รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่
20 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 น. ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหำชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ งสะโตก อำเภอ
สันป่ ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
นำยอำคี ระ กิ จธนโสภำ ท ำหน้ ำที่ เป็ นผู ้ดำเนิ นกำรประชุ ม กล่ ำวต้อนรับผู ้ถื อหุ น้ และผู ้เข้ำ ร่ ว มประชุ ม
และแนะนำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมลำดับ เนื่ องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด -19 จึงมีกรรมกำรบำงท่ำนและผูส้ อบบัญชีเข้ำร่วมประชุมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยพิชยั
คชมิตร

5. นำงจิรำพร
6. นำงศุรำภรณ์
7. นำยอนุ ชำ
8. นำยชัยยศ

รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ กรรมกำรอิสระ
กิตติคุณชัย
รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร
นันทำภิวฒ
ั น์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน/
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
กิตติคุณชัย
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กิตติคุณชัย
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ดำรงมณี
กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
สันติวงษ์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ผูบ้ ริหาร
1. นำยวีระ
2. นางอัมพันธ์
3. นายพัลลภ
4. นำยรัฐศักดิ์

นพวัฒนำกำร
สุริยงั
บุญถึง
หนู คง

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทัว่ ไป
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิศวกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นำยชำติพร
2. นำงสำวพิสมัย

บำรมี
ชูวงศ์โกมล

บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด

2. นำงสำวมรกต
3. นำยวรพงศ์
4. นำยองอำจ
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยไกรฤทธิ์
บุณยเกียรติ

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ

ผูส้ อบบัญชี
1. นำยนำยวิเชียร

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

กิ่งมนตรี

รวมกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม ทั้งสิ้ น 8 คน คิดเป็ นสัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุม เท่ำกับร้อยละ 89 ของ
กรรมกำรทั้งหมด 9 คน
นำยอำคี ร ะ กิ จ ธนโสภำ รำยงำนให้ ที่ ประชุ มทรำบว่ ำ บริ ษั ท ได้ เ ชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อหุ ้ น และ
แจ้งข้อมูลเกี่ย วกับกำรประชุมในครั้งนี้ ให้ผูถ้ ือหุน้ รับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนั งสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้
ทำงไปรษณีย์ ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และแจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
และเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid -19 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่
กองควบคุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุม โดยขอควำมร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ให้มอบ
ฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระแทนกำรมำประชุมด้วยตนเอง สำหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมด้วยตนเอง
ขอให้ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรดังนี้
- สวมหน้ำกำกตลอดเวลำกำรประชุม
- นัง่ ตำมจุดที่กำหนด ไม่ยำ้ ยที่นัง่
- กรณีมีคำถำมให้เขียนลงกระดำษแล้วส่งให้เจ้ำหน้ำที่ งดกำรพูดคุยในห้องประชุม
- ไม่รบั ประทำนอำหำรในห้องประชุม
จำกนั้น ได้เชิญอำสำสมัครผูถ้ ือหุน้ 1 ท่ำน คือ นำงสำวกัณฐิกำ ฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูต้ รวจสอบในกำรนับ
คะแนนเสียง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนั บคะแนนเสียง และได้ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ ที่
ตนถืออยูโ่ ดยถือว่ำ 1 หุน้ มี 1 เสียง
2. กำรลงมติในแต่ละวำระให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้ น
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้ น ๆ สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนภำยหลังเสร็จสิ้ นกำรประชุม
3. กรณีผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนน
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะ เนื่ องจำกบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ แล้ว
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4. จำนวนผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่ องจำกอำจมีผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นวำระที่ 7 ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมำประชุม และวำระที่ 9 ต้องผ่ำนกำรอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ต้องกำรสอบถำม ขอให้ยกมือขึ้ น เมื่อประธำนอนุ ญำตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นำมสกุล และแจ้งว่ำเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบว่ำ เพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียม
กันของผูถ้ ื อหุน้ บริษัทได้ประกำศให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร และให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 โดยผ่ำนไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกำยน 2564 โดยให้ระยะเวลำผูถ้ ือหุน้ เสนอรำยชือ่ กรรมกำร
และวำระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งพบว่ำไม่มีผูใ้ ดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่ำงใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้แจ้งไปตำมหนังสือ
เชิญประชุม
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมีผถู ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุ มด้วยตนเองจำนวน 35 รำย รวม
จำนวนหุน้ ได้ 443,614,600 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำนวน 13 รำย รวมจำนวนหุน้ ได้ 4,287,208 หุน้ รวมเป็ นผู้
ถือหุน้ ทั้งที่มำด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้ นจำนวน 48 รำย รวมจำนวนหุน้ ได้ 447,901,808
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.4424 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้ท้ังหมด 644,997,425 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตำม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว ทั้งนี้ นำยไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร มอบหมำยให้ นำยพิชยั คชมิตร
รองประธำนกรรมกำร เป็ นประธำนที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดำเนิ นกำรในกำรประชุมแทน ตำมข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 39 เพื่อควำมคล่องตัวในกำรประชุมในครั้งนี้ และมอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูก้ ล่ำว
รำยละเอี ยดในแต่ ละวำระและสรุ ปผลคะแนน จึ ง ขอเปิ ดกำรประชุ ม เพื่อ พิ จำรณำเรื่อ งต่ ำง ๆ ตำมระเบี ยบวำระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
สถำนกำรณ์เศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จของไทยอยู่ใ นภำวะหดตัวลง เนื่ อ งจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นชีวิตและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้สำมำรถดำเนิ นงำนภำยใต้
ภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงต่อเนื่ อง
ปี 2565 คำดว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรค และมำตรกำรกระตุน้
เศรษฐกิจของภำครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนิ นธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง คำนึ งถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูม้ ี
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ส่วนได้เสียเป็ นสำคัญ ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
กำรดำเนิ นกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล (ESG) อันจะนำไปสู่กำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
ท้ำยที่ สุด ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหำชน) ขอขอบคุ ณท่ำนผูถ้ ื อหุน้ ลูกค้ำ
คู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ สถำบันทำงกำรเงิน ผูบ้ ริหำรและพนักงำน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ที่ได้ให้กำร
สนับสนุ นและไว้วำงใจ จนทำให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ และบริษัทยังมุ่งมัน่ ที่จะดำเนิ น
ธุรกิจให้กำ้ วหน้ำอย่ำงยัง่ ยืนตลอดไป
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วำระนี้ เป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่
20 เมษำยน 2564 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 10-25
ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถำมประเด็ นที่ เกี่ ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผู ้ใด
สอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำน
กำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
หมำยเหตุ ในวำระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 รำย ทำให้มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระนี้ เท่ำกับ 49 รำย มีจำนวนหุน้ รวมทั้งหมด 447,921,808 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2564 เป็ นปี ที่เต็มไปด้ว ย
ควำมท้ำทำยจำกปั จจัยต่ำง ๆ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) บริษัทได้ผลักดันธุรกิจให้เติบโตด้วยกำรวำงรำกฐำนกำรดำเนิ นงำนที่มนั ่ คง เน้นกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์อำหำร
ที่ มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และขยำยตลำดกำรค้ำสู่ผูบ้ ริโภคทัว่ โลก โดยมีกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ ส่งเสริมธุรกิจ
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ตั้งแต่ กระบวนกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิต กำรจัดส่ง ตลอดจนวิจยั พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ผูบ้ ริโภคอย่ำง
ต่อเนื่ อง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทสำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรให้เป็ นไปตำมแผนธุรกิจอย่ำงน่ ำพอใจ
ผลกำรดำเนิ นงำนปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี้
- รำยได้รวมในปี 2564 เท่ำกับ 2,988 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้ น 358 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 13.61 % เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน
- รำยได้จำกกำรขำยในปี 2564 เท่ำกับ 2,981 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น 370 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 14.11 %
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
- กำไรปี 2564 เท่ำกับ 209 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น 16 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้ น 8.29 % เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนิ นโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
- โครงกำรปลูกพืชมูลค่ำสูง บริษัทได้รบั ใบอนุ ญำตผลิต (ปลูก) ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะ
กัญชง จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุ ญำตปลูกเพื่อประโยชน์ ในเชิงพำณิชย์ และใบอนุ ญำตปลูกเพื่อประโยชน์ ในกำร
ศึกษำวิจยั โดยเริ่มดำเนิ นกำรปลูกเพื่อกำรจำหน่ ำยและวิจยั ปรับปรุงพันธุ์
- โครงกำรธุรกิจตูจ้ ำหน่ ำยสินค้ำอัตโนมัติ (Vending Machine) บริษัทจะเริ่มนำตูจ้ ำหน่ ำยสินค้ำ ตั้งใน
พื้ นที่จงั หวัดเชียงใหม่เพื่อจำหน่ ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเป็ นกำรตอบโจทย์ผบู ้ ริโภคยุคใหม่
- โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและขยำยกำลังกำรผลิต บริษัทมีแผนกำรจัดซื้ อเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่ทนั สมัย โดยเริ่มดำเนิ นกำรติดตั้งเครื่องจักร ในปี 2565
- โครงกำรอำคำรผลิต ขนำดเล็ก สำหรับสิน ค้ำพร้อมทำน (Mini Factory) เพื่ อ ส่ งมอบสินค้ำได้อย่ำง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งมีแผนขยำยสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready to Cook) ในอนำคต
- โครงกำรไร่ตะวันหวำน (SUN Valley) บนเนื้ อที่ 1,045 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำรจัดทำโครงสร้ำง
พื้ นฐำน ปลูกวัตถุดิบข้ำวโพดหวำน และพืชมูลค่ำสูง เพื่อพัฒนำพื้ นที่ให้เป็ น ศูนย์ควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนเกษตรของไทย
- โครงกำรผลิ ต Biogas จำก Waste (ซัง ข้ำ วโพด) สร้ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม จำกวั ส ดุ เ หลื อ ใช้จ ำกพื ช เกษตร
แปรรูปเป็ น พลังงำนสะอำด (Green Energy) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ ำ 1 เมกะวัตต์
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รบั รำงวัลและผลกำรประเมินจำกหน่ วยงำนต่ำง ๆ ที่สะท้อนควำมสำเร็จในปี 2564 ดังนี้
- รำงวัลผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export 2021) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
(Best Thai Brand Award) จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้ำงมูล ค่ำเพิ่มเพื่อกำรค้ำ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อมอบให้ผสู ้ ่งออกสินค้ำและบริกำร ที่มีผลงำนดีเด่นในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร ให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล จนสำมำรถแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้
- รำงวัล “นวัตกรรมดีเด่น” เวที SET Awards 2021: Outstanding Innovation Company Awards จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวำรสำรกำรเงินธนำคำร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้ควำมสำคัญต่อ
นวัตกรรมและมีผลงำนนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็ นรูปธรรม และสนับสนุ นกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศอย่ำงต่อ เนื่ อง
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- ได้รบั กำรจัดอันดับว่ำเป็ นบริษัทที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
หรือ 5 ดำว ในโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบี ยนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยกำรสนับสนุ นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
นอกจำกนี้ บริษัทให้ควำมสำคัญแก่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิ
ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสยั จำก
ผูเ้ กี่ยวข้องในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมที่ถูกเรียกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับ
บุคคล/นิ ติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนิ นกำรโดยตรงหรือโดย
อ้อม เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนที่ เอื้ อประโยชน์ ต่อกัน เว้นแต่เป็ นกรณีที่ให้หรือรับตำมจำรีตประเพณี หรือตำม
เทศกำลของแต่ละท้องถิ่น หรือตำมที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมัน่ ว่ำ กำรดำเนิ นธุรกิจที่อยูบ่ นพื้ นฐำนของจริยธรรม
อย่ำงรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรนำไปสูค่ วำมสำเร็จอย่ำงยัง่ ยืน และคู่คำ้ คือห่วงโซ่สำคัญ
ของควำมสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยำยขอบเขตกำรดำเนิ นงำนผ่ำนกำรสื่อสำรควำมคำดหวังไปยังลูกค้ำโดยจัดทำเป็ นคู่มือ
จริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่คำ้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นธุรกิจเช่นเดี ยวกันกับ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่
จึงได้ขอควำมร่วมมือจำกคู่คำ้ ของบริษัทยึดถือปฏิบตั ิดว้ ยกันอย่ำงสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและคู่คำ้ เจริญเติบโต
ไปด้วยกันอย่ำงต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ วำระนี้ เป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปี บัญชีสนสุ
ิ้ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2564 หน้ำ 157-232 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ พร้อมหนั งสือเชิญประชุ มแล้ว โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มี
ผูใ้ ดสอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิงบกำรเงินรอบปี บัญชีสนสุ
ิ้ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบกำรเงินประจำปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

447,921,808
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุน
สำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดว่ำ “ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผลจำกเงิน
ประเภทอื่นนอกจำกกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผล”
ตำมที่บริษัทกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปั นผลในแต่ละปี ในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี
และสำรองต่ำง ๆ ทุ กประเภทตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุ จำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้ นไม่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนิ นงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
จำกผลกำรดำเนิ นงำนในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 209.09 ล้ำนบำท
บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้
จัดสรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 10,850,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี
2564 จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมที่กฎหมำยกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
จำนวน 32,250,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จ่ำยปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2564 ในอัตรำหุน้ ละ 0.25 บำท เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 161,249,356.25 บำท (หนึ่ งร้อยหกสิบเอ็ดล้ำนสองแสนสี่
หมื่นเก้ำพันสำมร้อยห้ำสิบหกบำทยี่สิบห้ำสตำงค์) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักทุ นสำรองตำม
กฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึ งวันที่ 30
มิถุนำยน 2564 ในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท รวมเป็ นเงิน 64,499,742.50 บำท (หกสิบสี่ลำ้ นสี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเจ็ด
ร้อยสี่สิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2564
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กำรปั นผลประจำปี ที่นำเสนอในครั้งนี้ อัตรำหุน้ ละ 0.15 บำท เป็ นจำนวน 96,749,613.75 บำท (เก้ำสิบ
หกล้ำนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้ำพันหกร้อยสิบสำมบำทเจ็ดสิบห้ำสตำงค์) โดยแบ่งออกเป็ น ดังนี้
- กำรปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.035 บำท จำกกำไรสุทธิที่ได้รบั ยกเว้นภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน
(BOI) ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำยและไม่สำมำรถเครดิตภำษีได้
- กำรปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.115 บำท จำกกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษี จำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
กำรลงทุน (Non-BOI)
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับปั นผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษำยน 2565 และกำหนดจ่ ำย
ปั นผลในวันที่ 19 พฤษภำคม 2565
จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ สอบถำมว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผล ในปี 2563 บริษัทมี
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตำมกฎหมำย 182.78 ล้ำนบำท เมื่อหักผลขำดทุนจำกผลกำรดำเนิ นงำนในปี 2562
จำนวน (42.16) ล้ำนบำท จะส่งผลทำให้บริษัทจ่ำยเงินปั นผลเกินกว่ำกำไรในปี 2563 หรือไม่
นำยวีระ นพวัฒนำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ให้ขอ้ มูลว่ำ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยปั นผลไม่ตำ่ กว่ำ
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย โดยได้พิจำรณำกำไรสะสมยกมำทั้งหมด ซึ่งบริษัทไม่มียอด
ขำดทุนสะสม และกำรจ่ำยปั นผลประจำปี มำจำกผลกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยผลประกอบกำรปี 2563 บริษัทมีกำไร
เพียงพอ จึงไม่ถือว่ำเป็ นกำรจ่ำยปั นผลเกินกว่ำกำไร
นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ สังเกตเพิ่มเติมว่ำ บริษัทมีกำไรสะสมในบัญชี
ซึ่งเสียภำษี ในอัตรำที่ แตกต่ำงกัน โดยในปี นี้ บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิที่ได้รับยกเว้นภำษี จำกสิทธิ
ประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยไม่ได้ประโยชน์เนื่ องจำกไม่สำมำรถเครดิตภำษี ได้ ในขณะที่ผถู ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่จะได้ประโยชน์เนื่ องจำกไม่ตอ้ งเสียภำษี
นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรจ่ำยปั นผลจำกกำไรสุทธิที่เสียภำษีในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทควรพิจำรณำว่ำมี
กำไรสุทธิที่เสียภำษีในอัตรำที่สูงกว่ำหรือไม่ โดยขอให้พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิที่เสียภำษีในอัตรำที่สูงกว่ำ
ดังกล่ำวก่อนกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิที่ได้รบั ยกเว้นภำษี จำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยได้ประโยชน์จำกเครดิตภำษี และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดทำตำรำงอัตรำกำไรสะสมใน
แต่ละปี และให้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรปี ที่เสียภำษีในอัตรำสูงสุดก่อน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รำยย่อยได้ประโยชน์สูงสุด
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถำมเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำย และกำรจ่ำยปั นผล สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2564 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

447,921,808
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่ งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3)
และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งในวำระนี้ อำจได้รับเลือกเข้ำมำอีกก็ ได้ ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2565
มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยองอำจ กิตติคุณชัย
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
2) นำยชัยยศ สันติวงษ์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3) นำยอนุ ชำ ดำรงมณี
กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564 ถึ ง วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง เว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรของบริษัท
จำกนั้น นำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เชิญให้กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ออกจำกห้อง
ประชุมชัว่ ครำว เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่ำงอิสระ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ด ำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ โดยได้พิ จำรณำ
กลั น่ กรองตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุ ณสมบัติ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมควำมเหมำะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อกำรดำเนิ นงำน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ
ประจำปี 2565 กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ ง จำนวน 2 ท่ำน ดังนี้
1) นำยองอำจ กิตติคุณชัย
2) นำยชัยยศ สันติวงษ์

กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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และเสนอผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำยนอก จำนวน 1 ท่ำน เข้ำมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
แทน นำยอนุ ชำ ดำรงมณี กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2565 เนื่ องจำกมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิ ยำม
กรรมกำรอิสระ ซึ่งสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) นำงสำวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ

กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

โดยรำยละเอียดอำยุกำรทำงำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน สัดส่วนกำรถือหุน้ และประวัติดำ้ นอื่นๆ ของแต่ละ
ท่ำน ปรำกฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 25 – 27 คณะกรรมกำรบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำ
แล้วว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ กรองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำง
รอบคอบ ว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำม
วำระ 2 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและตำแหน่ งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ ง และเสนอผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำยนอก
อีก 1 ท่ำน เข้ำมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรบริษัทและตำแหน่ งอื่น ๆ แทน นำยอนุ ชำ ดำรงมณี กรรมกำรที่พ น้ จำก
ตำแหน่ งตำมวำระ
จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ด
สอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2565
โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุ มและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็ นรำยบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มัติแต่งตั้งกรรมกำรที่ พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2565 จำนวน
2 ท่ำน คือ 1) นำยองอำจ กิตติ คุณชัย 2) นำยชัยยศ สันติ วงษ์ เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและตำแหน่ งอื่น ๆ
ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ ง และแต่งตั้งกรรมกำร 1 ท่ำน เข้ำดำรงตำแหน่ งแทน นำยอนุ ชำ ดำรงมณี กรรมกำรที่พน้ จำก
ตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2565 คือ 1) นำงสำวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
6.1 นำยองอำจ กิตติคุณชัย
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

6.2 นำยชัยยศ สันติวงษ์
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-
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6.3 นำงสำวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
เห็นด้วย
447,921,808
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคี ร ะ กิ จ ธนโสภำ แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ ำ เพื่ อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ บริ ษั ทมหำชนจ ำกั ด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล
เบี้ ยประชุม บำเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำถึ งควำมเหมำะสมของกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนำดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
กรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2565 ดังที่ได้แจ้งล่วงหน้ำในหนั งสือเชิญประชุมหน้ำที่ 5-6 จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้
1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ตาแหน่ง
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
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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
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ค่าเบี้ ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
2563
2564
2565

ตาแหน่ง
คณะกรรมกำรบริหำร
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำร

20,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

2. เงินพิเศษ
กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รบั เงินพิเศษตำมอัตรำดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจำกกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย โดยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจำรณำจัดสรรตำมควำมเหมำะสมในแต่
ละครำวเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุ มตั ิ
อัตรำเงินพิเศษคำนวณจำกกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตำมกฎหมำย

2563
-

2564
ไม่เกิน 2%

2565
ไม่เกิน 2%

3. สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
หมายเหตุ :
• กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัทที่ได้รบั รำยได้ประจำจำกบริษทั
จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่ำเบี้ ยประชุม
• กำหนดเบี้ ยประชุมกรรมกำร ประจำปี 2565 เป็ นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท
จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ด
สอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำร
อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคี ร ะ กิ จ ธนโสภำ แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ ำ เพื่ อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ บริ ษั ทมหำชนจ ำกั ด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ สำมัญประจำปี แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนด
ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 เนื่ องจำกมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ ดี ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็ น
อิสระในกำรทำงำน โดยนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบตั ิหน้ำที่มำแล้ว 6 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี
บัญชี 2559-2564 แต่ นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร และ นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้
1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร
3) นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 3977 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4843 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4474

และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็ นจำนวน 2,600,000 บำท เท่ำกับปี ก่อน และรับทรำบ
ค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บำท ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด และผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ด
สอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 โดย
วำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 3977 หรือ
นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที่ 4843 หรือ นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญำตเลขที่ 4474 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 และ
กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็ นจำนวน 2,600,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดาเนินการในอนาคต
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอำคีระ กิจธนโสภำ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยอำคีระ กิจธนโสภำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในกำรดำเนิ นธุรกิจของ
บริษัทสอดคล้องกับกฎหมำย และเป็ นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจที่ บริษัทจะดำเนิ นกำรในอนำคต
โดยแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุ ประสงค์ท้ังสิ้ นจำนวน 5 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุ ประสงค์เดิ มข้อที่ 14 และข้อที่ 26 และเพิ่ม
วัตถุประสงค์ใหม่ในข้อที่ 42, 43 และ 44 ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีวตั ถุประสงค์ใหม่ ทั้งสิ้ น 44 ข้อ จำกเดิม 41 ข้อ โดยมี
รำยละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น ดังนี้
วัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 14. “ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค
เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช
ยำบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิ ด”
ข้อ 26. “ประกอบกิจกำรค้ำจำหน่ ำยเมล็ด
พันธุท์ ำงกำรเกษตร”

-
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วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อ 14. “ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค
เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์”
ข้อ 26. “ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต และจำหน่ำย
เมล็ดพันธุท์ ำงกำรเกษตร เมล็ดพันธุค์ วบคุม ปุ๋ย
ยำปรำบศัตรูพืช เคมีภณ
ั ฑ์ทำงกำรเกษตร วัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร ยำบำรุงพืชและสัตว์ทุก
ชนิ ด เมื่อได้รบั อนุ ญำตจำกหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง”
ข้อ 42. "ประกอบกิจกำรวิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับกำรวิจยั ขัน้ พื้ นฐำน กำร
วิจยั ประยุกต์ กำรวิจยั พัฒนำระดับนำร่อง และ
กำรวิจยั พัฒนำเชิงสำธิต ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป อุตสำหกรรมชีวภำพ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ถนอมและพัฒนำ คุณภำพ คุณประโยชน์ อำยุ
และกำรใช้งำน สินค้ำตำมที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์"
ข้อ 43. "ประกอบกิจกำรฟำร์ม เกษตรกรรม
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร"

วัตถุประสงค์เดิม
-

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อ 44. "ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ ำยสินค้ำ และ/
หรือ บริกำรตำมที่ระบุในวัตถุประสงค์ ผ่ำนตู ้
จำหน่ ำยสินค้ำอัตโนมัติ"

จำกนั้นนำยอำคีระ กิจธนโสภำ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ด
สอบถำม จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ไขเพิ่มเติ มหนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุ ประสงค์) เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมำย และเป็ นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัท จะดำเนิ นกำรในอนำคต
โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มัติอนุ มัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย และเป็ นไปตำมระเบียบของรำชกำร และครอบคลุมธุรกิจที่ บริษัทจะดำเนิ นกำรใน
อนำคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมข้อที่ 14 และข้อที่ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ขอ้ ใหม่ใน ข้อที่ 42, 43 และ
44 ดังนั้น บริษัทจะมีวตั ถุประสงค์ใหม่ ทั้งสิ้ น 44 ข้อ จำกเดิม 41 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
447,921,808 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง กำหนดว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ ้
นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้ท้ังหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซึง่
ประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนื อจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวำระอื่นเพื่อพิจำรณำ
ในกำรประชุมครั้งนี้ ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมเพิ่มเติม ดังนี้
นำยอำทร เจียมเด่นงำม ผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ สังเกตว่ำ กำรที่บริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นหุน้
ให้กับผูถ้ ื อหุน้ ไม่ก่อให้เกิดผลดี กับบริษัทและผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเพรำะทำให้กำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) ลดลง
บริษัทควรออกหุน้ เพิ่มทุน หรือ Right Offering (RO) เพื่อจำหน่ ำยให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัทจะรับเงินเข้ำมำมีโอกำสทำให้
Return On Equity สูงขึ้ น และเป็ นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยในภำพรวม
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนที่มำเข้ำร่วม
ประชุม และปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ 14.00 น.

( นำยพิชยั คชมิตร )
ประธำนที่ประชุม
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