังจาก

หกัเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็นอืนใดและ
การจ่ายเงินปันผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาํคญั 

  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลทีกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง ซึงจะขึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยทีเกียวขอ้งในการบริหารงาน ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอืน ๆ ในอนาคต ซึงการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา ทังนีมติ
คณะกรรมการบริษัทเกียวกบัการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณา เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งการได ้โดยจะตอ้งแจง้ใหที้ประชุมผูถ้ือ
หุน้ทราบในการประชุมครงัต่อไป 

  บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามทีคณะกรรมการบริษัทนัน ๆ นําเสนอ โดยพิจารณา
จากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจยัอืนของแต่ละบริษัท 

  
   .  อืน ๆ  
   - ไม่ม-ี 

8. รายละเอียดอืนใดทจีาํเป็นสาํหรบัผูถ้ือหุน้เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพมิทุน/จดัสรร
หุน้เพมิทุน 

  - ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 



สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัท ี  
 

24 
 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พมิทุน/จดัสรรหุน้เพมิทุน 
ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั/ เดือน/ ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที /   กุมภาพนัธ ์  
2 วนักาํหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี  (Record Date) 
9 มีนาคม   

3 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี   เมษายน  
4 การจดทะเบียนการเพมิทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน  วนั นับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้มี

มติอนุมติั 
5 วนักาํหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัปันผล  (Record Date)  เมษายน  
6 การจดทะเบียนการเพมิทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  วนั นับแต่วนัทีมีการจดัสรรเพมิ

ทุน 

  บริษัท ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

     

 

                               (นายองอาจ  กิตติคุณชยั)         (นางสาวมรกต กติติคุณชยั) 

     กรรมการผูมี้อาํนาจ 
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ขอ้มูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 
 
ชือ    : นางสาวมรกต  กิตติคุณชยั 
อาย ุ    :  ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ทอียู่    : เลขที  หมู่  ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตาํแหน่ง   : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 3 วาระ 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบริษัท /  ครงั 

คณะกรรมการบริหาร /  ครงั 
วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที  ธนัวาคม  
 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกนัยายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)  
 บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที  กนัยายน   
 (ดาํรงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน) 
วุฒิการศึกษา   : Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น  
ประสบการณท์าํงาน  : 2540 – ปัจจุบนั – กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ.ซนัสวีท  
      2557– ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัไชน์ทราเวล 
      2548 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที /                        

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : พีสาว นายองอาจ  กิตติคุณชยั 

และพีสาวนางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ 
จาํนวนหุน้ทถีือ : 2,055,000 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ .  ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด  
 (ขอ้มูล ณ วนัที  ธนัวาคม ) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบรษัิทจดทะเบียน : ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  (บจก. ซนัไชน์ทราเวล, บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 
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ขอ้มูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 
 
ชือ    : นางจริาพร  กิตติคุณชยั 
อาย ุ    :  ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ทอียู่    : เลขที  หมู่  ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตาํแหน่ง   : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 
จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 3 วาระ 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบริษัท /  ครงั  

คณะกรรมการบริหาร /  ครงั 
คณะกรรมการบริหารความเสียง /  ครงั 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที  ธนัวาคม  
 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกนัยายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)  
 บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที  กนัยายน   
 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน) 
วุฒิการศึกษา   : ประกาศนียบตัรวิชาชพีขนัสูง  สาขาการบญัชี วิทยาลัยเทคโนโลยี  

และอาชีวศึกษาภาค พายพั 
ประสบการณท์าํงาน  : 2540 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซนัสวีท  
      2557– ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัไชน์ทราเวล 
      2548 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที /                        

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
: อบรมโครงการ mai Sustainability Strategy หลกัสูตร S-S03: กลยุทธด์า้นความ   
ยงัยืนของธุรกิจ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : คู่สมรส นายองอาจ  กติติคุณชยั  
จาํนวนหุน้ทถีือ : 300,055,000 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ .  ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด  
 (ขอ้มูล ณ วนัที  ธนัวาคม ) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบรษัิทจดทะเบียน : ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  (บจก. ซนัไชน์ทราเวล, บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 
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ขอ้มูลของกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 

 
 

ชือ    : นางศุราภรณ ์ ประสาทงามเลิศ 
อาย ุ    :  ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ทอียู่    : เลขที  หมู่  ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตาํแหน่ง   : กรรมการบริษัท 
จาํนวนวาระทดีาํรงตาํแหน่ง : 3 วาระ 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา : คณะกรรมการบริษัท /  ครงั 
วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จาํกดั ตงัแต่วนัที  ธนัวาคม  
 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกนัยายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน)  
 บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) ตงัแต่วนัที  กนัยายน   
 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน  เป็นเวลา  ปี  เดือน) 
วุฒิการศึกษา   : Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประสบการณท์าํงาน  : 2540 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซนัสวีท  
      2557– ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัไชน์ทราเวล 
      2557– ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท 
      2548 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที /                        

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : น้องสาว นางสาวมรกต กิตติคุณชยั  

และน้องสาว นายองอาจ  กิตติคุณชยั 
จาํนวนหุน้ทถีือ : 111,900 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ .  ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

(ขอ้มูล ณ วนัที  ธนัวาคม ) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทเีป็นบรษัิทจดทะเบียน : ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  (บจก. ซนัไชน์ทราเวล, บจก. โซสวีท,  

  บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชนัแนล) 
ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 
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คาํชีแจง เรอืง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 
 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
บริษัทจะเริมรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริมการประชุม  ชวัโมงหรือตงัแต่เวลา .  น. 

เป็นตน้ไป ณ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที  หมู่ที  ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามแผนทีสถานทีจดัประชุม (สิงทีส่งมาดว้ย ลาํดบั ) 

 
วิธีการมอบฉนัทะ 

บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะจาํนวนสาม ( ) แบบตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด้
กาํหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.  ดงันี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทวัไป ซึงเป็นแบบทีงา่ยไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทีกาํหนดรายการต่าง ๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
 

 ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี 
1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเทา่นนั ดงันี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัวไป สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง
เท่านัน 

1.2 ผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทตามทีบริษัทไดเ้สนอชือไว ้ดงันี โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม  
  นายอนุชา ดาํรงมณี  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง
สาํนักเลขานุการ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) เลขที  หมู่ที  ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

 กอ่นวนัที  เมษายน   
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หลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี (แลว้แตก่รณี) กอ่นเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
.  บุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซึงผูถื้อหุน้ลงลายมือชอืแลว้ 
(2) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 

บัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือ ใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือหรือ
นามสกุล ขอใหผู้ถื้อหุน้ยืนหลกัฐานประกอบดว้ย  

.  นิติบุคคลโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ทีมาดว้ยตนเองลงลายมือชือแลว้ 
(2) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึงรบัรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน 

นิติบุคคล (กรรมการผูมี้อํานาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้
อาํนาจ) ทีมาประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ .  ( ) ของผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการผูมี้อาํนาจ) 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 

.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซึงผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชือแลว้ 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง) ซึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ .  ( ) ของผูม้อบฉันทะ 

ซึงผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ .  ( ) 

.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง) ซึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือชือของผูมี้อาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ซึง
เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ ในกรณีทีผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการ 
ผูมี้อาํนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนังสือมอบ
อาํนาจทุกทอดตลอดสายทีระบุใหบุ้คคลทีมาประชุมมีสิทธิเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในนามของนิติบุคคล 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทงันีตอ้งมีขอ้ความทีแสดงให้
เห็นว่าบุคคลทีลงลายมือชือเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ .  ( ) ของผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคล ทีบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือชือรบัรองความถูกตอ้ง 

(5) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ .  ( ) 
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3. กรณีผูถ้ือหุน้ทีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
(1) แบบฟอรม์การลงทะเบียน  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึงไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบุคคล ตามขอ้ .  หรือ ขอ้ .  
(4) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้ัสโตเดียน เป็นผูด้ําเนินการลง

ลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(5) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน 
ในกรณีทีตน้ฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคาํแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความ

ถูกตอ้งของคาํแปลโดยผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท 
 

หมายเหต ุ
โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน  บาทในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทังขีดฆ่าและลงวนัทีทีทําหนังสือมอบ

ฉนัทะดงักล่าว 
 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  
 วาระทวัไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหนึง ( ) เสียงต่อหนึง ( ) หุน้ ซึงผูถ้ือหุน้
หรือผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1 ผูร้ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู ้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน 

การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่า 
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบ ุ
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้ับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเห็นสมควร  

 วาระเลือกตงักรรมการ  
 สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้  กําหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผู ้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึง ( ) เสียงต่อหนึง ( ) หุน้ และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี  

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที
เลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ 

2. บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครงันัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้ับการเลือกตงัในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครงันันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
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วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานทีประชุมจะชแีจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี 

1. ประธานทีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากทีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีทีผูถ้ือหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะยกมือขึน (เวน้แต่กรณีทีเป็นการ
ลงคะแนนลับ) ผูถ้ือหุน้ส่วนทีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน ทีใน
หนังสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้  

 
มติของทีประชุมผูถ้ือหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของทีประชุม  
 กรณีอืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทกําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไป

ตามทีกฎหมาย หรือขอ้บังคับนันกําหนด โดยประธานทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในทีประชุมรบัทราบก่อน
การลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด  
2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพือเลือกตงักรรมการ และประธานทีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษนันออกนอกทีประชุมชวัคราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระทาํไดเ้มอืมีผูถื้อหุน้ในทีประชุมไม่น้อยกวา่หา้ ( ) คนรอ้งขอ และทีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน ใหเ้ป็นไปตามทีประธานในทีประชุม
กาํหนด  

 
การนบัคะแนนเสียงและแจง้ผลการนับคะแนน  

ประธานทีประชุมจะชีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที้ประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุม บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยประธานในทีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครืองหมาย
ยืนยนัการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
รวมทงัคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุมในวาระนัน ๆ และส่วนทีเหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหที้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินการประชุม  

 
กรณีทีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีทีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนั

การ ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง ( ) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนน
เสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีทีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชือกาํกบั 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ 
 

นายอนุชา  ดาํรงมณี  

ตาํแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

อาย ุ:  ปี  

ทอียู ่: บา้นเลขที  ถนนศิริมงัคลาจารย ์ตําบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  

  มีส่วนไดเ้สียในวาระที  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  

 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษทีแตกต่างจากรรมการคนอืน ๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 
2564 

หมายเหต ุ: รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาํปี  (One Report) 
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ขอ้บงัคับของบริษัททเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
. การปิดสมุดทะเบียน 

ขอ้ . ในระหว่างยีสิบเอ็ด ( ) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครงั บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอน
หุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบริษัททุก
แห่ง ไม่น้อยกวา่สิบสี ( ) วนัก่อนวนัเริมงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

 
. การเรียกประชุม 

ขอ้ . การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตงัสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการ หรือ ผูซึ้งไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการจะกาํหนด หรือคณะกรรมการจะกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

 
ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี ( ) เดือน 

นับแต่วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท  
 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอนืนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั  
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมือผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซงึมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละสิบ ( ) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชือกนัทําหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในสีสิบหา้ ( ) วนั
นับแต่วนัทีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู ้ถือหุ ้น
ทังหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน ๆ รวมกันไดจ้ํานวนหุน้ตามทีบงัคับไวนั้นจะเรียกประชุม
เองก็ไดภ้ายในสีสิบหา้ ( ) วนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ใหถื้อ
ว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอัน
จาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นตามวรรคสีครังใด
จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวแ้ห่งขอ้ . นี ผูถื้อหุน้ตาม
วรรคสีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครงันันใหแ้ก่บริษัท 
 

ขอ้ . ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา พรอ้มทังความเห็นของคณะกรรมการใน
เรืองดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัดทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม ( ) วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม ( ) 
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วนั ทังนี หากการประชุมในคราวนันเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

 
ขอ้ . กิจการทีทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดรอบปี

บญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอนื ๆ 

 
ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนทีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 
 

. องคป์ระชุม 

ขอ้ . ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ตอ้งมีจํานวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบหา้ 
( ) คน หรือไม่น้อยกวา่กึงหนึง ( / ) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกวา่หนึงในสาม ( / ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครงัใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึง ( ) ชวัโมง จํานวนผู้
ถือหุน้ซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นันมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกวา่เจ็ด ( ) 
วนั กอ่นวนัประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ . ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าทีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้
คนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 

 
. การมอบฉนัทะ 

ขอ้ . ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉันทะจะตอ้งทําเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึงประธานกรรมการ
กาํหนดไว ้ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอยา่งน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี  
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(1) จาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉนัทะนันถืออยู ่
(2) ชือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครงัทีของการประชุมทีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

. การออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้ . ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่โดยถือว่าหนึง ( ) 

หุน้ มีหนึง ( ) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ 
( ) คน รอ้งขอ และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับนันใหเ้ป็นไปตามทีประธานในทีประชุมกาํหนด 

 
ขอ้ . มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี
ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี ( / ) ของจาํนวนเสียงทังหมด
ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมด หรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
(ข) การซือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางส่วนทีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอนืเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ร่วมกิจการกบับุคคลอนื โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิมทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 

. การอนุมัติงบการเงิน 
ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท เสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพือพิจารณาอนุมัติ โดย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
. เงินปันผลและทุนสาํรอง 

ขอ้ . หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ในกรณีทีบริษัทยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนทีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพมิทุน
แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้  
 



สงิทสี่งมาดว้ยลาํดบัท ี  

36 
 

ขอ้ . คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีกาํไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวถดัไป 

 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทําภายในหนึง ( ) เดือนนับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทังนี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน
ผลนันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม ( ) วนัดว้ย 
 

ขอ้ . บริษัทตอ้งจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ( ) ของกาํไร
สุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละสิบ ( ) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรทุนสาํรองอืน ตามทีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
บริษัทดว้ยก็ได ้
 
เมือบริษัทได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารองตาม
กฎหมาย และทุนสาํรองส่วนลาํมูลค่าหุน้ตามลาํดบัเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้
 

. การแตง่ตงักรรมการ 
 ขอ้ . ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 
(2) ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตังเป็นกรรมการ 
เท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับ 
การเลือกตังในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตงัในครงันันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 
ขอ้ . ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึงใน

สาม ( / ) โดยอัตรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจํานวน
ใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม ( / ) 
 
กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน ใหจ้บัสลาก
วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

   
  กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

. คา่ตอบแทนกรรมการ 
ขอ้ . บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 
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 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามขอ้บังคับหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึงอาจ
กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลยีนแปลงก็ได ้
 
ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบียประชุมใหแ้ก่กรรมการใหจ้่ายเบีย
ประชุมแก่กรรมการซงึไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
 
ความตามขอ้นีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซึงไดร้ับเลือกตังเป็น
กรรมการ ในอันทีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ
บริษัท 
 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดํารงคุณสมบติัของกรรมการทีเป็นอิสระ
ตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 
 

. การแตง่ตงัผูส้อบบญัชี 
ขอ้ . ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีทุกปี โดยทีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี

ผูซึ้งออกไปนันกลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนทีผูส้อบบญัชีควร
ไดร้บั 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 

เขียนท่ี...................................................................... 

       วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ....................................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงัน้ี 

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

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

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  

การประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอื่นดว้ย  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

หมำยเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  

  

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 

เขียนท่ี...................................................................... 

       วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

        

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

อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ....................................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม ............................... หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงัน้ี 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 

9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

❑ วำระที่ 1 ประธำนแจง้ท่ีประชุมเพื่อทรำบ 

 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 

❑ วำระที่ 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

หน้า 1 ของจ านวน 6 หน้า 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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❑ วำระที่ 3 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ  ำปี 2563 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 

❑ วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ 

จำกผูส้อบบญัชีแลว้  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจำ่ยปันผล  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ  ำปี 2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ  ำนวน 107,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 

เดิมจ  ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  ำนวน 322,500,000 บำท โดยกำร

ออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ  ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 

บำท เพื่อรองรบักำรจำ่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำร 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ  ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้  

เพื่อรองรบักำรจำ่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

หน้า 2 ของจ านวน 6 หน้า 
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❑ วำระที่ 9 พิจำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

  ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 9.1นางสาวมรกต กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 9.2 นางจิราพร กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 9.3 นางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 11 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  ำปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ  ำปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วำระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทุกประการ   

 

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ  ำตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน) 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 

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

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

หน้า 5 ของจ านวน 6 หน้า 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

44 
 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
 

 

เขียนท่ี...................................................................... 

       วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

 

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

ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี ........................ถนน ....................................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... 

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

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง ดงัน้ี 

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

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(2) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรือ 

(3) …………………………………………………………………………………………….. อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 

ถนน .................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์....................................  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม  

สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น

ดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

(2) ❑ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

❑ มอบฉนัทะบางสว่นคือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด…………..…….…………..…….เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
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อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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❑ วำระที่ 1 ประธำนแจง้ท่ีประชุมเพื่อทรำบ 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วำระที่ 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 3 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ  ำปี 2563 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ  ำปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจำ่ยปันผล  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ  ำปี 2563 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ  ำนวน 107,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 

เดิมจ  ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  ำนวน 322,500,000 บำท โดยกำร

ออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ  ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 

บำท เพื่อรองรบักำรจำ่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำร 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ  ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้  

เพื่อรองรบักำรจำ่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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❑ วำระที่ 9 พิจำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 9.1นางสาวมรกต กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 9.2 นางจิราพร กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 9.3 นางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 11 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  ำปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ  ำปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วำระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข 

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

   

ลงชื่อ  ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

หมำยเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัวา่ผูน้ามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ  ำตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จ  ำกดั (มหำชน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท 

จ ากดั (มหาชน) เชียงใหม่ เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน

วนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสยีง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

❑ วาระท่ี ……. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสียง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 
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ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

❑ เห็นดว้ย...............เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย...............เสยีง ❑ งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หน้า 6 ของจ านวน 6 หน้า 
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แผนทสีถานทีประชุม 
บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 9 หมู่ที 1 ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แบบขอรบัหนังสือรายงานประจาํปี  
 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอรบัเอกสารเป็นหนงัสือ กรุณาทาํเครอืงหมาย √ ในช่อง (    ) 

. เอกสารทีขอรบั (    ) หนังสือรายงานประจาํปี  

. สถานทีจดัส่งเอกสาร 
ชือ.............................................................นามสกุล...................................................................... 
ทีอยู ่เลขที............................หมู่...................ซอย...........................หมู่บา้น.................................. 
ถนน....................................ตําบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท์..................................... 

 
หมายเหตุ : เมือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปที SUN 
  - ทางโทรสาร -  หรือ 
  - ทางอีเมล assistant@sunsweetthai.com  
  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดตอ่ : 
  นางวรรณญารตัน์ ไชยชนะ โทรศพัท์ -  ต่อ  
 
กรณีตอ้งการรับหนังสือรายงานประจาํปี  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โปรดส่งแบบขอรบัหนังสือให ้   

เลขานุการบริษัท ภายในวันศุกรท์ี  เมษายน  
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แบบคาํถามสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  
บริษัท ซนัสวีท จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมวันองัคารท ี  เมษายน  เวลา .  น. 
 
 
ขา้พเจา้             
กรุณาทาํเครอืงหมาย √ ในช่อง (    ) 
(    ) ผูถื้อหุน้ บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
(    ) ผูร้บัมอบฉันทะจาก...............................................ซึงเป็นผูถื้อหุน้ บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
 
ขอส่งคาํถามเกยีวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ของบริษัท ดงันี 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................      
 
 
หมายเหตุ : เมือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปที SUN  

ภายในวันท ี  เมษายน  
   - ทางโทรสาร -  หรือ 
   - ทางอีเมล assistant@sunsweetthai.com  
  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดตอ่ : 
  นางวรรณญารตัน์ ไชยชนะ โทรศพัท์ -  ต่อ  
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มาตรการและแนวปฏิบตัสิาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี   
เพอืความปลอดภยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (COVID-19) 

 
เพือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (COVID-19) และดําเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการ
ป้องกนัโรคทีทางราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเขา้
ร่วมประชุม ดังนี  

1. บริษัท ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง เพือลดความเสียงจากการรวมตัวกันของคนจํานวนมาก โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท ตามทีอยูด่ังนี 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) 
เลขท ี  หมู่ท ี  ตาํบลทุ่งสะโตก อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. หากผูถื้อหุน้มีคําถามทีตอ้งการใหบ้ริษัท ชีแจงในประเด็นเกียวกบัวาระการประชุม สามารถมาส่งคาํถามล่วงหน้ายงั
บริษัท ตามแบบฟอรม์เอกสาร สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  เพือใหบ้ริษัทรวบรวมและชีแจงประเด็นคาํถามทีเกียวขอ้ง
กบัวาระในทีประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ/หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพือเป็นไปตามมาตรการทีกาํหนดโดยหน่วยงานราชการ บริษัทไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิบัติสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี  และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านดําเนินการตามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั 

3.1 การคัดกรองก่อนเขา้ประชุม บริษัทจะจัดตังจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทุกท่าน ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม สาํหรบัคัดกรองโรคเชือไวรสั COVID-19 
รวมทงัใชโ้ทรศัพท์มือถือสแกน QR Code แอปพลิเคชนั ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ซึงจะเตรียมไวบ้ริเวณ
ทางเขา้-ออก โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่านการคัดกรองตอ้งติดสติกเกอร์ และทําความสะอาดมือดว้ยเจล
แอลกอฮอล์ ซึงไดจ้ดัเตรียมไว ้ณ จุดต่างๆ ในกรณีทีพบผูมี้ความเสียง ไดแ้ก่ ผูมี้ไข ้(อุณหภูมิตังแต่ .  
องศาเซลเซียสขึนไป) หรือมีอาการเกียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนํามูก เจ็บคอ หายใจ
เหนือยหอบ เป็นต้น รวมถึงมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชือไวรัส    
COVID-19 ในช่วง  วนัก่อนวนัประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งประชุม และขอความ
กรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทแทน  

3.2 ขอ้ปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุม 
- ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งนังในโซนทีนังทีกาํหนด โดยไม่ยา้ยโซนทีนังตลอดเวลา 
- ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  
- หลีกเลยีงการใช ้หรือสมัผสัสิงของร่วมกบัผูอ้นื 
- หา้มรบัประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาทีอยูใ่นสถานทีประชุมและหอ้งประชุม 
- เวน้ระยะห่าง  เมตรในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน 

3.3 เนืองจากมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม บริษัทจะจดัทีนังในหอ้งประชุมไม่เกิน  ทีนัง โดยมีระยะห่าง
ระหวา่งทีนังตามมาตรการทีรฐักาํหนด  

3.4 ขอ้ปฏิบัติการซักถามในหอ้งประชุม เพือสุขอนามัยของส่วนรวม และใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชับ      
ไม่เกิน  ชวัโมง  นาที ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะทีมีขอ้ซักถามในทีประชุมจะใหเ้ขียนคําถามลงใน
กระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หน้าทีรวบรวมไว ้โดยบริษัทจะตอบคําถามในหอ้งประชุมเฉพาะเรืองทีเกียวกบัวาระ
การประชุมเท่านัน  

ทงันีหากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีขอ้กําหนดจากภาครฐัทีเกยีวขอ้งอนัส่งผลกระทบต่อการจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ บริษัทอาจปรบัเปลียนการดําเนินการใด ๆ เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือมาตรการของภาครฐัทีกาํหนดเพิมเติม โดย
บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.sunsweetthai.com และแจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  


