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 ท่ี ปช65-001 

 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (One Report) พรอ้มงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้ นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

ในรูปแบบ QR Code 

3. ขอ้มูลของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

4. ค าชี้ แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนน และ 

การนับคะแนนเสียง  

5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

6. ขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

9. แบบขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2564 (One Report) 

10. แบบค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

11. มาตรการและแนวปฏิบติัเกี่ยวกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบล 

ทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อการรบัทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อแจง้ในสารประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 

 การลงมต:ิ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

ซ่ึงท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม และไดน้ าส่งรายงานการ

ประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏตาม  

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 
บมจ. เลขที่ 0107560000354 เลขท่ี 9 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

โทรศพัท ์053 106 538-40 โทรสาร 053 106 541 
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 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 โดยบริษัทไดน้ าส่งและ

เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 แลว้ 

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที ่2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา

รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

การลงมต:ิ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ  าปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54. ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร

ขาดทุน ณ วนัสิ้ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้ นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ตาม สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้  

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ส าหรับ  

ผลการด าเนินงานประจ  าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51. ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนส ารองไม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 49. ซ่ึง

ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน

สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงั

หกัภาษีและส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย  
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จากผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 209.09 ลา้นบาท 

บริษัทจึงเห็นสมควรใหจ้ัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 10.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

5.19 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษัทก าหนด และจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบั

รอบปีบญัชีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนทั้งสิ้ น 161.24 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.34 ของก าไรสุทธิหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมขีอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปัน

ผลส าหรบัผลประกอบการปี 2562-2564 ดงัน้ี  

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล  

(ลา้นบาท) 
2562 2563 2564 

1.ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (42.16) 192.78 209.09 

2.เงินส ารองตามกฎหมาย - 10.00 10.85 

3.ก าไรสุทธิ (หลงัหกัเงินส ารอง) (42.16) 182.78 198.24 

รวมเงินปันผลจา่ย - 150.50 161.24 

อตัราการจา่ยปันผล (%) หลงัหกัเงินส ารอง - 82.34 81.34 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

1) จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 10,850,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.19 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรสะสม

จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 32,250,000 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 10 ของ 

ทุนจดทะเบียน 

 

2) จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้ นสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนทั้งสิ้ น 161,249,356.25 บาท  

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.34 ของก าไรสุทธิหลังหกัทุนส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งน้ี บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2564 ถึง

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บาท เมื่อวนัท่ี  

3 กนัยายน 2564   

 

การปันผลประจ าปีท่ีน าเสนอในครั้งน้ี อตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวน 96,749,613.75 บาท 

โดยการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท โดยแบ่งออกเป็น ดงัน้ี  

 

• การปันผลในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท จากก าไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชน์

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและไม่

สามารถเครดิตภาษีได ้ 
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• การปันผลในอัตราหุน้ละ 0.115 บาท จากก าไรสุทธิท่ีไม่ไดร้ับการยกเวน้ภาษีจากสิทธิ

ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)  

 

โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 และ

ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

 

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  

 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 18. ซ่ึงก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง

อย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  
 

1) นายองอาจ กิตติคุณชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) นายอนุชา  ด ารงมณี กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

  

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสมัพนัธแ์ละ

เผยแพร่ขอ้มูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบก าหนดเวลา

ดงักล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณา

กลัน่กรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบดว้ย คุณสมบัติ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ

ด าเนินงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) 

ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

อีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

 

1) นายองอาจ กิตติคุณชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 1 ท่าน เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการ

อิสระ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกบั

นิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

 

1) นางสาวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
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ขอ้มูลของกรรมการท่ีแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565  

ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้ว่า

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมติั

แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่น ๆ  

ตามเดิมอีกวาระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทและต าแหน่งอื่น ๆ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

 

1) นายองอาจ กิตติคุณชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) นางสาวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

  

 การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

 ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 32. ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี้ ย

ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้จะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับภาระหน้าท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกับบริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นดงัน้ี 

 

1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) 

2563 2564 2565 

คณะกรรมการบริษัท 

 - ประธานกรรมการบริษัท 65,000 65,000 65,000 

 - กรรมการบริษัท 30,000 30,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

 - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

20,000 20,000 20,000 
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2. เงินพิเศษ 

กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินพิเศษตามอตัราดังต่อไปน้ี ซ่ึงค านวณจากก าไรสุทธิ หลังหกัทุนส ารอง

ตามกฎหมาย โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความ

เหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมติั 

 

อตัราเงินพิเศษค านวณจากก าไรสุทธหิลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย 

2563 2564 2565 

- ไม่เกิน 2% ไม่เกิน 2 % 

 

3. สิทธิประโยชนอ่ื์น (ไม่มี) 

 

หมายเหตุ: - กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงไดร้บัรายได้

ประจ าจากบริษัทจะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบี้ ยประชุม 

 - ก าหนดเบี้ ยประชุมกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือรายงานขอ้มูลค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากบัค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา และเป็น

ค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู ้ความสามารถ และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี

ของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏขา้งตน้ 

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

 

ต าแหน่ง 
ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) 

2563 2564 2565 

 -  ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะพิ จ า รณ า

ค่าตอบแทน 

15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000 20,000 

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

 - ประธานกรรมการบริหาร 20,000 20,000 20,000 

 - กรรมการบริหาร 15,000 15,000 15,000 
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วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2565  

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 57. ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน

เงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลจาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2565 

 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือ 

 2) นางสาวสุขุมาภรณ ์วงศอ์ริยาพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4843 หรือ 

 3) นางสาววราภรณ ์วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4474 

 

โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบัญชีของบริษัทไดป้ฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี

บัญชี 2559-2564 แต่ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ไม่เคยเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัท 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ มีผลงานเป็นท่ี

น่าพอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับทัว่ไป อีกทั้งได้

ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ และใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการควบคุมภายในและไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น 

ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับริษัท และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท และกิจการร่วม

คา้/ผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยก าหนดค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทเป็นจ านวน 2,600,000 บาท และรบัทราบค่าตอบแทนในการสอบบญัชี

ประจ าปี 2565 ของบริษัทยอ่ยอีกจ านวน 200,000 บาท (เท่ากบัปีท่ีผ่านมา)  

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจา่ยค่าสอบบญัชี (บาท) 2564 2565 

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

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) บริษัท ซนัสวีท อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  200,000 200,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)  ไม่มี ไม่มี 

รวมเป็นเงิน 2,800,000 2,800,000 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีตามท่ีเสนอและก าหนด

 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทเป็นจ านวน 2,600,000 บาท และรบัทราบ

 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทยอ่ย เป็นจ านวน 200,000 บาท  

 การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

 ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะด าเนินการใน

อนาคต 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดคลอ้งกบักฎหมาย และ

เป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษัทจะด าเนินการในอนาคต จึงเสนอใหท่ี้ประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 

(วตัถุประสงค)์ โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคท์ั้งสิ้ นจ านวน 5 ขอ้  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ โดยแกไ้ขวตัถุประสงคท์ั้งสิ้ น

จ านวน 5 ขอ้ ซึ่งจะท าให ้บริษัทจะมีวตัถุท่ีประสงค์ใหม่ ทั้งสิ้ น 44 ขอ้ จากเดิม 41 ขอ้ โดยมี

รายละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์แกไ้ขเพิ่มเติมเป็น ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคท์ี่แกไ้ขหรือเพิ่มเติม 

ขอ้ 14. “ประกอบกิจการคา้ ยา ยารกัษาโรค เภสชั

ภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทางวิทยาศาสตร ์ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืช

และสตัวทุ์กชนิด” 

ขอ้ 14. “ประกอบกิจการคา้ ยา ยารกัษาโรค เภสัช

ภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทางวิทยาศาสตร”์ 

ข้อ 26.  “ประกอบกิจการค้าจ าหน่าย เมล็ด

พนัธุท์างการเกษตร” 

ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้า ผลิต และจ าหน่าย 

เมล็ดพนัธุ์ทางการเกษตร เมล็ดพนัธุ์ควบคุม ปุ๋ ย ยา

ปราบศตัรูพืช เคมีภณัฑท์างการเกษตร วตัถุอนัตราย

ทางการเกษตร ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เมื่อ

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง” 

- ขอ้ 42. "ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ทั้งในระดบัการวิจยัขั้นพื้ นฐาน การวิจยัประยุกต ์การ

วิจยัพฒันาระดบัน าร่อง และการวิจยัพฒันาเชิงสาธิต 

ท่ี เ กี่ ย ว ข้อ ง กับ อุ ตส าหก รรมอาห ารแป ร รู ป 

อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย ์เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการถนอมและพัฒนา คุณภาพ 

คุณประโยชน์ อายุ และการใชง้าน สินคา้ตามท่ีระบุ

ไวใ้นวตัถุประสงค"์ 

- ขอ้ 43. "ประกอบกิจการฟารม์ เกษตรกรรม เกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร" 

- ขอ้ 44. "ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ และ/หรือ 

บริการตามท่ีระบุในวัตถุประสงค์ ผ่านตู้จ าหน่าย

สินคา้อตัโนมติั" 

 

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 10 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 และสถานท่ีในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสม 

 

จึงขอเรียนท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

(นายไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

 

บริษัท ซนัสวีท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 

20 เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลทุ่งสะโตก อ ำเภอ 

สนัป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่   

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเป็นผูด้ ำเนินกำรประชุม กล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

และผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และแนะน ำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย ตำมล ำดับ เน่ืองดว้ย

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้ อไวรสัโควิด -19 จึงมีกรรมกำรบำงท่ำนและท่ีปรึกษำเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ ดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นำงสำวมรกต  กิตติคุณชยั รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยองอำจ  กิตติคุณชยั กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

3. นำงจิรำพร  กิตติคุณชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงศุรำภรณ ์ ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 

5. นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

6. นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ผูบ้ริหาร 

1. นำยวีระ นพวฒันำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

2. นางอมัพนัธ ์ สุริยงั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน 

3. นายพลัลภ บุญถึง ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

4. นำยอดิศยั ส าเนียง ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน ์ 

คณะกรรมการบริษัท 

1.  นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยพิชยั  คชมิตร รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 

กรรมกำรอิสระ 

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

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

ผูส้อบบญัชี 

1. นำยนำยวิเชียร กิ่งมนตรี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั  
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นำยชำติพร  บำรมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกดั 

2. นำงสำวพิสมยั  ชูวงศโ์กมล บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกดั 

 

  รวมกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งสิ้ น 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุม เท่ำกับรอ้ยละ 100 ของ

กรรมกำรทั้งหมด 9 คน 

 

 นำงสำว สุนทรี  มู ล เมำ  ร ำยงำนให้ ท่ี ป ร ะ ชุมทรำบว่ ำ บริ ษั ท ได้ เ ชิญประ ชุมผู ้ ถื อหุ ้นและ 

แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งน้ีใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถื้อหุน้ 

ทำงไปรษณีย ์ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ ์และแจง้รำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท  

 

 และเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั Covid -19 บริษัทจึงตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ีกอง

ควบคุมโรคแนะน ำเพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุม โดยขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้ใหม้อบฉนัทะ

ใหแ้ก่กรรมกำรอิสระแทนกำรมำประชุมดว้ยตนเอง ส ำหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง ขอให้

ปฏิบติัตำมมำตรกำรดงัน้ี 

 

- สวมหน้ำกำกตลอดเวลำกำรประชุม  

- นัง่ตำมจุดท่ีก ำหนด ไม่ยำ้ยท่ีนัง่  

- กรณีมีค ำถำมใหเ้ขียนลงกระดำษแลว้ส่งใหเ้จำ้หน้ำท่ี งดกำรพูดคุยในหอ้งประชุม  

- ไม่รบัประทำนอำหำรในหอ้งประชุม 

 

 จำกน้ัน ไดเ้ชิญอำสำสมคัรผูถื้อหุน้ 1 ท่ำน คือ นำงสำวองัคว์รำ ค ำอำ้ย ผูถื้อหุน้ เป็นผูต้รวจสอบในกำร

นับคะแนนเสียง เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง และไดร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง

ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ี 

ตนถืออยูโ่ดยถือวำ่ 1 หุน้ มี 1 เสียง  

2. กำรลงมติในแต่ละวำระใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือข้ึน 

เพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำไปหกัจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม ส่วนท่ี

เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวำระน้ัน ๆ ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหล้งคะแนนเสียง  

ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนภำยหลงัเสร็จสิ้ นกำรประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนน

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เน่ืองจำกบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้ 

4. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกอำจมีผูถื้อหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชุมเพิ่มเติม 

5. มติของท่ีประชุม ในกรณีปกติ ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ยกเวน้วำระท่ี 6 และ 7 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
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ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระท่ี 10 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรสอบถำม ขอใหย้กมือข้ึน เมื่อประธำนอนุญำตแลว้ ขอใหแ้จง้ชื่อ นำมสกุล และแจง้ว่ำเป็น  

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรบัทรำบวำ่เพื่อเสริมสรำ้ง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียม

กนัของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกำศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและกำรใหส้ิทธิ  

ผูถื้อหุน้เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดยผ่ำนไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 โดยใหร้ะยะเวลำผูถื้อหุน้เสนอรำยชือ่กรรมกำร

และวำระไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงพบว่ำไม่มีผูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็น วำระในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่อยำ่งใด ดังน้ัน บริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำวำระต่ำง ๆ ตำมท่ีไดแ้จง้ไปตำมหนังสือ

เชิญประชุม 

 

 นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่มีผูถื้อหุน้เขำ้รว่ม

ประชุมดว้ยตนเองจ ำนวน 36 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้314,306,300 หุน้ และผูร้ับมอบฉันทะจ ำนวน 8 รำย รวม

จ ำนวนหุน้ได ้2,039,100 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมำดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งสิ้ นจ ำนวน 44 

รำย รวมจ ำนวนหุ ้นได้ 316,345,400 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ  73.5687 ของจ ำนวนหุ ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด 

430,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 37 แลว้ ทั้งน้ี นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 

ประธำนกรรมกำร ขอมอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นผูด้ ำเนินกำรในกำรประชุม 

เพื่อควำมคล่องตัวในกำรประชุมในครั้งน้ี และมอบหมำยให้ นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูก้ล่ำวรำยละเอียดในแต่ละ

วำระและสรุปผลคะแนน จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 ประธานแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี  

 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 1. การจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท 

 ตำมท่ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ของบริษัท ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2563 ไดม้ีมติ

ในวำระท่ี 8 ในกำรอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท รวมทั้งสิ้ นจ ำนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  

 • ในหมวดท่ี 4 ขอ้ 28 

 • ในหมวดท่ี 5 ขอ้ 34, 36, 37 และ 38 

 บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎำคม 

2563 ในกำรน้ี เน่ืองจำกบริษัทไดร้บัค ำแนะน ำจำกนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกดัวำ่ กำรระบุถอ้ยค ำตำม ขอ้ 38 . 

ท่ีเสนอใหแ้กไ้ขไปในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 จะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉันทะ               

นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด จึงแนะน ำใหบ้ริษัทจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ทั้งสิ้ นจ ำนวน 4  ขอ้ คือ  

ขอ้ 28, 34, 36 และ 37 และใหค้งเน้ือควำมของขอ้บงัคบัขอ้ 38 ไวด้ังเดิม และใหบ้ริษัทน ำแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเรื่อง

กำรจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทดงักล่ำว 
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 2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ก่อใหเ้กิดควำมยำกล ำบำก

ต่อกำรด ำรงชีวิต ควำมเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกวำ้งทัว่โลกอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทในฐำนะ

ผูป้ระกอบกำรดำ้นอำหำร มีควำมห่วงใย และพยำยำมหำแนวทำงในกำรดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทอย่ำงทันท่วงที 

โดยได้ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว เตรียมพรอ้มรับมือกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ท่ีอำจจะเกิด ข้ึนได้

ตลอดเวลำ โดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำสินคำ้ท่ีสะอำด ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมถึงมีมำตรกำรในกำรป้องกนัโรค 

ในระดบัองคก์รอยำ่งเขม้งวด และมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน ำของกรมควบคุมโรค ของกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อให้

กระบวนกำรผลิตด ำเนินต่อไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และพรอ้มส่งมอบเพื่อเป็นสินคำ้ท่ีดีท่ีสุดใหแ้กผู่บ้ริโภค 

 

 3. การยา้ยหลักทรพัยจ์ดทะเบียนของ SUN จากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เขา้ซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 บริษัทไดม้ีมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2564 ประชุม เมื่อวนัท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2564 

เวลำ 13.00 น. มีมติในเรื่องส ำคัญ คือ มีมติอนุมัติกำรยำ้ยหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของ SUN จำกตลำดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai) เขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมำยใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรยื่น

ค ำขอเขำ้จดทะเบียนหลักทรพัยก์บัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ทั้งน้ี บริษัทจะด ำเนินกำรเขำ้จดทะเบียน

หลักทรพัยก์บัตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยหลังไดร้บักำรอนุมติัจำกตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำง

เป็นทำงกำรต่อไป 

 

 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกท่ำน ส ำหรบัควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ

และกำรท ำงำนอย่ำงหนักเพื่อช่วยผลักดันกำรเติบโตของบริษัทและขอแสดงควำมขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้

เสียทุกฝ่ำย พันธมิตรทำงธุรกิจ สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนต่ำง ๆ ของทำงภำครัฐ ส ำหรับกำรสนับสนุนและควำม

ไวว้ำงใจท่ีทุกท่ำนไดม้อบใหอ้ยำ่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทไดจ้ัดประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี  

22 มิถุนำยน 2563 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 10-21 

ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี  

 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ในปี 2563 ทัว่โลกยงัคงตอ้งเผชิญ

กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทไดป้รับตัวและบริหำรจัดกำรองค์กร โดยมุ่งเน้น

ควำมสมัพนัธ์ระยะยำวกบัคู่คำ้ทำงธุรกิจ กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัท

ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน Global Standard for Food Safety (BRCGS) เกรด A+ ประเภท Unannouncement รวมถึง

ไดร้บัรำงวลัอุตสำหกรรมดีเด่นประจ ำปี 2563 (Prime Minister’s Award 2020) ประเภทอุตสำหกรรมศักยภำพ ซ่ึง

สำมำรถสรำ้งควำมไวว้ำงใจในผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนควำมปลอดภยัสูง สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร

และกฎหมำยของประเทศคู่คำ้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีดงัน้ี 

 - รำยไดร้วมในปี 2563 เท่ำกบั 2,630 ลำ้นบำทเพิ่มข้ึน 690 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 - รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2563 เท่ำกบั 2,610 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 690 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 35.9 % 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 - ก ำไรขั้นตน้ ปี 2563 เท่ำกบั 422 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 277 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึน 191 % เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน  

 

ส ำหรบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของปี 2563 ไดแ้ก่  

 1. กำรขยำยฐำนตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในแถบภูมิภำคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่ น เกำหลีใต ้จีน และไตห้วนั 

มีค ำสัง่ซ้ือเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 2. กำรขยำยตลำดในประเทศไดม้ำกข้ึนจำกกลุ่มสินคำ้พรอ้มทำน (Ready to Eat) ไดแ้ก่ ขำ้วโพดหวำน 

มนัหวำนญี่ปุ่ นเผำ มนัม่วงเผำ ถัว่ลำยเสือตม้ และธญัพืชพรอ้มทำน 

 3. แมจ้ะมีสถำนกำรณ์โรคระบำดจำกไวรสัโควิด-19 ท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศได ้บริษัท

ยงัคงมีควำมใกลช้ิดกบัลูกคำ้ในต่ำงประเทศ โดยกำรใชร้ะบบออนไลน์ติดต่อลูกคำ้อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 4. สถำนกำรณ์ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลง อย่ำงไรก็ดียงัคงมีแนวโน้มผันผวน บริษัทจึงมีกำรใชเ้ครื่ องมือทำง

กำรเงิน เช่น สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำอยำ่งเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

 

 นอกจำกน้ีบริษัทใหค้วำมส ำคญัแก่กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นอยำ่งมำก โดยมีแนวทำงปฏิบติัให้

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของท่ี ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจำก

ผูเ้กี่ยวขอ้งในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมท่ีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ใหก้ับ

บุคคล/นิติบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดย
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ออ้ม เพื่อใหม้ีกำรตอบแทนปฏิบัติท่ีเอื้ อประโยชน์ต่อกัน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีใหห้รือรับตำมจำรีตประเพณี หรือตำม

เทศกำลของแต่ละทอ้งถ่ิน หรือตำมท่ีเห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมัน่วำ่ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีอยูบ่นพื้ นฐำนของจริยธรรม

อยำ่งรบัผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จอยำ่งยัง่ยืน และคู่คำ้คือห่วงโซ่ส ำคญั

ของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนผ่ำนกำรสื่อสำรควำมคำดหวงัไปยงัลูกคำ้โดยจดัท ำเป็นคู่มือ

จริยธรรม และแนวปฏิบติัส ำหรบัคู่คำ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกนักบับริษัทท่ียึดถือปฏิบั ติอยู่ จึง

ไดข้อควำมร่วมมือจำกคู่คำ้ของบริษัทยึดถือปฏิบติัดว้ยกนัอย่ำงสอดคลอ้งซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทและคู่คำ้เจริญเติบโตไป

ดว้ยกนัอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปีบญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึง

ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 หน้ำ 171-261 ท่ีได้

จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยงบกำรเงินดังกล่ำวไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 

 

 จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรอบปีบัญชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล ส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ  าปี 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 

2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51. ก ำหนดให ้“บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุน

ส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 49. ก ำหนดว่ำ “หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผลจำกเงิน

ประเภทอื่นนอกจำกก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล”  

 

 ตำมท่ีบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปันผลในแต่ละปีในอตัรำไม่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหกัภำษี

และส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมกฎหมำย ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทและกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด

และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนัยส ำคญั 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 192,778,499 บำท 

(หน่ึงรอ้ยเกำ้สิบสองลำ้นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสี่รอ้ยเกำ้สิบเกำ้บำทถว้น) บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 

2563 ดงัน้ี 

 

 1) จดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 10,000,000 บำท (สิบลำ้นบำทถว้น) คิดเป็นรอ้ยละ 5.19 

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีก ำไรสะสมจดัสรรเป็น

ทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 21,400,000 บำท (ยี่สิบเอ็ดลำ้นสี่แสนบำทถว้น) คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 9.95 ของทุน 

จดทะเบียน 

 2) จ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุดวันท่ี  

31 ธันวำคม 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.35 บำท เป็นจ ำนวนทั้งสิ้ น 150,500,000 บำท (หน่ึงรอ้ยหำ้สิบลำ้นหำ้แสนบำท

ถว้น) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82.34 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงเป็นไปตำม

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

 

 ทั้งน้ีบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวันท่ี  

30 มิถุนำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท รวมเป็นเงิน 21,500,000 บำท (ยี่สิบเอ็ดลำ้นหำ้แสนบำทถว้น) เมื่อวนัท่ี 

3 กนัยำยน 2563  

 

 กำรปันผลประจ ำปีท่ีน ำเสนอในครั้งน้ี อัตรำหุน้ละ 0.30 บำท เป็นจ ำนวน 129,000,000 บำท (หน่ึงรอ้ย

ยี่สิบเกำ้ลำ้นบำทถว้น) โดยแบ่งจ่ำยเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 
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 • จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท รวมไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้0.50 บำท ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ในอตัรำ 2 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้ น ไม่เกิน 107,500,000 บำท (หน่ึงรอ้ย

เจ็ดลำ้นหำ้แสนบำทถว้น) คิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุน้ละ 0.25 บำท ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้เดิมจำกกำร

ค ำนวณตำมอัตรำกำรจ่ำยหุน้ปันผลดังกล่ำว ใหจ้่ำยปันผลส ำหรับส่วนท่ีเป็นเศษของหุน้เป็นเงินสดในอัตรำหุน้ละ 0.25 

บำท แทนกำรจ่ำยดว้ยหุน้ปันผล 

 • ปันผลเป็นเงินสด ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 21,500,000 บำท (ยี่สิบเอ็ดลำ้นหำ้แสนบำท

ถว้น) โดยกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้จะแบ่งออกเป็นดงัน้ี  

 - กำรปันผลในอตัรำ หุน้ละ 0.22 บำท จำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน 

(BOI) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำไม่ถูกหกัภำษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ำยและไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้ 

 - กำรปันผลในอตัรำ หุน้ละ 0.08 บำท จำกก ำไรสุทธิท่ีไม่ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำร

ลงทุน (Non-BOI)  

 

 โดยก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยปัน

ผลในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 และจะจ่ำยเมื่อไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 แลว้ ทั้งน้ีกำร

ปันผลทั้งในส่วนท่ีเป็นหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนท่ีเป็นเงินสด จะถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ตำมอัตรำท่ีกฎหมำย

ก ำหนด โดยบริษัทจะหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ทั้งหมดจำกปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสด 

 

 จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผล 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผล 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ  านวน 107 ,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ  านวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 322,500,000 บาท โดยการออก

หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ  านวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรบัการจา่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลของบรษิัท ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท ครั้งท่ี 2/2564 ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 107,500,000 บำท จำกทุน  

จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 322,500,000 บำท แบ่งออกเป็น 

645,000,000 หุน้ โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ

รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัท โดยมีวตัถุประสงคข์องกำรเพิ่มทุนปรำกฏรำยละเอียดตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน 

(F53-4) สิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3 หน้ำ 22-24 

 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจ ำนวน 107,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 322,500,000 

บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 645,000,000 หุน้ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัท    

 

จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 107,500,000 บำท จำกทุน

จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 322,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้

สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้

ปันผลของบริษัท โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 107,500,000 บำท จำกทุน

จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 215,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 322,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้

สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้

ปันผลของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 . เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัท 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอ

ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ดงัน้ี 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 322,500,000 บำท (สำมรอ้ยย่ีสิบสองลำ้นหำ้แสนบำท) 

  แบ่งออกเป็น          645,000,000 หุน้  (หกรอ้ยสี่สิบหำ้ลำ้นหุน้) 

  มูลค่ำหุน้ละ          0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 

  โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สำมญั  645,000,000 หุน้  (หกรอ้ยสี่สิบหำ้ลำ้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                 -    หุน้  (-)” 

 

จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ  านวนไม่เกิน 215 ,000,000 หุน้ เพื่อ

รองรบัการจา่ยหุน้ปันผลของบริษัท 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทมีควำมประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อ

รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ

บริษัทจ ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท และมอบหมำยให้

นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ไดแ้ก่  
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1) กำรก ำหนดขอ้ก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน 

2) กำรเขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรจดัสรรหุน้

สำมญัเพิ่มทุน 

3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่

ทุน ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำต เอกสำรและหลกัฐำนต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวขอ้ง และกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ ำนำจใน

กำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรเกี่ยวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนดังกล่ำว ตำมท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ ำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุน้ 

เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัท โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 215,000,000 

หุน้ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) และ

กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งในวำระน้ีอำจไดร้บัเลือกเขำ้มำอีกก็ไดใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 มีกรรมกำร

ท่ีตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำงสำวมรกต กิตติคุณชยั รองประธำนกรรมกำร / รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

2) นำงจิรำพร กิตติคุณชยั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3) นำงศุรำภรณ ์ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคล เพื่อรบักำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 

ตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนตลำด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแลว้ ไม่

มีผูถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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จำกน้ัน กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ไดอ้อกจำกหอ้งประชุมชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสให้

ผูถื้อหุน้สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยำ่งอิสระ   

 

คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 3 

ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกไดพ้ิจำรณำประวติัและประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ เห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้น กล่ำวคือ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีวิสัยทัศน์

กวำ้งไกล มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ มีพื้ นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็น

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำด

หลกัทรพัยก์ ำหนด และไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระและไดร้บั

กำรเสนอชื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง ปรำกฏอยูใ่นหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 25 – 27 

 

 จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564 

โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำ

แต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564 จ ำนวน  

3 ท่ำน คือ 1) นำงสำวมรกต กิตติคุณชยั 2) นำงจิรำพร กิตติคุณชยั 3) นำงศุรำภรณ ์ประสำทงำมเลิศ กลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

9.1 นำงสำวมรกต กิตติคุณชยั 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

9.2 นำงจิรำพร กิตติคุณชยั 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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9.3 นำงศุรำภรณ ์ประสำทงำมเลิศ 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 ประธำนฯ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งกลับมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ 

ตำมเดิมอีกวำระหน่ึง กลบัเขำ้หอ้งประชุม 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 32. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบี้ ยประชุม 

บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ  

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมำย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ

ขนำดใกลเ้คียงกบับริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และ

กรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2564 ดังท่ีไดแ้จง้ล่วงหน้ำในหนังสือเชิญประชุมหน้ำท่ี 7-8 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ดงัน้ี 

 

1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ ยประชุมปี 2564 

คณะกรรมกำรบริษัท  

 - ประธำนกรรมกำรบริษัท 65,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริษัท 30,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 
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ต าแหน่ง ค่าเบี้ ยประชุมปี 2564 

คณะกรรมกำรบริหำร  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำร 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

  

2. เงินพิเศษ 

กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินพิเศษไม่เกินรอ้ยละ 2 ของก ำไรสุทธิ หลังหกัทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

โดยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสมในแต่ละครำว เพื่อ

เสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทอนุมติั 

 

3. สิทธปิระโยชนอ่ื์น  

ไม่มี 

 

หมายเหต ุ:  

• กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดร้บัรำยไดป้ระจ ำจำกบรษิทั 

จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำเบี้ ยประชุม 

• ก ำหนดเบี้ ยประชุมกรรมกำร ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท 

จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำร

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 11 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำงสำวสุนทรี มูลเมำ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 57. ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำร

สอบบญัชีของบริษัททุกปี  

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

เป็นผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2564 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็น

อิสระในกำรท ำงำน โดยนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีมำแลว้ 4 รอบปีบญัชีติดต่อกนันับแต่เขำ้
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จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีบัญชี 2560-2563 แต่ นำยสง่ำ โชคนิติสวัสด์ิ และ               

นำงสำววรำภรณ ์วรธิติกุล ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเสนอ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564ดงัน้ี  

 

1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

2) นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 11251 หรือ 

3) นำงสำววรำภรณ ์วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4474  

 

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท เท่ำกบัปีก่อน และรบัทรำบ

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ของบริษัทยอ่ยจ ำนวน 200,000 บำท ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ำกดั และผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  

 

 จำกน้ันนำงสำวสุนทรี มูลเมำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 โดย

วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 11251 หรือ นำงสำววรำภรณ ์วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 

4474 จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัชี

ประจ ำปี 2564 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 ของบริษัทย่อย

จ ำนวน 200,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 316,345,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ก ำหนดว่ำ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้

นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกท่ี

ก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได ้คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระน้ีเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึง

ประสงคจ์ะใหม้ีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระอื่นเพื่อพิจำรณำ 

 

 ในกำรประชุมครั้งน้ี ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 นำงสำวลัดดำ ฐิติเกียรติพงศ์ ผูร้ับมอบฉันทะ จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถำมว่ำ ตำมท่ี บมจ.

ซนัสวีท เป็นผูส้่งออกผลิตภณัฑข์ำ้วโพดหวำนอนัดบัหน่ึงของไทย มีสดัส่วนกวำ่รอ้ยละ 25 ของประเทศ ท่ี 208,530 ตนั 

ในปี 2562 โดยท่ีผลผลิตกำรปลูกขำ้วโพดภำคเหนือ เท่ำกับ 295 ,683 ตันคิดเป็น 59 % ของผลผลิตขำ้วโพดทั้ง

ประเทศ และทรำบกันว่ำกำรเผำไร่เพื่อเตรียมกำรปลูกขำ้วโพดในเขตภำคเหนือ ก่อปัญหำมลพิษมำกว่ำ 10 ปี น้ัน 

บริษัทไดก้ ำหนดมำตรฐำนส ำหรบัคู่คำ้ในคู่มือจริยธรรมและหลกัปฏิบติัส ำหรบัคู่คำ้ ขอ้ 9 กำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม คู่คำ้

ของบริษัทตอ้งสนับสนุนมำตรกำรป้องกนัปัญหำสิ่งแวดลอ้มในทุกดำ้นไวด้ว้ย บริษัทมีนโยบำยอยำ่งไรท่ีจะสนับสนุนกำร

จดักำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศในเขตภำคเหนือหรือส่งเสริม หรือใหค้วำมช่วยเหลือ เพื่อลดปัญหำดังกล่ำว ซ่ึงจะเป็น

กำรสรำ้งควำมสมดุลระหวำ่งธุรกิจ กบัสิ่งแวดลอ้มอนัเป็นสำธำรณะประโยชน์ 

 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ใหข้อ้มูลว่ำ บริษัทเป็นผูผ้ลิตขำ้วโพดหวำนส่งออก 

ประมำณแสนตนัต่อปี ในส่วนน้ีสงัคมมีประเด็นปัญหำหมอกควนั และสิ่งแวดลอ้มท่ีถูกท ำลำยอยำ่งต่อเน่ือง จึงขออธิบำย

ใหท้รำบวำ่ ขำ้วโพดหวำนกบัขำ้วโพดเลี้ ยงสตัว ์แมจ้ะเป็นขำ้วโพดเหมือนกนัแต่คนละประเภทสินคำ้ ตวัขำ้วโพดเลี้ ยงสตัว ์

คือ Yellow Maize เป็นพืชท่ีปลูกบนท่ีรำบและบนดอย ส่วนขำ้วโพดหวำนเป็นพืชท่ีปลูกในพื้ นท่ีรำบเป็นพืชท่ีทำงบริษัท

เก็บสด ซ่ึงเป็นคนละพนัธุ์กบัขำ้วโพดเลี้ ยงสตัว ์ซ่ึงเมื่อปลูกแลว้จะท้ิงไวจ้นกระทัง่แหง้และค่อยไปเก็บเก่ียว ซ่ึงกำรก ำจดั

ซำกตน้ขำ้วโพดเลี้ ยงสตัวจ์ะมีอยู่สองทำง คือ ตัดฝังกลบลงไปในดิน หรือน ำไปเผำท ำลำยเพื่อใหเ้ป็นเศษแลว้น ำไปปลูก

ต่อไป ซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรเกิดหมอกควนั และฝุ่น PM 2.5 ท่ีก่อเกิดมลภำวะต่ำง ๆ แต่ต่ำงจำกขำ้วโพดหวำนท่ีบริษัท

น ำมำปลูก ซ่ึงใชร้ะยะเวลำกำรปลูก 75 วนั และเก็บเกี่ยวผลผลิตสด ซ่ึงเกษตรกรในเครือข่ำยจะไม่เผำท ำลำยตน้ขำ้วโพด 

โดยส่วนใหญ่จะน ำตน้ขำ้วโพดสดฝังกลบในดินเพื่อเป็นปุ๋ ย และอีกส่วนหน่ึงจะตัดตน้ขำ้วโพดเพื่อขำยใหก้บัเกษตรกรผู ้

เลี้ ยงววั และในปัจจุบันตน้ขำ้วโพดหวำนยังสำมำรถน ำไปท ำพลังงำนสะอำดได ้ทั้งน้ีบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะธ ำรงไวซ่ึ้งกำร

ประกอบกำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และสนับสนุนกำรฟ้ืนฟูธรรมชำติในทุกมิติ 

 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม และปิดกำรประชุม 

 

ปิดประชุมเวลำ 14.00 น. 

 

 

 

 

  (นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ) 

 ประธำนท่ีประชุม 
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ขอ้มูลของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง 

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

ช่ือ    : นายองอาจ  กิตติคุณชยั 

อาย ุ    : 65 ปี 

สญัชาต ิ    : ไทย 

ที่อยู่    : เลขท่ี 9 หมู่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 

ต าแหน่ง   : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

จ  านวนวาระที่ด  ารงต าแหน่ง : 3 วาระ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 

วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนั สวีท จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2540 

 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนกนัยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)  

 บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2560  

 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน) 

วุฒิการศึกษา   : ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ประสบการณท์ างาน  : 2540 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซนัสวีท  

      2559 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วสิาหกิจเพื่อสงัคม 

      2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท 

      2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัไชน์ทราเวล 

      2548 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท อินเตอรเ์นชัน่แนล 

      2548 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ 

      2535 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท บจก. ซนัสวีท อโกรเทค 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 31/2016                       

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสูตร Capital Market Leader Program (CMA) รุ่นท่ี 26/2018 

จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

หลกัสูตร Chief Transformation Officer (CTO Course)  

วนัท่ี 26 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2562 จากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : คู่สมรส นางจิราพร  กิตติคุณชยั  

พี่น้อง นางสาวมรกต  กิตติคุณชยั และนางศุราภรณ ์ประสาทงามเลิศ 

จ  านวนหุน้ท่ีถือ : 17,200,000 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ 2.6667 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 (บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพือ่สงัคม, บจก. โซสวีท,                   

บจก. ซนัไชน์ทราเวล, บจก. ซนัสวีท อนิเตอรเ์นชัน่แนล, บจก. ซนัสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่, บจก. ซนัสวีท อโกรเทค) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 

27 
 

ขอ้มูลของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง 

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

ช่ือ    : นายชยัยศ  สนัติวงษ ์

อาย ุ    : 69 ปี 

สญัชาต ิ    : ไทย 

ที่อยู่    : เลขท่ี 230/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต าแหน่ง   : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ  านวนวาระที่ด  ารงต าแหน่ง : 3 วาระ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 

วนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2560  

 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน) 

วุฒิการศึกษา   : ปรญิญาโท  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกจิ  

        สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

      ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ้

ประสบการณท์ างาน  : 2561- ปัจจุบนั - กรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

      2559 – ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซนัสวีท  

      2539 – 2556  - อาจารยพ์เิศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141/2017                       

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี  

จ  านวนหุน้ท่ีถือ : 158,100 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ 0.0024 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 

28 
 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง 

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

ช่ือ    : นางสาวอุดมรตัน์   อคัรชิโนเรศ 

อาย ุ    : 65 ปี 

สญัชาต ิ    : ไทย 

ที่อยู่    : เลขท่ี 178/400 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองคาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต าแหน่ง   : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

จ  านวนวาระที่ด  ารงต าแหน่ง : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 

วุฒิการศึกษา   : Master of Art, Western Michigan University, Kalamazoo, U.S.A. 

        ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

ประสบการณท์ างาน  : 2564 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา หจก.อินสทรูเมน้แล็ป   

      2532-2564 – กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เชียงใหม่ แพน คารโ์ก เซอรว์สิ  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

จ  านวนหุน้ท่ีถือ : 16,350 หุน้* คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท : ไม่มี 
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ค าช้ีแจง เรื่อง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้  

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

เป็นตน้ไป ณ บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 8) 

 

วิธีการมอบฉนัทะ 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะจ านวนสาม (3) แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ได้

ก าหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะซ่ึงมีรายละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

 

 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไป สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง

เทา่น้ัน 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่าน้ัน 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ

บริษัทตามท่ีบริษัทไดเ้สนอชื่อไว ้ดงัน้ี โดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุม  

 

นายวรพงศ ์นันทาภิวฒัน ์

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

 ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายงั

ส านักเลขานุการ บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

50120 ก่อนวนัท่ี 12 เมษายน 2565  

  



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 

30 

หลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แตก่รณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณเีขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อแลว้ 

(2) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

บัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือ

นามสกุล ขอใหผู้ถื้อหุน้ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2 นิติบุคคลโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ) 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ) ท่ีมาดว้ยตนเองลงลายมือชื่อแลว้ 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทน 

นิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้

อ านาจ) ท่ีมาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอ านาจ) 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน ซ่ึงผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ 

ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู ้มีอ านาจ) ซ่ึง

เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการ 

ผูม้ีอ านาจลงนามตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลักฐานหนังสือมอบ

อ านาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุใหบุ้คคลท่ีมาประชุมมีสิทธิเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในนามของนิติบุคคล 

(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้มี

อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงให้

เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือชื่อเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ านาจกระท าการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล ท่ีบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้ง 

(5) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 (2) 
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3. กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

(1) แบบฟอรม์การลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ตามขอ้ 1.2 หรือ ขอ้ 2.2 

(4) หนังสือมอบอ านาจจากผู ้ถือหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้ าเนินการลง

ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(5) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

คสัโตเดียน 

ในกรณีท่ีตน้ฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษ และรับรองความ

ถูกตอ้งของค าแปลโดยผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัท 

 

หมายเหต ุ

โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทั้งขีดฆ่าและลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบ

ฉนัทะดงักล่าว 

 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

 วาระทัว่ไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู ้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 

การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่า 

การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุ  

ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้ับมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 วาระเลือกตั้งกรรมการ  

 ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ 

2. บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 
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วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

 ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะยกมือข้ึน (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลับ) ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถ

ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน ท่ีใน

หนังสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้  

 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม  

• กรณีอื่น ๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บังคับน้ันก าหนด โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อน

การลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ ขาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมติน้ัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเลือกตั้้งกรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สยี

เป็นพิเศษน้ันออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมไม่น้อยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม

ก าหนด  

 

การนับคะแนนเสียงและแจง้ผลการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับ

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยประธานในท่ีประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมาย

ยืนยนัการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่ เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ัน ๆ และส่วนท่ีเหลือจะ

ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้ นการประชุม  

 

กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนั

การ ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึง (1) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนน

เสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบั 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ 

 

นายวรพงศ ์ นันทาภิวฒัน ์ 

ต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

อาย ุ: 64 ปี  

ที่อยู ่: 245/2 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  

•  มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 

หมายเหต ุ: รายละเอียดประวติักรรมการอสิระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (One Report) 
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ขอ้บงัคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

ขอ้ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอน

หุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุก

แห่ง ไม่น้อยกวา่สิบสี่ (14) วนัก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

 

2. การเรียกประชุม 

ขอ้ 34. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

ใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ หรือ ผูซ่ึ้งไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการจะก าหนด หรือคณะกรรมการจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 

 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน 

นับแต่วนัสิ้ นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท  

 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั  

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ

เมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั

นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ ้น

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุม

เองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อ

ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอัน

จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครั้งใด

จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวแ้ห่งขอ้ 37. น้ี ผูถื้อหุน้ตาม

วรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่

เป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
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วนั ทั้งน้ี หากการประชุมในคราวน้ันเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

 

ขอ้ 42. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้ นสุดรอบปี

บญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

 

3. องคป์ระชุม 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ 

(25) คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัด

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) 

วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่

มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้

คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

4. การมอบฉนัทะ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

ก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปน้ี  
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(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะน้ันถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

5. การออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) 

หุน้ มีหน่ึง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ 

(5) คน รอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนลบัน้ันใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 

ขอ้ 41. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้

ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ร่วมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

6. การอนุมตัิงบการเงิน 

ขอ้ 54. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดย 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

7. เงินปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 49. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้  

 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6 

37 
 

ขอ้ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน

ผลน้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร

สุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรทุนส ารองอื่น ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ

บริษัทดว้ยก็ได ้

 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้แล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตาม

กฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

 

8. การแตง่ตั้งกรรมการ 

 ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่

ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับ  

การเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงใน

สาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลาก

วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

   

  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

9. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 32. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
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 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจ

ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล

ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้

 

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีตอ้งจ่ายเบี้ ยประชุมใหแ้ก่กรรมการใหจ้่ายเบี้ ย

ประชุมแก่กรรมการซ่ึงไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 

ความตามขอ้น้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ในอันท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ

บริษัท 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการด ารงคุณสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระ

ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 

 

10. การแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี 

ขอ้ 57. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชทุีกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี

ผูซ่ึ้งออกไปน้ันกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควร

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  ากดั (มหาชน)  

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  

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ากัด 

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

สถานท่ีอื่นดว้ย  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

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  ากดั (มหาชน)  

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 2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 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 

 

❑ วาระที่ 1 ประธานแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 

❑ วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

หน้า 1 ของจ านวน 6 หน้า 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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❑ วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2564 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 

❑ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ 

จากผูส้อบบญัชีแลว้  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล  

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ  าปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

  ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 6.1นายองอาจ กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.2 นายชยัยศ สนัติวงษ์ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.3 นางสาวอุดมรตัน์ อคัรชินเรศ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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❑ วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2565 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะด าเนินการ 

ในอนาคต 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทุกประการ   
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ลงชื่อ  ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ  

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

   

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

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

   

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

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

   

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

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

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 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 
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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  ากดั (มหาชน)  

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  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 

9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

(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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❑ วาระที่ 1 ประธานแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2564 

 (วาระน้ีเป็นวาระเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

❑ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ  าปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล  

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ  าปี 2564 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

       ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 6.1นายองอาจ กิตติคุณชยั 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.2 นายชยัยศ สนัติวงษ์ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 6.3 นางสาวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 
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❑ วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2565 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะด าเนินการใน 

อนาคต 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

❑ เห็นดว้ย   ❑ ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข 

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทุกประการ 

 

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

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

   

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

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

   

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

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

   

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

 (.......................................................................)  
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัวา่ผูน้ามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท 

จ ากดั (มหาชน) เชียงใหม่ เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่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...............เสียง ❑ 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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❑ 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 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 8 

52 

 

 
แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลทุ่งสะโตก อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แบบขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2564 

 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 

 

ขอรบัเอกสารเป็นหนงัสือ กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง (    ) 

1. เอกสารท่ีขอรบั (    ) หนังสือรายงานประจ าปี 2564 

2. สถานท่ีจดัส่งเอกสาร 

ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................................... 

ท่ีอยู ่เลขท่ี............................หมู่...................ซอย...........................หมู่บา้น.................................. 

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

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

 

หมายเหต ุ: เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปที่ SUN 

  - ทางโทรสาร 053-106541 หรือ 

  - ทางอีเมล assistant@sunsweetthai.com  

  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดตอ่ : 

  นางวรรณญารตัน์ ไชยชนะ โทรศพัท ์053-106538 ตอ่ 20 

 

กรณีตอ้งการรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2564 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โปรดส่งแบบขอรบัหนังสือให ้   

เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2565 
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แบบค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากัด (มหาชน) 

ประชุมวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 

 

 

ขา้พเจา้             

กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง (    ) 

(    ) ผูถื้อหุน้ บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 

(    ) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก...............................................ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 

 

ขอส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท ดงัน้ี 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................      

 

 

หมายเหต ุ: เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปที่ SUN  

ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2565 

   - ทางโทรสาร 053-106541 หรือ 

   - ทางอีเมล assistant@sunsweetthai.com  

  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดตอ่ : 

  นางวรรณญารตัน์ ไชยชนะ โทรศพัท ์053-106538 ตอ่ 20 
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มาตรการและแนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2565  

เพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการ

ป้องกนัโรคท่ีทางราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเขา้

ร่วมประชุม ดงัน้ี  

1. บริษัท ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท ก่อนวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต  าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 

2. หากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษัท ชี้ แจงในประเด็นเกี่ยวกบัวาระการประชุม สามารถมาส่งค าถามล่วงหน้ายงั

บริษัท ตามแบบฟอรม์เอกสาร สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 10 เพื่อใหบ้ริษัทรวบรวมและชี้ แจงประเด็นค าถามท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัวาระในท่ีประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ/หรือ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อเป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนดโดยหน่วยงานราชการ บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และขอความร่วมมือผู ้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านด าเนินการตามมาตรการอย่าง

เคร่งครดั 

3.1 การคดักรองก่อนเขา้ประชุม บริษัทจะจดัตั้งจุดคัดกรองและตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ทุกท่าน ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ส าหรบัคดักรองโรคเชื้ อไวรสั COVID-19 

รวมทั้งใชโ้ทรศพัท์มือถือสแกน QR Code แอปพลิเคชนั ไทยชนะ และ/หรือ หมอชนะ ซึ่งจะเตรียมไวบ้ริเวณ

ทางเขา้-ออก โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผ่านการคัดกรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์ และท าความสะอาดมือดว้ยเจล

แอลกอฮอล์ ซึ่งไดจ้ดัเตรียมไว ้ณ จุดต่างๆ ในกรณีท่ีพบผูม้ีความเสี่ยง ไดแ้ก่ ผูม้ีไข ้(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 

องศาเซลเซียสขึ้ นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจ

เหน่ือยหอบ เป็นต้น รวมถึงมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู ้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้ อไวรัส    

COVID-19 ในช่วง 14 วนัก่อนวนัประชุม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งประชุม และขอความ

กรุณาท่านพิจารณามอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทแทน  

3.2 ขอ้ปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุม 

- ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งนัง่ในโซนท่ีนัง่ท่ีก าหนด โดยไม่ยา้ยโซนท่ีนัง่ตลอดเวลา 

- ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  

- หลีกเล่ียงการใช ้หรือสมัผสัสิ่งของร่วมกบัผูอ้ื่น 

- หา้มรบัประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุมและหอ้งประชุม 

- เวน้ระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน 

3.3 เน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม บริษัทจะจดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุมไม่เกิน 150 ท่ีนัง่ โดยมีระยะห่าง

ระหว่างท่ีนัง่ตามมาตรการท่ีรฐัก าหนด  

3.4 ขอ้ปฏิบัติการซักถามในหอ้งประชุม เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม และใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชับ      

ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซักถามในท่ีประชุมจะใหเ้ขียนค าถามลงใน

กระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หน้าท่ีรวบรวมไว ้โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัวาระ

การประชุมเท่าน้ัน  

ทั้งน้ีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งอันส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมสามญั           

ผูถื้อหุน้ บริษัทอาจปรบัเปลี่ยนการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือมาตรการของภาครฐัท่ีก าหนดเพิ่มเติม 

โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.sunsweetthai.com และแจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศใน

เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  


