
 

 
วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 
 

เรื่อง แจง้มติส าคญัของการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2565 การก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 และการจ่ายปันผล  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครัง้ที่ 1/2565 ประชมุเมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ มีมติในเรื่องส าคญั ดงันี ้

 

1. ใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท 
ซนัสวีท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 
และก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมรีะเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจง้ที่ประชมุเพื่อทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบ  

ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ 
งบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

  



 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ดงันี ้
 
1) จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,850,000 บาท (สิบลา้นแปดแสนหา้

หมื่นบาทถว้น) คิดเป็นรอ้ยละ 5.19 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน  32,250,000 บาท (สามสิบสองลา้นสองแสนหา้หมื่น
บาทถว้น) คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 

2) จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 161,249,356.25 บาท (หนึ่งรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสองแสนสี่หมื่นเกา้พันสาม
รอ้ยหา้สิบหกบาทยี่สิบหา้สตางค)์ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 81.34 ของก าไรสทุธิหลงั
หกัทนุส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัท  

 

 ทั้งนี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่                  
1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 
64,499,742.50 บาท (หกสิบสี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสองบาทหา้
สิบสตางค)์ เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2564 

 

การจ่ายเงินปันผลที่น  าเสนอในครั้งนี ้อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
96,749,613.75 บาท (เกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนสี่หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยสิบสามบาทเจ็ด
สิบหา้สตางค)์ โดยการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้
จะแบ่งออกเป็นดงันี ้ 

 



 

• การปันผลในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท จากก าไรสทุธิที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิ
ประโยชนส์่งเสริมการลงทุน (BOI) ผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษี
เงินได ้ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได ้และ 

• การปันผลในอตัรา หุน้ละ 0.115 บาท จากก าไรสทุธิที่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี
จากสิทธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (Non-BOI)  

 
โดยก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหุ้นที่ มี สิ ท ธิ รับ ปั น ผล  (Record Date)  ใ น วั นที่   
28 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่าย
เม่ือไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้ 

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ
สามัญผู้ถือหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 คน ดงันี ้

 
1) นายองอาจ กิตติคณุชยั ก ร ร ม ก า ร /  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2) นายชยัยศ สนัติวงษ ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

   
 และแต่งตัง้กรรมการ 1 คน เขา้ด ารงต าแหน่งแทน นายอนุชา ด ารงมณี กรรมการที่พน้

จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565  ดงันี ้
  

1) นางสาวอดุมรตัน ์อคัรชิโนเรศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
  

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงันี ้

  



 

1. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมปี (บำท/ท่ำน/คร้ัง) 

2563 2564 2565 
คณะกรรมการบรษิัท 
 - ประธานกรรมการบรษิัท 65,000  65,000  65,000  
 - กรรมการบรษิัท 30,000  30,000  30,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  20,000  
 - กรรมการตรวจสอบ 15,000  15,000  15,000  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 - ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000  20,000  20,000  

 -  ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
พิจารณาค่าตอบแทน 

15,000  15,000  15,000  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 -  ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

20,000  20,000  20,000  

 - กรรมการบรหิารความเสี่ยง 15,000  15,000  15,000  
คณะกรรมการบรหิาร 
 - ประธานกรรมการบรหิาร 20,000  20,000  20,000  
 - กรรมการบรหิาร 15,000  15,000 15,000 

 
2. เงินพิเศษ 
 กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเงินพิเศษตามอตัราดงัต่อไปนี ้ซึ่งค านวณจากก าไรสทุธิหลงั
หกัทนุส ารองตามกฎหมาย โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
อนมุตัิ 
 
 
 



 

 
อตัราเงินพิเศษค านวณจากก าไรสทุธิหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย 

2563 2564 2565 
- ไม่เกิน 2% ไม่เกิน 2 % 

  
3. สิทธิประโยชนอ์ื่น (ไม่มี) 
 
หมำยเหตุ :  

• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ไดร้บั
รายไดป้ระจ าจากบรษิัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

• ก าหนดเบีย้ประชมุกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,000,000 
บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2565 
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 หรือ 
2) นางสาว สขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4843 หรือ 
3) นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474  

  จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และก าหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทเป็นจ านวน 2,600,000  บาท และรับทราบ
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยอีกจ านวน 200,000 บาท 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์  เพื่อให้
สอดคลอ้งกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่
บรษิัทจะด าเนินการในอนาคต 

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคเ์พิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 

 ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุที่ประสงคใ์หม่ ทัง้สิน้ 44 ขอ้ จากเดิม 41 ขอ้ โดยมีรายละเอียด
ของวตัถทุี่ประสงคท์ี่แกไ้ขเพิ่มเติมเป็นดังนี ้



 

 
วัตถุประสงคเ์ดิม วัตถุประสงคท์ีแ่ก้ไขหรือเพิ่มเติม 

ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 
เภสัชภัณฑ์  เ คมีภัณฑ์  เ ค รื่ อ งมื อแพทย์  
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยา
ปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวท์กุชนิด” 

ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 
เภสัชภัณฑ์  เ คมีภัณฑ์  เ ค รื่ อ งมื อแพทย์  
เครื่องมือเครื่องใชท้างวิทยาศาสตร”์ 

ขอ้ 26. “ประกอบกิจการคา้จ าหน่ายเมล็ด
พนัธุท์างการเกษตร” 

ขอ้ 26. “ประกอบกิจการคา้ ผลิต และจ าหน่าย 
เมล็ดพนัธุท์างการเกษตร เมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช เคมีภณัฑท์างการเกษตร 
วตัถอุนัตรายทางการเกษตร ยาบ ารุงพืชและ
สตัวท์กุชนิด เม่ือไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง” 
- ข้อ 42.  "ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์ทัง้ในระดบัการวิจยัขัน้พืน้ฐาน การ
วิจยัประยุกต ์การวิจยัพฒันาระดบัน าร่อง และ
การ วิจัยพัฒนาเชิ งสาธิต  ที่ เ ก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม
ชี ว ภ าพ  อุ ต ส าห ก ร ร ม ก า ร แพทย์  เ พื่ อ
วตัถุประสงคใ์นการถนอมและพฒันา คณุภาพ 
คณุประโยชน ์อาย ุและการใชง้าน สินคา้ตามที่
ระบไุวใ้นวตัถปุระสงค"์ 

- ข้อ 43. "ประกอบกิจการฟาร์ม เกษตรกรรม 
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูป
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร" 

- ขอ้ 44. "ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ และ/
หรือ บริการตามที่ระบุในวัตถุประสงค ์ผ่านตู้
จ  าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ" 

 
วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 

 



 

 

2. อนุมัติการมอบอ านาจให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงวนั เวลา สถานที่ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสม 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ซันสวีท จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 

นายองอาจ กิตติคณุชยั 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


