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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2565 

 

บริษัท ซนัสวีท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัท่ี 

20 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลทุ่งสะโตก อ ำเภอ 

สนัป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่   

 

นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้ด ำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู ้ถือหุน้และผู ้เขำ้ร่วมประชุม       

และแนะน ำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย ตำมล ำดับ เน่ืองดว้ยสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของเชื้ อไวรสัโควิด -19 จึงมีกรรมกำรบำงท่ำนและผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ดงัต่อไปน้ี 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นำยพิชยั  คชมิตร รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำงสำวมรกต  กิตติคุณชยั รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นำยวรพงศ ์ นันทำภิวฒัน์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

4. นำยองอำจ  กิตติคุณชยั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

5. นำงจิรำพร  กิตติคุณชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำงศุรำภรณ ์ ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 

7. นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

8. นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ผูบ้ริหาร 

1. นำยวีระ นพวฒันำกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

2. นางอมัพนัธ ์ สุริยงั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน 

3. นายพลัลภ บุญถึง ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

4. นำยรฐัศกัด์ิ หนูคง ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นำยชำติพร  บำรมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกดั 

2. นำงสำวพิสมยั  ชูวงศโ์กมล บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกดั 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน ์ 

คณะกรรมการบริษัท 

1.  นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 

 

ผูส้อบบญัชี 

1. นำยนำยวิเชียร กิ่งมนตรี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

 

 รวมกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งสิ้ น 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุม เท่ำกับรอ้ยละ 89 ของ

กรรมกำรทั้งหมด 9 คน 

 

 นำยอำคี ร ะ  กิ จธนโสภำ  รำยงำนให้ท่ีประ ชุมทรำบว่ ำ บริษั ท ได้เ ชิญประ ชุมผู ้ ถื อหุ ้นและ 

แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งน้ีใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถื้อหุน้ 

ทำงไปรษณีย ์ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ ์และแจง้รำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท  

 

 และเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid -19 บริษัทจึงตอ้งปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ี    

กองควบคุมโรคแนะน ำเพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุม โดยขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้ใหม้อบ

ฉันทะใหแ้ก่กรรมกำรอิสระแทนกำรมำประชุมดว้ยตนเอง ส ำหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง 

ขอใหป้ฏิบติัตำมมำตรกำรดงัน้ี 

 

- สวมหน้ำกำกตลอดเวลำกำรประชุม  

- นัง่ตำมจุดท่ีก ำหนด ไม่ยำ้ยท่ีนัง่  

- กรณีมีค ำถำมใหเ้ขียนลงกระดำษแลว้ส่งใหเ้จำ้หน้ำท่ี งดกำรพูดคุยในหอ้งประชุม  

- ไม่รบัประทำนอำหำรในหอ้งประชุม 

 

 จำกน้ัน ไดเ้ชิญอำสำสมคัรผูถื้อหุน้ 1 ท่ำน คือ นำงสำวกณัฐิกำ ฉนัทะ ผูถื้อหุน้ เป็นผูต้รวจสอบในกำรนับ

คะแนนเสียง เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง และได้รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง

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 
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4. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกอำจมีผูถื้อหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชุมเพิ่มเติม 

5. มติของท่ีประชุม ในกรณีปกติ ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ยกเวน้วำระท่ี 7 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และวำระท่ี 9 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรสอบถำม ขอใหย้กมือข้ึน เมื่อประธำนอนุญำตแลว้ ขอใหแ้จง้ชื่อ นำมสกุล และแจง้ว่ำเป็น 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรบัทรำบวำ่ เพื่อเสริมสรำ้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียม

กันของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกำศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  และใหส้ิทธิ 

ผูถื้อหุน้เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 โดยผ่ำนไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564 โดยใหร้ะยะเวลำผูถื้อหุน้เสนอรำยชือ่กรรมกำร

และวำระไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงพบว่ำไม่มีผูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่อยำ่งใด ดังน้ัน บริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำวำระต่ำง ๆ ตำมท่ีไดแ้จง้ไปตำมหนังสือ

เชิญประชุม 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ ำนวน 35 รำย รวม

จ ำนวนหุน้ได ้443,614,600 หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจ ำนวน 13 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้4,287,208 หุน้ รวมเป็นผู ้

ถือหุน้ทั้งท่ีมำดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งสิ้ นจ ำนวน 48 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้447,901,808 

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.4424 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 644,997,425 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตำม

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 37 แลว้ ทั้งน้ี นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร มอบหมำยให ้นำยพิชยั คชมิตร 

รองประธำนกรรมกำร เป็นประธำนท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และด ำเนินกำรในกำรประชุมแทน ตำมขอ้บังคับของ

บริษัท ขอ้ท่ี 39 เพื่อควำมคล่องตัวในกำรประชุมในครั้งน้ี และมอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูก้ล่ำว

รำยละเอียดในแต่ละวำระและสรุปผลคะแนน จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 ประธานแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 

 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภำวะหดตัวลง เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ       

โรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไดติ้ดตำมและประเมินสถำนกำรณด์งักล่ำวอยำ่งใกลช้ิด เพื่อปรบัตวัใหส้ำมำรถด ำเนินงำนภำยใต้

ภำวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

 

 ปี 2565 คำดวำ่เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟ้ืนตวัจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรค และมำตรกำรกระตุน้

เศรษฐกิจของภำครฐั โดยบริษัทยงัคงด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงั ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูม้ี
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ส่วนไดเ้สียเป็นส ำคญั ภำยใตห้ลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ รวมถึง

กำรด ำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล (ESG) อนัจะน ำไปสู่กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน 

 

 ทำ้ยท่ีสุด ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ซันสวีท จ ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ ลูกคำ้              

คู่คำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ สถำบนัทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรและพนักงำน รวมทั้งบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ท่ีไดใ้หก้ำร

สนับสนุนและไวว้ำงใจ จนท ำใหบ้ริษัทมีผลประกอบกำรท่ีดีตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ และบริษัทยงัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนิน

ธุรกิจใหก้ำ้วหน้ำอยำ่งยัง่ยืนตลอดไป 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทไดจ้ัดประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี  

20 เมษำยน 2564 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 10-25 

ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวำระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำน

กำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

  

หมำยเหตุ ในวำระน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ีจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระน้ีเท่ำกบั 49 รำย มีจ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 447,921,808 หุน้ 

 

วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ  าปี 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี  

 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ในปี 2564 เป็นปีท่ีเต็มไปดว้ย

ควำมทำ้ทำยจำกปัจจัยต่ำง ๆ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) บริษัทไดผ้ลกัดนัธุรกิจใหเ้ติบโตดว้ยกำรวำงรำกฐำนกำรด ำเนินงำนท่ีมัน่คง เน้นกำรส่งมอบผลิตภณัฑอ์ำหำร

ท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และขยำยตลำดกำรคำ้สู่ผูบ้ริโภคทัว่โลก โดยมีกำรพัฒนำนวตักรรมท่ีส่งเสริมธุรกิจ 
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ตั้งแต่ กระบวนกำรจดัหำวตัถุดิบ กำรผลิต กำรจดัส่ง ตลอดจนวิจยัพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคอยำ่ง

ต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นปี 2564 บริษัทสำมำรถสรำ้งผลประกอบกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจอย่ำงน่ำพอใจ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีดงัน้ี 

 - รำยไดร้วมในปี 2564 เท่ำกับ 2,988 ลำ้นบำทเพิ่มข้ึน 358 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 13.61 % เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน 

 - รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2564 เท่ำกบั 2,981 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 370 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 14.11 % 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 - ก ำไรปี 2564 เท่ำกบั 209 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 16 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึน 8.29 % เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

โดยในปี 2564 บริษัทไดด้ ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

 - โครงกำรปลูกพืชมูลค่ำสูง บริษัทไดร้บัใบอนุญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพำะ

กัญชง จ ำนวน 2 ใบ ไดแ้ก่ ใบอนุญำตปลูกเพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และใบอนุญำตปลูกเพื่อประโยชน์ในกำร

ศึกษำวิจยั โดยเริ่มด ำเนินกำรปลูกเพื่อกำรจ ำหน่ำยและวิจยัปรบัปรุงพนัธุ์ 

 - โครงกำรธุรกิจตูจ้ ำหน่ำยสินคำ้อัตโนมัติ (Vending Machine) บริษัทจะเริ่มน ำตูจ้ ำหน่ำยสินคำ้ ตั้งใน

พื้ นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำรตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่  

 - โครงกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพและขยำยก ำลังกำรผลิต บริษัทมีแผนกำรจดัซ้ือเครื่องจกัรและอุปกรณ์

ต่ำงๆ ท่ีทนัสมยั โดยเริ่มด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจกัร ในปี 2565  

 - โครงกำรอำคำรผลิตขนำดเล็กส ำหรับสินคำ้พรอ้มทำน (Mini Factory) เพื่อส่งมอบสินคำ้ไดอ้ย่ำง

ต่อเน่ือง รวมทั้งมีแผนขยำยสู่กำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำรส ำเร็จรูปพรอ้มปรุง (Ready to Cook) ในอนำคต 

 - โครงกำรไร่ตะวนัหวำน (SUN Valley) บนเน้ือท่ี 1,045 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำโครงสรำ้ง

พื้ นฐำน ปลูกวตัถุดิบขำ้วโพดหวำน และพืชมูลค่ำสูง เพื่อพฒันำพื้ นท่ีใหเ้ป็น ศูนยค์วำมเป็นเลิศทำงดำ้นเกษตรของไทย 

 - โครงกำรผลิต Biogas จำก Waste (ซังข้ำวโพด) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัสดุเหลือใชจ้ำกพืชเกษตร             

แปรรูปเป็น พลงังำนสะอำด (Green Energy) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ 1 เมกะวตัต์ 

 

นอกจำกน้ี บริษัทยงัไดร้บัรำงวลัและผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีสะทอ้นควำมส ำเร็จในปี 2564 ดงัน้ี 

 

 - รำงวลัผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export 2021) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม 

(Best Thai Brand Award) จดัโดยส ำนักส่งเสริมนวตักรรมและสรำ้งมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรคำ้ กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่ง

ประเทศ กระทรวงพำณิชย ์เพื่อมอบใหผู้ส้่งออกสินคำ้และบริกำร ท่ีมีผลงำนดีเด่นในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำร ใหม้ี

คุณภำพไดม้ำตรฐำนเป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล จนสำมำรถแข่งขนัในตลำดต่ำงประเทศได ้

 - รำงวลั “นวตักรรมดีเด่น” เวที SET Awards 2021: Outstanding Innovation Company Awards จดัโดย

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวำรสำรกำรเงินธนำคำร เพื่อมอบใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนท่ีใหค้วำมส ำคญัตอ่

นวตักรรมและมีผลงำนนวตักรรมท่ีโดดเด่นเป็นรูปธรรม และสนับสนุนกำรพฒันำนวตักรรมของประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 
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 - ไดร้บักำรจดัอนัดบัวำ่เป็นบรษิัทท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 

หรือ 5 ดำว ในโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ ำปี 2564 จำกสมำคม

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยกำรสนับสนุนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)   

 

 นอกจำกน้ี บริษัทใหค้วำมส ำคญัแก่กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงปฏิบติั

ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง รบัเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของท่ีไม่สมควร เกินปกติวิสยัจำก

ผูเ้กี่ยวขอ้งในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมท่ีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ใหก้ับ

บุคคล/นิติบุคคล ท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดย

ออ้ม เพื่อใหม้ีกำรปฏิบัติตอบแทนท่ีเอื้ อประโยชน์ต่อกัน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีใหห้รือรับตำมจำรีตประเพณี หรือตำม

เทศกำลของแต่ละทอ้งถ่ิน หรือตำมท่ีเห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมัน่วำ่ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีอยูบ่นพื้ นฐำนของจริยธรรม

อยำ่งรบัผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรน ำไปสูค่วำมส ำเร็จอยำ่งยัง่ยืน และคู่คำ้คือห่วงโซ่ส ำคญั

ของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนผ่ำนกำรสื่อสำรควำมคำดหวงัไปยงัลูกคำ้โดยจดัท ำเป็นคู่มือ

จริยธรรมและแนวปฏิบัติส ำหรับคู่คำ้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่     

จึงไดข้อควำมร่วมมือจำกคู่คำ้ของบริษัทยึดถือปฏิบติัดว้ยกนัอย่ำงสอดคลอ้งซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทและคู่คำ้เจริญเติบโต

ไปดว้ยกนัอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี และแจง้ใหท่ี้ประชุม

ทรำบวำ่ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปีบญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึง

ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 หน้ำ 157-232 ท่ีได้

จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยงบกำรเงินดังกล่ำวไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มี

ผูใ้ดสอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินรอบปีบญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2564 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 447,921,808 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 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ 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 หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนัยส ำคญั 

 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 บริษัทมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 209.09 ลำ้นบำท 

บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 ดงัน้ี 

 

 จดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 10,850,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 5.19 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

2564 จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีก ำไรสะสมจดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย

จ ำนวน 32,250,000 บำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

 จ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนทั้งสิ้ น 161,249,356.25 บำท (หน่ึงรอ้ยหกสิบเอ็ดลำ้นสองแสนสี่

หมื่นเกำ้พันสำมรอ้ยหำ้สิบหกบำทย่ีสิบหำ้สตำงค์) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 81.34 ของก ำไรสุทธิหลังหักทุนส ำรองตำม

กฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

 

 ทั้งน้ีบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึงวันท่ี 30 

มิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บำท (หกสิบสี่ลำ้นสี่แสนเกำ้หมื่นเกำ้พันเจ็ด

รอ้ยสี่สิบสองบำทหำ้สิบสตำงค)์ เมื่อวนัท่ี 3 กนัยำยน 2564   
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 กำรปันผลประจ ำปีท่ีน ำเสนอในครั้งน้ี อตัรำหุน้ละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวน 96,749,613.75 บำท  (เกำ้สิบ

หกลำ้นเจ็ดแสนสี่หมื่นเกำ้พนัหกรอ้ยสิบสำมบำทเจ็ดสิบหำ้สตำงค์) โดยแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

 - กำรปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.035 บำท จำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน 

(BOI) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำไม่ถูกหกัภำษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ำยและไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้

 - กำรปันผลในอัตรำหุน้ละ 0.115 บำท จำกก ำไรสุทธิท่ีไม่ไดร้ับกำรยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริม

กำรลงทุน (Non-BOI) 

 

 โดยก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 และก ำหนดจ่ำย   

ปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2565 

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

 นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่กำรจ่ำยเงินปันผล ในปี 2563 บริษัทมี

ก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย 182.78 ลำ้นบำท เมื่อหักผลขำดทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

จ ำนวน (42.16) ลำ้นบำท จะส่งผลท ำใหบ้ริษัทจ่ำยเงินปันผลเกินกวำ่ก ำไรในปี 2563 หรือไม่  

 

 นำยวีระ นพวฒันำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน ใหข้อ้มูลวำ่ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่ต ำ่กวำ่

รอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย โดยไดพ้ิจำรณำก ำไรสะสมยกมำทั้งหมด ซ่ึงบริษัทไม่มียอด

ขำดทุนสะสม และกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีมำจำกผลก ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยผลประกอบกำรปี 2563 บริษัทมีก ำไร

เพียงพอ จึงไม่ถือวำ่เป็นกำรจ่ำยปันผลเกินกวำ่ก ำไร 

 

 นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ ใหข้อ้สงัเกตเพิ่มเติมวำ่ บริษัทมีก ำไรสะสมในบญัชี

ซ่ึงเสียภำษีในอัตรำท่ีแตกต่ำงกัน โดยในปีน้ีบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้ับยกเวน้ภำษีจำกสิทธิ

ประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุน้รำยยอ่ยไม่ไดป้ระโยชน์เน่ืองจำกไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้ในขณะท่ีผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่จะไดป้ระโยชน์เน่ืองจำกไม่ตอ้งเสียภำษี  

 

 นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิท่ีเสียภำษีในอตัรำรอ้ยละ 20 ซ่ึงบริษัทควรพิจำรณำวำ่มี

ก ำไรสุทธิท่ีเสียภำษีในอตัรำท่ีสูงกวำ่หรือไม่ โดยขอใหพ้ิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิท่ีเสียภำษีในอตัรำท่ีสูงกว่ำ

ดังกล่ำวก่อนกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพื่อให ้   

ผูถื้อหุน้รำยย่อยไดป้ระโยชน์จำกเครดิตภำษี และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหบ้ริษัทจดัท ำตำรำงอตัรำก ำไรสะสมใน

แต่ละปี และใหจ้่ำยเงินปันผลจำกก ำไรปีท่ีเสียภำษีในอตัรำสูงสุดก่อน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยไดป้ระโยชน์สูงสุด 

 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำมเพิ่มเติม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำม

กฎหมำย และกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสยีง

ขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผล 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) 

และกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งในวำระน้ีอำจไดร้ับเลือกเขำ้มำอีกก็ได้ ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565          

มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยองอำจ กิตติคุณชยั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2) นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3) นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคล เพื่อรบักำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 

ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564 ถึง วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนตลำด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแลว้    

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท 

 

จำกน้ัน นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ชิญใหก้รรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ออกจำกหอ้ง

ประชุมชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยำ่งอิสระ และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่   

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้พิจำรณำ

กลัน่กรองตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมควำมเหมำะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำน ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

ประจ ำปี 2565 กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง จ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี 

 

1) นำยองอำจ กิตติคุณชยั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2) นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 



 

 

 10  

 

และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอก จ ำนวน 1 ท่ำน เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 

แทน นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 เน่ืองจำกมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยำม

กรรมกำรอิสระ ซ่ึงสำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

 

1) นำงสำวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

 

โดยรำยละเอียดอำยุกำรท ำงำน  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน สดัส่วนกำรถือหุน้และประวติัดำ้นอื่นๆ ของแต่ละ

ท่ำน ปรำกฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 25 – 27 คณะกรรมกำรบริษัท (ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจำรณำ

แลว้ว่ำบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอชื่อไดผ้่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำง

รอบคอบ วำ่มีคุณสมบติัเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำม

วำระ 2 ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ  ตำมเดิมอีกวำระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอก

อีก 1 ท่ำน เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและต ำแหน่งอื่น ๆ แทน นำยอนุชำ ด ำรงมณี กรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระ 

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 

โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำ

แต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 จ ำนวน  

2 ท่ำน คือ 1) นำยองอำจ กิตติคุณชัย 2) นำยชัยยศ  สันติวงษ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ 

ตำมเดิมอีกวำระหน่ึง และแต่งตั้งกรรมกำร 1 ท่ำน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทน นำยอนุชำ ด ำรงมณี กรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 คือ 1) นำงสำวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

6.1 นำยองอำจ กิตติคุณชยั 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

6.2 นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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6.3 นำงสำวอุดมรตัน์ อคัรชิโนเรศ 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลบัเขำ้หอ้งประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

 นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด            

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 2565 ดังท่ีไดแ้จง้ล่วงหน้ำในหนังสือเชิญประชุมหน้ำท่ี 5-6 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ดงัน้ี 

1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) 

2563 2564 2565 

คณะกรรมกำรบริษัท    

 - ประธำนกรรมกำรบริษัท 65,000  65,000  65,000  

 - กรรมกำรบริษัท 30,000  30,000  30,000  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ    

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000  20,000  20,000  

 - กรรมกำรตรวจสอบ 15,000  15,000  15,000  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน    

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 20,000  20,000  20,000  

 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000  15,000  15,000  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

 - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 20,000  20,000  20,000  

 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 15,000  15,000  15,000  



 

 

 12  

 

ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) 

2563 2564 2565 

คณะกรรมกำรบริหำร    

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร 20,000  20,000  20,000  

 - กรรมกำรบริหำร 15,000  15,000 15,000 

  

2. เงินพิเศษ 

กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินพิเศษตำมอตัรำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงค ำนวณจำกก ำไรสุทธิหลังหกัทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำย โดยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสมในแต่

ละครำวเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทอนุมติั 

 

อตัรำเงินพิเศษค ำนวณจำกก ำไรสุทธิหลังหกัทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

2563 2564 2565 

- ไม่เกิน 2% ไม่เกิน 2% 

 

3. สิทธปิระโยชนอ่ื์น  

ไม่มี 

 

หมายเหต ุ:  

• กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดร้บัรำยไดป้ระจ ำจำกบรษิทั 

จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำเบี้ ยประชุม 

• ก ำหนดเบี้ ยประชุมกรรมกำร ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท 

 

จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำร

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2565 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด            

พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบริษัทขอ้ 57. ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก ำหนด

ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีของบริษัททุกปี  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

เป็นผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2565 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็น

อิสระในกำรท ำงำน โดยนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีมำแลว้ 6 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ตั้งแต่ปี

บญัชี 2559-2564 แต่ นำงสำวสุขุมำภรณ ์วงศ์อริยำพร และ นำงสำววรำภรณ ์วรธิติกุล ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 ดงัน้ี  

 

1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

2) นำงสำวสุขุมำภรณ ์วงศอ์ริยำพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4843 หรือ 

3) นำงสำววรำภรณ ์วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4474  

 

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท เท่ำกบัปีก่อน และรบัทรำบ

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ของบริษัทยอ่ยจ ำนวน 200,000 บำท ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ำกดั และผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 โดย

วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4843 หรือ นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 4474 จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2565 และ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท และรบัทรำบค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 

ของบริษัทยอ่ยจ ำนวน 200,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วัตถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะด าเนินการในอนาคต 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 

นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหว้ตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทสอดคลอ้งกับกฎหมำย และเป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรในอนำคต  

โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ทั้งสิ้ นจ ำนวน 5 ขอ้ โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมขอ้ท่ี 14 และขอ้ท่ี 26 และเพิ่ม

วตัถุประสงค์ใหม่ในขอ้ท่ี 42, 43 และ 44 ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษัทจะมีวตัถุประสงค์ใหม่ ทั้งสิ้ น 44 ขอ้ จำกเดิม 41 ขอ้ โดยมี

รำยละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์แกไ้ขเพิ่มเติมเป็น ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคท์ี่แกไ้ขหรือเพิ่มเติม 

ขอ้ 14. “ประกอบกิจกำรคำ้ ยำ ยำรกัษำโรค 

เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือ

เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ ย ยำปรำบศตัรูพืช 

ยำบ ำรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด” 

ขอ้ 14. “ประกอบกิจกำรคำ้ ยำ ยำรกัษำโรค 

เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือ

เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร”์ 

ขอ้ 26. “ประกอบกิจกำรคำ้จ ำหน่ำยเมล็ด

พนัธุท์ำงกำรเกษตร” 

ขอ้ 26. “ประกอบกิจกำรคำ้ ผลติ และจ ำหน่ำย 

เมล็ดพนัธุท์ำงกำรเกษตร เมล็ดพนัธุค์วบคุม ปุ๋ ย 

ยำปรำบศตัรพูืช เคมีภณัฑท์ำงกำรเกษตร วตัถุ

อนัตรำยทำงกำรเกษตร ยำบ ำรุงพืชและสตัวทุ์ก

ชนิด เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวขอ้ง” 

- ขอ้ 42. "ประกอบกจิกำรวิจยัและพฒันำ

ผลิตภณัฑ ์ทั้งในระดบักำรวิจยัขัน้พื้ นฐำน กำร

วิจยัประยุกต ์กำรวจิยัพฒันำระดบัน ำรอ่ง และ

กำรวิจยัพฒันำเชิงสำธิต ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป อุตสำหกรรมชีวภำพ 

อุตสำหกรรมกำรแพทย ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร

ถนอมและพฒันำ คุณภำพ คุณประโยชน์ อำยุ 

และกำรใชง้ำน สินคำ้ตำมท่ีระบไุวใ้น

วตัถุประสงค"์ 

- ขอ้ 43. "ประกอบกจิกำรฟำรม์ เกษตรกรรม 

เกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูป

ผลิตภณัฑท์ำงกำรเกษตร" 
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วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคท์ี่แกไ้ขหรือเพิ่มเติม 

- ขอ้ 44. "ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ และ/

หรือ บริกำรตำมท่ีระบใุนวตัถุประสงค ์ผ่ำนตู ้

จ ำหน่ำยสินคำ้อตัโนมติั" 

 

 จำกน้ันนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถำม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้

สอดคลอ้งกับกฎหมำย และเป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรในอนำคต   

โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำย และเป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรใน

อนำคต โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคเ์ดิมขอ้ท่ี 14 และขอ้ท่ี 26 และเพิ่มวตัถุประสงคข์อ้ใหม่ใน ขอ้ท่ี  42, 43 และ 

44 ดงัน้ัน บริษัทจะมีวตัถุประสงคใ์หม่ ทั้งสิ้ น 44 ขอ้ จำกเดิม 41 ขอ้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 447,921,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 10 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 

 

 นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ ใหข้อ้สังเกตว่ำ กำรท่ีบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้

ใหก้ับผูถื้อหุน้ ไม่ก่อใหเ้กิดผลดีกับบริษัทและผูถื้อหุน้รำยย่อยเพรำะท ำใหก้ ำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) ลดลง 

บริษัทควรออกหุน้เพิ่มทุน หรือ Right Offering (RO) เพื่อจ ำหน่ำยใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงบริษัทจะรับเงินเขำ้มำมีโอกำสท ำให ้

Return On Equity สูงข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผูถื้อหุน้รำยยอ่ยในภำพรวม 
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 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำมหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วม

ประชุม และปิดกำรประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลำ 14.00 น. 

 

 

 

 

  ( นำยพิชยั คชมิตร ) 

 ประธำนท่ีประชุม 


