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ท่ี BRR.004/2562 
 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
2.  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
3. ประวติักรรมการบริษทัท่ีเสนอให้กลบัด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระท่ี 5) 
4.  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัและ

นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ประวติัของผูส้อบบญัชีหลกัท่ีเสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
6.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้   
7.  ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

- เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
- การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 
- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

8.  ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
9.  ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
10.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10.1, 10.2 และ 10.3 ตามล าดบั) 
11.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
12.  แบบขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม 

 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัพุธท่ี 27 

กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
(เวลาลงทะเบียน 08.30 – 10.00 น.) ณ ห้องอโนมา 2-3 ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
 

งดแจกของช าร่วย เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามแนวทางก ากบักิจการท่ีดี  
โดยไดเ้ตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไวรั้บรองผูถื้อหุน้/ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม  

1 ท่านต่อ 1 ชุด 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัพุธที ่25 เมษายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 
2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 รับรอง 
โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในรอบปี 2561 
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในรอบปี 2561  

การลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามท่ีมาตรา 112 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
โดยสรุปขอ้มูลส าคญัทางการเงินตามตารางในหนา้ถดัไป  

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรร 
เงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึงจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2562 จ านวน 
4,840,748.40 บาท จากก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลัง 
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้  
การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ในการบริหารกิจการ  

 

 

 

งบการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบก าไรขาดทนุ เพิม่ข ึน้ (ลดลง) อตัราเปลีย่นแปลง (%)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,226.65    4,579.21    5,740.44    5,555.97    -184.47 -3.21

- น ้าตาล 3,060.40      3,445.60      4,266.61      3,866.26      -400.35 -9.38

- กากน ้าตาล 369.99         283.60         437.44         499.28         61.84 14.14

- ไฟฟ้า 279.00         383.81         492.14         556.57         64.43 13.09

- อืน่ๆ 517.26         466.21         544.26         633.86         89.60 16.46

รายไดอ้ืน่ 69.21         106.32       155.31       288.84       133.53 85.97

รายไดร้วม 4,295.86    4,685.54    5,895.75    5,844.81    -50.94 -0.86

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,844.32    4,366.23    5,032.94    5,218.79    185.85 3.69

ก าไรสทุธิ 272.35         113.32         525.41         271.67         -253.74 -48.29

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 1,997.05      2,096.05      2,655.50      2,970.52      315.02             11.86                            

สนิทรัพย์รวม 6,764.48      7,226.86      9,232.74      10,276.23    1,043.49          11.30                            

หนีส้นิ 4,638.30      5,134.09      6,760.20      7,775.72      1,015.52          15.02                            

สว่นของผูถ้ือหุน้ 2,126.18      2,092.77      2,472.52      2,500.51      27.99               1.13                              

เปรยีบเทยีบ ปี 2560 และปี 2561
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ทั้งน้ี จึงเสนอใหพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 812,099,845 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 121,814,976.75 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.84 ของก าไรสุทธิตาม 
งบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้ง
คงเงินไวเ้พ่ือการลงทุนและขยายกิจการ 

ทั้ งน้ี ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562           
โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 (ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 4,840,748.40 บาท และการจัดสรรก าไรสุทธิ 
เพื่อจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 121,814,976.75 บาท หรือ
เท่ากบัร้อยละ 44.84 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอในขอ้เท็จจริงและ
เหตุผลขา้งตน้ ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษทั ไดด้งัน้ี 

 

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายปันผลประจ าปี 2559, 2560 และ 2561 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2559 
ปี 2560 ปี 2561 

ระหว่างกาล ประจ าปี 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  
(ลา้นบาท) 

- ก าไรสุทธิ = 113.32* 
- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47* 

525.41 271.67 

2. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล 
(ลา้นหุน้) 

676.75 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

- อตัราหุน้ปันผล: 0.2000 

  (5 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล) 
- อตัราปันผลเงินสด:  0.02222222222** 

0.15 0.30 0.15 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  
(ลา้นบาท) 

150.38 121.81 243.63 121.81 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อ 
ก าไรสุทธิ 

130.71% 70.05% 44.84% 

6. เป็น / ไม่เป็น  
ไปตามนโนบายการจ่ายเงิน
ปันผล (ระบุสาเหตุ) เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย 
การจ่ายเ งินปันผลของบริษัท 
เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ค ง เ งิ น ไ ว้ เ พื่ อ 
การลงทุนและขยายกิจการ 

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษทั 
      **ปี 2559 บริษทัไดน้ าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษทัที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 15 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก 
โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ น 
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ  
 กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการผูจ้ ัดการ        

และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยและมีอ านาจลงนามผกูผนับริษทั 
   2.   นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและมีอ านาจ

ลงนามผกูผนับริษทั 

             3. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ   
 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศดา้นพาณิชย ์และเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยและมีอ านาจลงนามผกูผนับริษทั 

4.   นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 
 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่มการลงทุน

ต่างประเทศ และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยและมีอ านาจลงนามผกูผนับริษทั 

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้า่นการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั การเงิน และการบญัชี 
รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนคุณสมบติั
ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พทุธศกัราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้

นอกจากน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอ 
รายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท  ตั้ งแต่วนัท่ี                  
30 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฎผู้ ถือหุ้น
น าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 
ท่าน คือ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤษด์ิ     
ตั้งตรงเวชกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี  
ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี  
1. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ  

(มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการระดบัสูง ในดา้นธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน ้ าตาล)   
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั
ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งยงัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ
และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

                   2.  นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 
(มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและปุ๋ย) 
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัและเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) 

3.    นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
(มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการตลาดและการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน ้ าตาล)   

 เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั
ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้งยงัเป็นกรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศดา้นพาณิชย ์
และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

           4.   นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 
 (มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและ  

                           อุตสาหกรรมน ้ าตาล) เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั และเป็นกรรมการ  
                        ชุดย่อยของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งยงัเป็นกรรมการรอง  
                        ผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมี 
ส่วนได้เสียในวาระน้ี เห็นว่า กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 4 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา สามารถใหค้วามเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งด าเนินงานในดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการบริษทั 
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ปรากฎตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
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การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทั 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจาก 
ฐานการค านวณในการนบัคะแนน    

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา รวมถึง 
การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้แก่ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนและโบนัสประจ าปี และค่าตอบแทนปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561 นอกจาก
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชุม สวัสดิการ 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว  

ส าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อคร้ังการประชุมในรูปแบบเดิม 
และค่าตอบแทนปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561 นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืนและโบนัสประจ าปี รวมท้ังสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  

นอกจากนั้น ขอเสนอให้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2562 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย  เป็นวงเงินจ านวนรวม
ทั้ ง ส้ินไม่เ กิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2562 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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1.  อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการบริหาร ปี 2562 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามท่ีเสนอในตารางข้างต้นนี ้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชุม  
  สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

2. อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ปี 2562 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

หมายเหต:ุ นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชุมต่อคร้ังการประชุมนี ้ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืนและโบนัสประจ าปี รวมท้ัง 
       สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าเหน่ง ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีน่ าเสนอ) 

 ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนัสประจ าปี 
 (บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนัสประจ าปี 
 (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 

ต าเหน่ง ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีน่ าเสนอ) 

 เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี2562 

 

หมายเหต ุ:  1. ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสูงขึน้กว่าปี 2560 เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท และจากการจ่ายค่าเบีย้ประชุมให้แก่ 
                         กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  2. ค่าตอบแทนปี 2562 มียอดรวมสูงขึน้กว่าปี 2561 เน่ืองจากการประมาณการท่ีอาจแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทบางท่านท าหน้าท่ีเป็น    
     กรรมการชุดย่อยชุดอ่ืน 

 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (น าเสนอ) 

1.นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

910,000 910,000 910,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั,ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

930,000 930,000 930,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 270,000 
4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
710,000 710,000 710,000 

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 750,000 770,000 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 710,000 

7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 750,000 770,000 

8.นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), 
กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

490,000 550,000 580,000 

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  
และกรรมการตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

10.รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และกรรมการธรรมาภิบาล 

- 170,000 770,000 

11.นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- 170,000 770,000 

รวม 5,930,000 6,410,000 7,680,000 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พทุธศกัราช 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
คุณสมบติั ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีดงัน้ี (ประวติัของ
ผูส้อบบญัชีหลกัเป็นไปตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ  
(ผูส้อบบญัชีหลกั) และ/หรือ 

11251 1 

2. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  7795 - 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 (ผูส้อบ
บญัชีหลกั) และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวี 
รัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงาน 
สอบบัญชีเดียวกัน) ส าหรับปี 2562 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ เหมาะสม 
ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ขอเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2562  

(น าเสนอ) 

ปี 2561  

(เร่ิมใช้ระบบบญัชี SAP) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,500,000 1,500,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการ
ตรวจทานเอกสารของโครงการตา่ง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขต 
การบริการสอบบญัชี 

N/A  298,432 

รวมทั้งหมด 1,500,000  1,798,432 



รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

11 
 

ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัในปี 2562 มีจ านวนเท่ากบัปี 2561 คือ จ านวน
1,500,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม 
โดยค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิ ค่าเ ดินทาง ค่า ท่ีพ ัก 
ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิดค่าใชจ่้ายตามจริง 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีไดก้ าหนด
ไวด้งักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) โดยขอให ้
ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานเพื่อใชส้ าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษทัก่อนเขา้
ร่วมประชุม ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบมากบัหนังสือมอบ
ฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 และ 10)   

นอกจากนั้น บริษทัไดน้ าส่งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 และแบบขอรับรายงาน
ประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 

อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) 
ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2562  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพุธที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 
 

วนั เวลา และสถานที ่
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 

99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 

  กรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน  

3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 
5.    นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 
6.    นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.    นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
  กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน  
8.    นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
9.    นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
      กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน  

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์    

   จ ากดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 1  
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 
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2. นายภทัรพงศ ์ พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผู ้จัดการ ด้านต่างประเทศ นโยบายอุตสาหกรรม  
                   และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

3. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
4. นายอดุลย ์ สุรวฒิุกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารการเงิน 

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
3. นายกดุัน่ สุขมุานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
4. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
5. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกและจดัประชุม  
6. เจา้หนา้ท่ีบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

เร่ิมการประชุม  

นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ี เป็นผู ้ด า เนินการประชุม  และเลขานุการท่ีประชุม  
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ประชุม รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ี
ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบันทึกเสียง ภาพถ่าย และ วีดีทศัน์
ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานดว้ย 

เ พ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้ งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ในระหว่างว ันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ 
ผู ้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ้น  และเสนอรายช่ือบุคคลท่ี เ ห็นว่ามี คุณสมบัติ  เหมาะสม เพื่อ เข้า รับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอ 
วาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัใหบ้ริษทัพิจารณา และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบแลว้ 

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 34 วนัและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และมีเวลา
ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ  

วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นมีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ประชุมทั้งส้ิน 3,551 ราย รวมจ านวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 3,541 ราย รวมจ านวนหุ้น 
807,679,245 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.46 และผูถื้อหุน้ต่างชาติ 10 ราย รวมจ านวนหุน้ 4,420,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.54 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  82 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 209,846,898 หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 187  ราย  นบัจ านวนหุน้ได ้ 411,798,317 หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 269  ราย  นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 621,645,215 หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  76.5479  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  812,099,845  หุน้ 
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โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ดว้ย
ความยนิดีอยา่งยิง่ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ี บดัน้ี ขอเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  

นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม (เลขานุการฯ) รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 จะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 11 ส าหรับวิธีปฏิบติัใน
การลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี

ก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม
เพ่ือใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามไดเ้ม่ือน าเสนอจบ
ในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เ สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทฯ อาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่เ ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 ส าหรับผู ้ท่ี เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษัทฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผู ้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพ่ือให้พนกังานของ
บริษทัฯ เก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะเทคะแนน  
ไปทางเ ห็นด้วยทั้ งหมด และจะเ รียกเ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ท่ีประสงค์จะลงมติ  ไม่ เ ห็นด้วย  
และงดออกเสียง เพ่ือหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2561 
และวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 11 คน โดยแต่งตั้ ง
กรรมการบริษทัใหม่เพ่ิมจ านวน 2 คน บริษทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพสี์เขียวแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย
ต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัไวแ้ต่ละท่าน แยกต่างหากจากกนั 
เพ่ือใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล และจะเก็บบตัรลงคะแนน   ทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร ไม่
เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั และกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
วาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการ
นบัคะแนน เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ส าหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึก  
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
ตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
 บัตรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาก
นอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 

6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ 
 กรณี ท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเ สียงได้ เส ร็จ ส้ินในวาระนั้ น  เลขา นุการฯ  จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก

คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 
ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัท าการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั
ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ป็นอาสาสมคัร เพ่ือเป็นสักขีพยานในการ
ตรวจนบัคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น
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และตรวจนบัผลคะแนน ทั้งน้ี นายวิวฒัน์ พวงเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองประสงคเ์ป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง  ประธานฯ 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 
2560 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ
วา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 โดยไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 โดย
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 25 
เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,722,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,722,172 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 16 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 77,757 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
285 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,722,972 หุน้ 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั  และเลขานุการท่ีประชุม รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 5,928.18 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวม 525.41 ลา้นบาท โดยค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A จะขอให้นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู ้จัดการกลุ่มการเ งิน 
และปฏิบติัการ ไดอ้ธิบายให้ทราบในวาระถดัไป ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ส าหรับผลการด าเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ และ Business Highlight สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานประจ าปี 
2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการด าเนินงานดงักล่าวแลว้ 
เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว 

จากนั้น เลขานุการฯ ไดร้ายงานความคืบหน้า การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตใหก้บัผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตลอดปี 2560 บริษทัยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยไดด้ าเนินการตามนโยบาย
และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อีกทั้งยงัคง
จดัอบรมเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชันให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งไดท้บทวนกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ อาทิ การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตและ
อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั นอกจากนั้น ยงัคง
เปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ(Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายในโดยตรง
และได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2560 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปัจจุบนั
บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองการเป็นองค์กรท่ีต่อตา้นคอร์รัปชนั จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นเร่ืองขอรับรองและเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม เม่ือเดือนมีนาคม 2561 ท่ีผา่นมา 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงถือวา่ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 285 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,722,972 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม รายงานงบการเงิน
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้ งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการเงินและ
ปฏิบติัการ รายงานสรุปงบการเงินของบริษทัฯ และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ    

 

ปี 2560 รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 1,242.65  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.52 เน่ืองจากการปรับตวัข้ึนของราคาน ้ าตาลทราย
ในตลาดโลก เป็นผลมาจากภาวะภยัแลง้ในประเทศผูผ้ลิตส าคญั อาทิ อินเดีย จีน และประเทศไทย ดงันั้นจึงท าใหร้ายไดจ้าก
การส่งออกน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 838 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37 เน่ืองจากมี
การรับรู้รายไดจ้ากการส่งมอบน ้ าตาลประมาณ 186,000 ตนั สูงกวา่ปีก่อนประมาณ 15,000 ตนั (ปี 2559 ปริมาณ 171,000 
ตนั ) และรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2560 เพ่ิมข้ึนประมาณ 108 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 เน่ืองจากโรงไฟฟ้า
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ผลิตไฟไดม้ากข้ึน ยอดจ าหน่ายจึงสูงข้ึนตามปริมาณท่ี   ผลิตได้ ปี 2560 มีปริมาณขายไฟฟ้า 109 ลา้นกิโลวตัต์ เพ่ิมข้ึน
ประมาณ 15 ลา้นกิโลวตัต ์(ปี 2559 ปริมาณไฟฟ้า 94 ลา้นกิโลวตัต)์ อยา่งไรก็ดี ก าไรสุทธิในปี 2560 เพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 272.35 ลา้นบาท 113.32 ลา้นบาท และ 525.41 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ส าหรับปี 2558 แมว้า่ราคาน ้ าตาลโดยเฉล่ียจะลดลง แต่ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากรายไดข้องธุรกิจไฟฟ้าจากโรงงาน
ไฟฟ้าแห่งท่ี 2 (บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั หรือ “BPC”) ท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2558  

 ส่วนในปี 2559 ก าไรสุทธิลดลง เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการได้รับ
ผลกระทบเร่ืองภยัแลง้  

 ส าหรับปี 2560 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กากน ้ าตาล และผลผลิตพลอยไดอ่ื้น ๆ ท่ี
เพ่ิมข้ึน และราคาน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

น.ส.บุษกร งามพสุธาดล 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามวา่ 
เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2560 อยูใ่นระดบัดีมาก จึงตอ้งการทราบ
ถึงภาพรวมของบริษทัในปี 2561  

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ  

ช้ีแจงวา่  
ภาพรวมของบริษทัในปี 2561 ขณะน้ีโรงงานน ้ าตาล ได้ขยายก าลงัการผลิตและมี
ปริมาณออ้ยท่ีจะเขา้หีบในฤดูการผลิตปี 2560/61 จ านวน 2.7 ลา้นตนั และเม่ือถึงวนั
ปิดหีบคาดวา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบถึง 3 ลา้นตนั หากวิเคราะห์ถึงภาพรวมประเมิน
ไดว้า่สถานการณ์ดีข้ึน แต่ปัจจุบนัราคาน ้ าตาลกบัอตัราแลกเปล่ียนลดลงค่อนขา้งมาก 
ราคาน ้ าตาลปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 20 เซนตต์่อปอนด์ โดยบริษทัฯ ไดข้ายน ้ าตาลล่วงหน้า
แลว้จ านวนร้อยละ 50 ท่ีราคาเฉล่ีย 19 เซนต์ต่อปอนด์ แต่ราคาน ้ าตาลทรายดิบใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ 12 เซนตต์่อปอนด์ ทั้งน้ี ราคาน ้ าตาลและอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลงเป็น 
ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อภาพรวมของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีระยะเวลาใน
การส่งมอบน ้ าตาลจนถึงส้ินปี 2561 ดว้ยปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบเพ่ิมข้ึน และบริษทัยงัมี
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้(“By-product”) ท่ีเป็นส่วนช่วยเสริมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ  
ส่วนปริมาณเช้ือเพลิงท่ีมาจากกากออ้ยท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนถึง 100,000 ตนั ซ่ึงจะช่วยลดการจัดซ้ือเช้ือเพลิงจากภายนอกได ้และยงัมี
วตัถุดิบกากออ้ยเพียงพอส าหรับธุรกิจบรรจุภณัฑช์านออ้ยท่ีบริษทัจะด าเนินการในปี 
2561 อีกดว้ย โดยจากเดิมบริษทัมีแผนท่ีจะขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แต่ทั้งน้ี กฟภ. ยงัไม่มีแนวโนม้เปิดรับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว 
จึงท าใหบ้ริษทัฯตอ้งน าวตัถุดิบกากออ้ยไปต่อยอดเป็นธุรกิจอ่ืน ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ 
ก าลงัจะเร่ิมก่อสร้างโรงงานบรรจุภณัฑช์านออ้ย โดยจะเร่ิมจากการสร้างโรงงานผลิต
เยือ่กระดาษท่ีผลิตจากกากออ้ยก่อน เพ่ือลดตน้ทุนในการจดัหาและจดัซ้ือเยื่อกระดาษ
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จากภายนอก โดยจะเร่ิมก่อสร้างปลายปี 2561 และคาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้าน
ปลายปี 2562  
บริษทัไดว้างแผนการลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ์ผลพลอยได ้หรือ By-product ทั้ง 3 
ชนิด ไดแ้ก่ 1. กากออ้ย (ชานออ้ย) มีแผนลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑช์านออ้ย เพื่อการ
จดัการปริมาณกากออ้ยท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณออ้ยเขา้หีบท่ีเพ่ิมข้ึน 2. กากตะกอน (Filter 
cake) เป็นวตัถุดิบท่ีจะน าไปผลิตปุ๋ย ซ่ึงตอ้งผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 และ 3. 
กากน ้ าตาล หรือโมลาส (Molasses) ส าหรับผลิตเอทานอล ปัจจุบันบริษัทฯ ยงัคง
จ าหน่ายกากน ้ าตาลให้กบัโรงงานเอทานอลและโรงงานสุรา อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
ยงัคงมีแผนศึกษาการลงทุนในธุรกิจเอทานอล 

นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ดา้นต่างประเทศและนโยบาย

อุตสาหกรรม และนกัลงทุน

สมัพนัธ์ 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ 
ในช่วงปีท่ีผา่นมาราคาน ้ าตาลในตลาดโลกค่อนขา้งดี เน่ืองจากปรากฏการณ์เอลนีโญท่ี
เกิดข้ึนกับประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญั เช่น ประเทศอินเดีย ไทย และจีนบางส่วนท่ีเกิด
ปัญหาภยัแลง้ ส่งผลให้ปริมาณน ้ าตาลของโลกอยูใ่นภาวะขาดดุล จึงท าให้ก าลงัการ
ผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และท าใหร้าคาน ้ าตาลในตลาดโลกเพ่ิม
สูงข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 จนถึง ปี 2560 ซ่ึงทางบริษทัฯ สามารถท าราคาขายได้
ค่อนขา้งสูงในขณะนั้น โดยช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2560 ส่งออกน ้ าตาลใน
ปริมาณมากกวา่ปี 2559 ซ่ึงบริษทัฯ มีน ้ าตาลส่งออก 2 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ าตาลทรายดิบเท
กอง และน ้ าตาลทรายบรรจุกระสอบ ส าหรับน ้ าตาลทรายบรรจุกระสอบถือเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ท ารายไดใ้หก้บับริษทัฯ ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาประเทศเคนยา่
ท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ประสบปัญหาภยัแลง้ จึงมีความตอ้งการน าเขา้น ้ าตาลทรายบรรจุ
กระสอบ ในปริมาณสูง ในขณะท่ีลูกคา้ประจ าในเอเชียมีความตอ้งการน า เขา้น ้ าตาล
ปริมาณสูงเช่นเดียวกนั  
ทั้ งน้ี ตามท่ีนายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ ได้ช้ีแจงเร่ืองการปรับ
ลดลงของราคาน ้ าตาลไปแลว้นั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศผูผ้ลิต
ส าคญัท่ีกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ และในบางประเทศผลิตน ้ าตาลไดสู้งข้ึนกวา่เดิมมาก จึง
เป็น 2 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อราคาน ้ าตาลในประเทศ รวมถึงประเทศในสหภาพยโุรปท่ี
มีการยกเลิกโควตาน ้ าตาลภายในประเทศและส่งออกยงัต่างประเทศ ส่วนอินเดียและ
ปากีสถานมีปริมาณน ้ าตาลลน้ตลาด โดยปากีสถานได้อุดหนุนการส่งออกอีกด้วย 
นอกจากนั้น อินเดียไดเ้รียกร้องการอุดหนุนการส่งออก ท าใหป้ระเทศผูผ้ลิตน ้ าตาลอ่ืน 
เช่น ไทย บราซิล และออสเตรเลีย ร้องเรียนในประเด็นดงักล่าว โดยจะจัดประชุม
หารือในเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงอาจยกประเด็นน้ีเจรจาในเวทีองค์การการคา้โลก เพ่ือให้ทั้ ง 2 
ประเทศหยดุการอุดหนุน ในปี 2561 มีน ้ าตาลท่ีเป็นส่วนเกินถึง 5-6 ลา้นตนั แต่ในปี 
2562 ปริมาณน ้ าตาลท่ีลน้ตลาดอาจจะลดลงตามท่ีนักวิจยัหลายสถาบนัคาดการณ์ไว ้
เหตุผลส าคญัคือ บราซิลซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของ
โลก มีปริมาณออ้ยลดลงในปี 2561 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอายขุองออ้ยท่ีเส่ือมสภาพ หาก
เปล่ียนออ้ยชุดใหม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง รวมถึงราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวั
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สูงข้ึนท าให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาน ้ ามนักบัเอทานอล ดังนั้น โรงงานน ้ าตาลใน
บราซิลจึงหันมาผลิตเอทานอลซ่ึงมีราคาดีกว่าการผลิตน ้ าตาล โดยคาดว่าปริมาณ
น ้ าตาลในบราซิลจะลดลง 5-6 ลา้นตนั จากสภาพปัจจุบนัท่ีปรับเปล่ียนการผลิตจาก
น ้ าออ้ยเป็นเอทานอลมากข้ึน ท าให้ราคาน ้ าตาลในปี 2562 จะมีราคาสูงข้ึน และหากมี
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญด้านสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศอ่ืน ๆ จะส่งผลดีต่อราคา
น ้ าตาลท่ีขายของไทย 

น.ส.บุษกร งามพสุธาดล 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
1. จากการติดตามบริษทัฯ ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ผลิตภณัฑข์องบริษทั
ฯ ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงธุรกิจน ้ าตาลข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี 
รวมถึงราคาน ้ าตาล ท าให้บริษทัฯ ไม่มีเสถียรภาพในดา้นรายได้และก าไร จึงอยาก
ทราบถึงนโยบายหรือแผนงานท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพและความยัง่ยืน 
เพ่ือท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุน้รับรู้ไดว้า่ผลประกอบการในปีนั้น ๆ จะดีหรือไม่ และเช่ือมัน่ท่ี
จะถือหุน้ระยะยาวต่อไป 
2. ในปี 2561 รัฐบาลไดมี้นโยบายใหม่ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล 
ทั้งการยกเลิกการควบคุมราคาน ้ าตาล การเก็บภาษีความหวาน และเร่ืองโรงไฟฟ้าท่ีมี
การเล่ือนระยะเวลาสนับสนุนไปอีก 5 ปี ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างไร 
ทั้ งน้ี ตามท่ีนายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ ัดการ ได้กล่าวว่าบริษทัฯ จะ
เติบโตในดา้นต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีจุดแขง็ท่ีเด่นในเร่ืองคุณภาพออ้ย เหตุใด
ทิศทางในการเติบโตถึงไม่ไดน้ าศกัยภาพท่ีมีออกมาใชใ้ห้เต็มท่ี และอยากเสนอให้น า
จุดแขง็ท่ีแตกต่างน้ีมาพฒันาธุรกิจท่ีแตกต่างจากโรงงานน ้ าตาลอ่ืน 

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงวา่ 
1. แผนการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้บ่งเป็น 3 ระยะ โดยช่วงแรกเป็นการพฒันา
หัวใจส าคัญของธุรกิจ นั่นคือวตัถุดิบ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในการสร้าง
เสถียรภาพพ้ืนฐานท่ีเขม้แข็ง โดยจะเห็นไดว้า่ ช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดพ้ฒันา
ด้านวัตถุดิบจนโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับ การสร้างธุรกิจหลักให้มั่นคงและมี
เสถียรภาพ โดยยึดวตัถุดิบเป็นหลกั จะท าให้การด าเนินธุรกิจไม่ผนัผวนไปตามราคา
ตลาดโลก ในช่วงท่ีราคาน ้ าตาลสูงก็จะสามารถเฉล่ียราคาได ้เพราะจะเป็นการแข่งขนั
ในดา้นตน้ทุน การท่ีธุรกิจน ้ าตาลจะด าเนินงานไดอ้ยา่งมัน่คงในทุกสภาวะ คือจะตอ้งมี
ตน้ทุนท่ีต ่า และวตัถุดิบมีประสิทธิภาพสูง  
เม่ือวตัถุดิบมีเสถียรภาพแลว้ ต่อมาคือการต่อยอดธุรกิจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีผลิตภณัฑผ์ล
พลอยได ้หรือ By-product ท่ีเพียงพอส าหรับการผลิต ซ่ึงแผนการพฒันาของบริษทัฯ 
ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาออ้ยให้ได ้3 ลา้นตนั และมีก าลงัการผลิต
ท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยมาจาก 15,000 - 16,000 ตนัต่อวนั และปัจจุบนัก าลงัการผลิตของโรงงาน
น ้ าตาลอยู่ท่ี 24,000 ตนัต่อวนั โดยในฤดูการผลิตปี 2561/62 จะเพ่ิมก าลงัการผลิต 
ข้ึนอีก  
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ส าหรับผลิตภณัฑ์ผลพลอยได ้หรือ By-product ท่ีได้วางแผนไวท้ั้ งโรงงานปุ๋ยท่ีจะ
พฒันาก าลงัการผลิตไปตามปริมาณออ้ย และโรงไฟฟ้าท่ีพฒันาไปตามแผนธุรกิจ 
นอกจากนั้ น ยงัมี By-product ท่ียงัไม่ได้ด าเนินการคือ กากน ้ าตาล หรือโมลาส 
(Molasses) ท่ีน ามาผลิตเอทานอล โดยปัจจุบนัเป็นเพียงการขายโมลาสให้กบัโรงงาน
อ่ืน ทั้งน้ี หากจะลงทุนในธุรกิจโรงงานเอทานอลจ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งละเอียดก่อน 
และในส่วนท่ีก าลงัด าเนินการคือ การแปรรูปน ้ าตาลทรายดิบเป็นน ้ าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงได้ศึกษาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็น 
การลงทุนท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ไดอ้ยา่งคุม้ค่า และน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
สามารถน าไปท าเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืนไดอี้กดว้ย จึงถือวา่เป็นการน าส่ิงท่ีมีอยู่
มาแปรสภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และพฒันาน ้ าตาลทรายเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ ตาม
แผนท่ีวางไว ้ทั้ งน้ี ในการต่อยอดธุรกิจ หรือการขยายธุรกิจใชเ้งินทุนค่อนขา้งมาก 
บริษทัฯ จึงตระหนกัในขอ้น้ีเป็นส าคญั ดงันั้นจึงตอ้งท าผลประกอบการให้ดี เพ่ือหา
เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจ โดยให้กระทบต่อผูถื้อหุ้นนอ้ย
ท่ีสุด ส่วนช่วงระยะสุดทา้ยของแผนการพฒันาธุรกิจคือ การคิดคน้และต่อยอดธุรกิจ
ในดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากธุรกิจน ้ าตาล และธุรกิจผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้
2. นโยบายของรัฐบาลท่ีเปิดเสรีทางการคา้น ้ าตาลมีผลกระทบต่อบริษทัฯค่อนขา้งนอ้ย 
เน่ืองจากราคาน ้ าตาลในประเทศจะอา้งอิงตามราคาน ้ าตาลในตลาดโลก ซ่ึงจากเดิมท่ี
รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดราคาขายน ้ าตาลในประเทศ และก าหนดการจดัสรรโควตาน ้ าตาล
ใหแ้ต่ละโรงงานจ าหน่ายในประเทศในสดัส่วนร้อยละ 20 

น.ส.บุษกร งามพสุธาดล 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 
1. ขณะน้ีมีกระแสรักสุขภาพมากข้ึน ท าให้ลดปริมาณการบริโภคน ้ าตาลลง และ
รัฐบาลมีนโยบายเก็บภาษีความหวาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิต
เคร่ืองด่ืมลดปริมาณการใชน้ ้ าตาลลง ในกรณีท่ีลดปริมาณน ้ าตาลลงนั้น บริษทัน ้ าตาล
ยงัคงผลิตน ้ าตาลในปริมาณท่ีมากข้ึนหรือเท่าเดิม และจะส่งผลต่อราคาน ้ าตาลหรือมี
ผลกระทบอยา่งไร 
2. ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพดี มีตน้ทุนต ่ากวา่ประเทศอ่ืน
หรือไม่ และหากมีการปิดตวัลงของอุตสาหกรรมน ้ าตาล ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
แรกท่ีจะปิดตวัอุตสาหกรรมน้ีลงหรือไม่  

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ 
1. ประเทศไทยถือวา่บริโภคน ้ าตาลนอ้ยมากหากเทียบกบัความตอ้งการในระดบัโลก 
หากการท่ีรัฐบาลเก็บภาษีความหวาน หรือมีคนบริโภคน ้ าตาลนอ้ยลง จะมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมน ้ าตาลในประเทศส่วนหน่ึง แต่ทั้ งน้ีสามารถขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศได ้ 
2. ประเทศไทยมีตน้ทุนการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัดา้นราคากบัต่างประเทศได ้และ
หากอุตสาหกรรมน ้ าตาลตอ้งปิดตวัลง ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศแรกท่ีปิดตวัอยา่ง
แน่นอน และในขณะเดียวกนัส าหรับบริษทัฯ เม่ือเทียบกบัโรงงานน ้ าตาลเฉพาะกลุ่ม
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อุตสาหกรรมน ้ าตาลในประเทศไทยถือวา่มีความโดดเด่นและเกษตรกรมีความเขม้แข็ง
อยา่งมาก  

นายอภิชาติ วอ่งคงคาทอง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ บริษทัฯ สามารถใชป้ระสบการณ์และความรู้ เพ่ือต่อยอดธุรกิจในเชิง 4.0 
ไดห้รือไม่อยา่งไร 

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงวา่ 
ส่วนท่ีต่อยอดของธุรกิจ 4.0 คือการพฒันาในขั้นท่ี 3 ของการพฒันาธุรกิจท่ีต่อยอด
ผลิตภณัฑต์ามแผนของบริษทัฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากน ้ าตาลเป็นพืชท่ีใหพ้ลงังาน ซ่ึงสามารถ
เลือกใช้ประโยชน์ทั้ งในด้านอาหารหรือพลงังานได้ โดยจากความคิดเห็นส่วนตวั
สนใจธุรกิจดา้นอาหาร เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของมนุษย ์ซ่ึงสามารถต่อ
ยอดธุรกิจได ้อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาอยา่งละเอียด และภายใน 2-
3 ปีขา้งหนา้อาจเห็นผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนของบริษทัฯ 

น.ส.บุษกร งามพสุธาดล 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่  
ระยะเวลาท่ีจะพฒันาไปสู่ขั้นท่ี 3 จะเป็นการพฒันาและเติบโตดว้ยตนเอง หรือจบัมือ
ร่วมกบัพนัธมิตร กล่าวคือตามท่ีไดแ้จง้วา่บริษทัฯ จะท าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑช์านออ้ย 
แต่มีหลายโรงงานไดน้ า By-product (กากออ้ย) ไปท าบรรจุภณัฑแ์ลว้ แต่ยงัผลิตไม่ได้
คุณภาพตามท่ีก าหนดเน่ืองจากไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ ฉะนั้นหากบริษทัฯ ร่วมมือกบัผูผ้ลิต
รายอ่ืน ควรเป็นผูเ้ช่ียวชาญในผลิตภณัฑด์งักล่าว เพ่ือท าใหเ้กิดมูลค่าและมีคุณภาพ 

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงวา่ 
เร่ืองการท าบรรจุภณัฑช์านออ้ยนั้นใชท้กัษะความรู้ท่ียากพอสมควร บริษทัฯ ไดศึ้กษา
เป็นระยะเวลาถึง 2  ปี และส าหรับเหตุผลท่ีจะผลิตบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย เน่ืองจาก
บริษทัฯ เป็นตน้น ้ าในดา้นวตัถุดิบการผลิต จึงเห็นควรพฒันาในส่ิงน้ี นอกจากนั้น ยงั
ไม่มีโรงงานน ้ าตาลใดท่ีท าธุรกิจบรรจุภณัฑช์นิดน้ี และบริษทัฯ มีบริษทัท่ีสนบัสนุน
และเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานดงักล่าวอีกดว้ย รวมทั้งผลิตภณัฑป์ระเภทน้ียงัต่อ
ยอดเป็นผลิตภณัฑ์รูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย อาทิ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ
ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์เป็นตน้  

นายดร สีโสภา 
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ยบุรีรัมย ์

ขอกล่าวแก่ท่ีประชุมวา่ 
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พ่ีนอ้งชาวไร่ออ้ยสามารถสร้างความเขม้แข็งให้ตนเอง พฒันาออ้ยให้มี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการท่ีโรงงานก าหนด และสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไปใน
ทุกปีการผลิต ทั้ งน้ี พ่ีน้องชาวไร่ออ้ยมีความตั้ งใจท าส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กบับริษทัฯ ซ่ึงจากท่ีผ่านมาผลผลิตออ้ยของบริษทัฯ อยู่ในอนัดบัตน้ของ
ประเทศ และไม่ว่าราคาน ้ าตาลจะข้ึนหรือลงขอให้มัน่ใจในตวัพ่ีน้องชาวไร่ออ้ยทั้ ง 
12,000 ราย ท่ีจะปลูกออ้ยให้ดีมีคุณภาพสูงสุด และจะพิจารณาเร่ืองตน้ทุนเป็นหลกั 
รวมทั้งท่ีสามารถปลูกออ้ยให้มีผลผลิตน ้ าตาลทรายต่อตนัออ้ย (Yield) ไดสู้ง เพราะ
โรงงานปุ๋ยของบริษทัฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ท าให้ประสบผลส าเร็จมาจน
ทุกวนัน้ี 
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นายก าพนธ์  อศัวศิริวลิาศ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

สอบถามวา่ 
1. ศกัยภาพในอนาคตสามารถขยายพ้ืนท่ีปลูกออ้ยไดห้รือไม่ และศกัยภาพสูงสุดของ
การหีบออ้ยของโรงงานอยูท่ี่เท่าใด  
2. ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย มีศกัยภาพสามารถเติบโตไดเ้พียงใด และมองตลาดใน
ประเทศหรือตา่งประเทศอยา่งไร ถา้บริษทัพฒันาและขยายธุรกิจครบตามแผนทั้งสาม
ช่วง ศกัยภาพของบริษทัฯ ในส่วนยอดขายต่อปีจะเป็นอยา่งไร 
3. ตามท่ีได้แจ้งว่าจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ท่ีไม่ใช่น ้ าตาล ทั้ งน้ี สามารถผลิต
ผลิตภณัฑป์ระเภทนั้นไดเ้ลยหรือตอ้งรอสร้างโรงงานใหม่ 
4. ส าหรับผลผลิตน ้ าตาลทรายต่อตนัออ้ย (Yield) สามารถพฒันาหรือเพ่ิมจ านวนข้ึน
จากเดิมไดห้รือไม่ 
5. แผนสร้างโรงงานใหม่จะเร่ิมและสามารถผลิตน ้ าตาลไดใ้นปีใด 

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงวา่ 
1. บริษทัวางแผนพฒันาใหมี้ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 3 ลา้นตนั เน่ืองจากส่วนท่ีเป็น
ธุรกิจต่อเน่ืองท่ีตอ้งน าวตัถุดิบท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตน ้ าตาลไปใชน้ั้น 
ส าหรับปริมาณออ้ยท่ี 3 ลา้นตนั เพียงพอแลว้ หากเกินกวา่จ านวนน้ีจะมีโรงงานน ้ าตาล
อีกแห่ง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างโดยจะท าในรูปแบบเดียวกนัเน่ืองจากสร้าง
อยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 
2. ดา้นบรรจุภณัฑช์านออ้ย เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยน าเขา้บรรจุภณัฑเ์หล่าน้ีเพ่ิม
มากข้ึน รวมถึงในต่างประเทศยงัไดร้ณรงคใ์หล้ดการใชโ้ฟม บริษทัจึงเล็งเห็นวา่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศมีความตอ้งการค่อนขา้งสูงและยงัสามารถเติบโตไดอี้ก ส าหรับ
เร่ืองยอดขายขอใหมี้การเร่ิมผลิตสินคา้ก่อน 
3. ส่วนผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ท่ีไม่ใช่น ้ าตาล ยงัไม่สามารถแจง้ไดว้่าเป็นผลิตภณัฑ์
ประเภทใด เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งศึกษาและเจรจาการลงทุน 
4. ส าหรับผลผลิตน ้ าตาลทรายต่อตันอ้อย (Yield)  การพัฒนายังอยู่ในแผน 
ท่ีจะปรับเพ่ิมจ านวน และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรม
น ้ าตาลได ้ 
5. โรงงานใหม่ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการท าบทวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม 
หรือ EIA ตามแผนงานคาดวา่จะจดัท า EIA แลว้เสร็จภายใน 2 ปี และใชเ้วลาก่อสร้าง
อีก 1 ปี 

ทั้ งน้ี เพ่ือรักษาเวลาการประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีประเด็นสอบถามซ่ึงเป็นค าถามอ่ืน ๆ  
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล ให้สอบถามภายหลงัเม่ือเสร็จ
ส้ินการประชุม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติใน
วาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,758,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,758,529 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 22 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 36,357 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
307 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,329 หุน้ 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม รายงานการจดัสรร
ก าไรสุทธิ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่
เขา้ตามเกณฑ์ดงักล่าว จึงไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 12,079,525 บาท จากก าไรสุทธิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ   

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงัการ
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมี
อตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นใน
การขยายการด าเนินงานของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 

ทั้งน้ี จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงาน       
ปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 812,099,845 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท โดยเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 365,444,930.25 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 70.05 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั 
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  

ก) เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
ต่อหุน้ รวมเป็นเงินท่ีจ่ายปันผลทั้งส้ิน 121,814,976.75 บาท 

ข) โดยในการประชุมคร้ังน้ี ขอเสนอให้จ่ายปันผลประจ าปีเพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยจ่าย
จากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.038 บาท และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.262 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ี รวมจ านวนเงินจ่ายปันผลทั้ งส้ิน 
243,629,953.50 บาท 
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สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายปันผลประจ าปี 2558  2559 และ 2560 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

ระหว่างกาล ประจ าปี 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  
(ลา้นบาท) 

272.35 - ก าไรสุทธิ = 113.32* 
- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47* 

525.41 

2. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุน้) 676.75 676.75 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.22 - อตัราหุน้ปันผล: 0.2000 

  (5 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล) 
- อตัราปันผลเงินสด:  0.02222222222** 

0.15 0.30 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 148.89 150.38 121.81 243.63 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 54.67% 130.71% 70.05% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโนบาย 
การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท 
   **ปี 2559 บริษัทได้น าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้ งน้ี  ได้ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  
โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 (ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้)  

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,079,525 บาท และ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีเพ่ิมเติมในอตัรา 0.30 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายปันผล 243,629,953.50 บาท ส าหรับผล
การด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 620,498,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7973 
ไม่เห็นดว้ย 1,260,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2027 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,758,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 307 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,329 หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท โดยตัดหุ้นที่เหลือจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการท่ีประชุม  แจ้งให ้
ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัความจ าเป็นในการลดทุนจดทะเบียน เน่ืองจากมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 155 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 
812,099,845 บาท โดยตดัหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัจ านวน 155 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 

ส าหรับการลดทุนดงักล่าวนั้น มีความเหมาะสมเน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัครบ
ตามจ านวนแลว้ และการลดทุนน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทัและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

รายการ 
จ านวนหุ้น ทุนจดทะเบียน  

(บาท) 
มูลค่าทีต่ราไว้(บาท) 

หุน้ปันผลท่ีจดัสรรไว ้ 135,350,000 812,100,000 1 
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ่ายจริง 135,349,845 - 1 
ตดัหุน้คงเหลือจากการจดัสรร 155 812,099,845 1 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท   โดยตดั
หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัจ านวน 155 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 620,498,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7973 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,260,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2027 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,757,729 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 307 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,329 หุน้ 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการน้ี จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 812,099,845     บาท (แปดร้อยสิบสองลา้นเกา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยส่ีสิบหา้บาท)        
     แบ่งออกเป็น    812,099,845     หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นเกา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยส่ีสิบหา้หุน้)           
            มูลค่าหุน้ละ              1     บาท (หน่ึงบาท) 

            โดยแบ่งออกเป็น 
            หุน้สามญั        812,099,845     หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นเกา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยส่ีสิบหา้หุน้)           
            หุน้บุริมสิทธิ                -     หุน้ (  -  )” 

โดยเสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงักล่าว 
ใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขถอ้ยค าในหนงัสือบริคณห์สนธิไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั และ/
หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งให้แกไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว อีกทั้ง ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนดงักล่าวไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดท า ลงนาม  ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ด าเนินการติดต่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ องคก์รหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว 
เป็นตน้ 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,758,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,757,759 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 30 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 309 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,359 หุน้ 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระโดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวิธีการ
ลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
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ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศิริชยั   สมบติัศิริ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิรวรรรณ   พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
   และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
                                                        และมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
3. นายอดิศกัด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
   กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
                                                        และมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นสมควรให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ท่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เพ่ือให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ
บริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการ
ค านวณในการนบัคะแนน และไดเ้ชิญกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดวาระออกจากท่ีประชุมในการพิจารณาวาระน้ี 

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้่านการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดัท า
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการ
บริษทั มีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการเงิน การบัญชี และธุรกิจของบริษทัอย่างครบถว้น 
ตลอดจนมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้โดยการคดัเลือกกรรมการอิสระไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัพิจารณาเพ่ิมเติม
ตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิดงักล่าว ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้นน าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

จากนั้ น นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั รายงานประสบการณ์การท างานและความเช่ียวชาญของ
กรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงัน้ี 
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1. นายศิริชยั  สมบติัศิริ  ท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชี และการเงิน 

2. นางจิรวรรรณ  พงษพิ์ชิตกุล ท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็น
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัไดแ้ก่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย) เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั ดา้นการจดัการ
วตัถุดิบและการเกษตร และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชาวไร่ออ้ย 

3. นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ ท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็น
กรรมการชุดย่อยของบริษทัไดแ้ก่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) เป็น
ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในดา้นธุรกิจพลงังาน 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วน
ได้เสียในวาระน้ีเห็นว่า กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
สามารถใหค้วามเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัฯ ได ้อีกทั้งด าเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มในการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ อนัไดแ้ก่ นายศิริ
ชยั สมบติัศิริ มีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง บุคคลดงักล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง 
ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จ านวน 3 ท่าน โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึง มีดงัต่อไปน้ี 

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ แต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,350,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 4,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,350,319 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 309 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,359 หุน้ 
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2. นางจริวรรรณ  พงษ์พชิิตกลุ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ     
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 588,866,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 4,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 588,866,319 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 309 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,359 หุน้ 

3. นายอดศัิกดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท มีมติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 588,866,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 4,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 588,866,319 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 309 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,359 หุน้ 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจาก 9 คน เป็น 11 คน  โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท
ใหม่เพิม่จ านวน 2 คน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้  นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการท่ีประชุมแจ้งให ้
ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 11 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่เพ่ิม
จ านวน 2 คน ทั้งน้ี เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจของบริษทั และเพ่ือให้องคป์ระกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษทัมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในดา้นทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากข้ึน จึงเห็นควรเสนอช่ือ
บุคคลผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัใหม่จ านวน 2 คน โดยปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจาก 9 คน 
เป็น 11 คน ทั้งน้ี รายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. นายชิต เหล่าวฒันา เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้น
วศิวกรรมและเทคโนโลย ีซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจการเกษตรและ ธุรกิจอ่ืนของบริษทัให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึน รวมทั้ง
งานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

2. นายวเิชฐ ตนัติวานิช เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญ
ดา้นเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั การธนาคาร และการตลาด)       
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 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระดงักล่าว ไดผ้่านการเห็นชอบ
ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั
แลว้ ซ่ึงบุคคลทั้งสองเป็นผูมี้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจน
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากนั้น บุคคลทั้งสองยงัมีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารในกิจการ
อ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

 ทั้ งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว จึงต้องมีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี จากเดิมกรรมการบริษทัจ านวน 9 คน ซ่ึงจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเป็น
จ านวน 11 คน ไดแ้ก่ 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  2.   นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
3. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ  4.   นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ  6.   นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
7. นายประจวบ ไชยสาส์น  8.   นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 
9. นายศิริชยั สมบติัศิริ  10. นายชิต เหล่าวฒันา 
11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช 

 โดยการแก้ไขจ านวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทท่ีได้ก าหนดให้
กรรมการบริษทัล าดบัท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 6 เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเช่นเดิม ซ่ึงได้ก าหนดให้
กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัดงักล่าว ใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์อีกทั้ง ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการดงักล่าวไดทุ้ก
ประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และด าเนินการติดต่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ องคก์รหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือ
การดงักล่าว เป็นตน้ 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 11 คน โดยเพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทั 2 คน ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม 2 ท่าน มีดงัต่อไปน้ี 
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1. นายชิต เหล่าวฒันา แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีมติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,749,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 4,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,749,320 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 310 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,360 หุน้ 

2. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,749,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 4,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,749,320 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 310 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,360 หุน้ 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯ หรือ
ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยไดก้ าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 ส าหรับกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี และค่าตอบแทนปี 2561 ซ่ึงเป็นปีท่ี
น าเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2560 นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินน้ี ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้ ง
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุม สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว   
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ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 ชุด อนัได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจากการปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็น เบ้ียประชุมต่อคร้ังการ
ประชุม โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืนและโบนสัประจ าปี รวมทั้งสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

ทั้ ง น้ี  อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ ง  3 ชุด  ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2561 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้น้ี  ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ีย
ประชุม สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561 
ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุมน้ี ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืนและโบนสัประจ าปี  
รวมทั้ง สวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีน่ าเสนอ) 

 ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนัสประจ าปี 
 (บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนัสประจ าปี 
 (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีน่ าเสนอ) 

 ค่าตอบแทนทุกประเภท/  
โบนัสประจ าปี/ สวสัดกิาร/  

สิทธิประโยชน์อืน่ 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล งดจ่าย 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาล งดจ่าย 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน งดจ่าย 15,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน งดจ่าย 10,000 
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ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2561 

 

หมายเหตุ :  1. ปี 2561 ประมาณการการจ่ายเบ้ียประชุมแก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
ค านวณจากการประชุม 3 คร้ัง ต่อปี ซ่ึงไม่มีโบนสัประจ าปี 

2. ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสูงข้ึนกว่าปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั ซ่ึงอาจด ารงต าแหน่งในกรรมการ
ชุดยอ่ยต่อไป และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นการ
ประมาณการไว ้

3. รายช่ือล าดบั 10 และล าดบั 11 เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัปี 2561 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และอาจเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการชุดยอ่ยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (น าเสนอ) 
1.นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
910,000 910,000 910,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

930,000 930,000 930,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 270,000 
4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
710,000 710,000 710,000 

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 710,000 770,000 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 710,000 

7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 710,000 770,000 

8.นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

490,000 490,000 580,000 

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  
และกรรมการตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

10.นายชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) - - 770,000 
11.นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) - - 770,000 

รวม 5,930,000 5,930,000 7,680,000 
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คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,000,000 บาท
ต่อปี และเสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2561 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,756,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,757,761 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 311 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,361 หุน้ 

วาระที ่10  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุมรายงานรายละเอียด
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี และ เน่ืองดว้ย
นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีหลกั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบ  7 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัแลว้ ตั้งแต่ปี 2554-2560 ซ่ึงตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี พทุธศกัราช 2553 ไดก้ าหนดใหผู้ส้อบบญัชีหลกัสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษทั
มหาชน ซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนมาก และสามารถกลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีไดอี้กคร้ังหลงัจาก 2 ปี หลงัจาก
ระยะเวลา 7 ปีแรก 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ       และ/หรือ 11251 - 

2. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  7795 - 
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หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแทนได้ 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับ
บริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561 เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีแรก เป็นค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีใชร้ะบบบญัชีเดิม โดยในปี 2561 มีจ านวนเท่ากบัปี 2560 คือจ านวน 
1,190,000 บาท ส่วนค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจ และการขยายการลงทุนใน
กิจการต่าง ๆ ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในปี 2561 จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยทั้ง 9 บริษทั ในปี 2561 มีจ านวน 3,528,000 บาท หากรวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้ง 9 บริษทั จะ
มีจ านวน 4,718,000 บาทต่อปี 

กรณีท่ีสอง คือการน าใชร้ะบบบญัชีใหม่ หรือระบบ SAP B1 โดยคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,410,000 บาทต่อปี 
ในปี 2560 ตามท่ีบริษทัไดว้างแผนน าระบบบญัชี SAP B1 มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลดา้นบญัชีและการเงินของกลุ่มบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมย ์โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการทดสอบระบบ ทั้งน้ี หากบริษทัน าระบบ SAP B1 เขา้มาใชใ้นการจดัการขอ้มูล
ดงักล่าวในปี 2561 ไดส้ าเร็จ ค่าสอบบญัชีจะเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากบริษทัจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญเขา้มาพิจารณาและทดสอบ
ระบบบญัชีท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ว่าสามารถลดปัญหาของระบบบญัชีเดิมและมีขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ ดว้ยสาเหตุ
ดงักล่าวค่าสอบบญัชีจึงสูงข้ึน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัทั้ง 2 กรณี โดย
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการ
เพ่ิมเติม โดยค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ จะคิดค่าใชจ่้ายตามจริง 

หน่วย : บาท/ปี 

รายการ 
ปี 2561 (SAP B1) 

(น าเสนอ) 
ปี 2561  
(น าเสนอ) 

ปี 2560 
(ไม่ได้ใช้ระบบ SAP B1) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit Fee) 1,500,000 1,190,000 1,190,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย* (Audit Fee) 3,910,000 3,528,000 3,408,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
- บริษทั (ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ: out-of-pocket expenses) 
- บริษทัยอ่ย (ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ: out-of-pocket expenses) 
- ค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่างๆ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการเขา้ท ารายการและค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 
1 ปี 2560 ของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จ  ากดั ส าหรับเป็นขอ้มูลประกอบการจดัตั้งกองทุนรวม  
โครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์ (BRRGIF) 

N/A N/A 1,429,428 

รวมค่าบริการ 5,410,000 4,718,000 6,027,428 
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หมายเหตุ : *บริษัทย่อย จ  านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (2) บริษัท บุรีรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จ  ากัด  
(3) บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (4) บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (5) บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั (6) บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั 
จ  ากดั (7) บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ  ากดั (8) บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั และ (9) บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ  ากดั 

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามท่ี
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,756,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,756,561 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 311 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,361 หุน้ 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 23 และ 27 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกบัการเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในคร้ังน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยประกาศเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ไดก้ าหนดให้การประชุมท่ี
กฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบัแลว้จะจดัใหมี้การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อก ค าช้ีแจง เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 กรณีบริษทั
มหาชนจ ากดั หากประสงคจ์ะประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้
ในขอ้บงัคบัของบริษทัมหาชนจ ากดั 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และ 27 ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
แนบมาดว้ยล าดบัท่ี 6 ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

รวมทั้งขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ดงักล่าว เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั และแกไ้ขถอ้ยค าในขอ้บงัคบัของบริษทัไดใ้น
กรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ หน่วยงานราชการใด มีค าสั่งให้แก้ไขถอ้ยค าบางประการในเอกสาร
ดงักล่าว อีกทั้ง ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23 และ 27 ดงักล่าว ได้
ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และด าเนินการติดต่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ องคก์รหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือ
การดงักล่าว เป็นตน้ 
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เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 23 และ 27 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การ
แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 621,756,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
บตัรเสีย 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 621,757,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 311 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 621,759,361 หุน้ 

วาระที ่12  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ  โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะ

สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 
น.ส.ศิริพร ศิริไพบูลย ์

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามและเสนอแนะดงัน้ี 
1. ค่าสอบบญัชีตามท่ีไดน้ าเสนอในวาระเร่ืองค่าสอบบญัชีนั้น เน่ืองจากบริษทัจะน า
ระบบบญัชี SAP B1 มาใชใ้นปี 2561 จึงท าให้ค่าสอบบญัชีมีอตัราเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หาก
ด าเนินการวางระบบบญัชี SAP B1 ไดส้ าเร็จแลว้ค่าสอบบญัชีในปีถดัไปจะลดลง
หรือไม่ หรือเป็นอตัราคงท่ีทุกปีตามอตัราในปี 2561 ท่ีไดน้ าเสนอ  
2. ขอเสนอแนะให้บริษทัฯ จัดเตรียมรายงานประจ าปีส ารองส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุม เพื่อการพิจารณาขอ้มูลประกอบแต่ละวาระ 

นางสาวพชัรี  โคสนาม 
เลขานุการบริษทั และเลขานุการท่ี
ประชุม  

กล่าวขอบคุณผู ้ถือ หุ้นส าห รับค าแนะน า  ทั้ ง น้ี  บ ริษัทฯ  จะน าไปปรับปรุง 
ในปีต่อไป เพ่ือจดัเตรียมรายงานประจ าปีใหเ้พียงพอส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

ช้ีแจงประเด็นค่าสอบบญัชีวา่ 
ส าหรับค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการน าระบบ SAP B1 มาใช้ เ น่ืองจาก 
ตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และประเมินการท างานของระบบบญัชีดงักล่าว โดย
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะน าระบบ SAP B1 มาใชใ้นปี 2561 ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นช่วงทดสอบ
ความพร้อมของระบบ ดงันั้น เง่ือนไขค่าสอบบญัชีจึงมี 2 กรณี และค่าสอบบญัชีท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ีส าหรับกรณีการน าใชร้ะบบบญัชี SAP B1 จะเป็นเฉพาะปีแรกท่ีเร่ิมน าระบบ
บญัชีใหม่มาใช ้และส าหรับบริษทัฯ มีความคาดหวงัเช่นเดียวกนัวา่ในปีต่อไปค่าสอบ
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บญัชีจะลดลง เน่ืองจากชัว่โมงการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีเม่ือน าใชร้ะบบ SAP B1 
จะลงลดดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ดี ค่าสอบบญัชีในปีถดั ๆ ไปนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีผูส้อบ
บญัชีจะน าเสนอแก่บริษทัต่อไป  

นายก าพนธ์ อศัวศิริวลิาส 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามวา่ 
เงินสดท่ีบริษทัคงเหลืออยู่มีแผนบริหารจัดการอย่างไร และมีแผน M&A (Mergers 
and Acquisitions หรือการควบรวมและการซ้ือกิจการ) หรือไม่ หากมีจะเป็นธุรกิจ
ประเภทใด 

นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ตอบขอ้ซกัถามวา่ 
ส าห รั บ เ งิ น ท่ี ไ ด้ จ า กก า ร ร ะดม ทุน ในกอ ง ทุ น ร วม โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน 
กลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวมฯ”) ส่วนแรกบริษทัฯ น าไปช าระหน้ีกบั
สถาบันการเงินท่ีมีก่อนการจดัตั้งกองทุนรวมฯ หลงัจากนั้นไดล้งทุนตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีได้ช้ีแจงแลว้เบ้ืองตน้ โดยการลงทุนตามแผนงานจะใช้งบประมาณ
ประมาณ 800 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หลกัการส าคญัของการจดัตั้งกองทุนรวมดา้น
พลงังานนั้น แมว้า่จะมีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงกวา่สถาบนัการเงิน แต่หลกัการส าคญั
คือการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจต่อไป ซ่ึงเร่ืองน้ีอยูใ่นแผนท่ี
บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนไดโ้ดยทนัที
ทั้งหมดทุกโครงการ เน่ืองจากมีปัจจยัหลายดา้นท่ีบริษทัฯ ตอ้งค านึงถึง ส่วนเร่ือง 
M&A บริษทัฯ มีแผนในเร่ืองน้ี แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยไดแ้ละตอ้งใชเ้วลาศึกษาให้
รอบดา้นก่อน หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

นายสราวธุ  สุขศรีวงค ์

ผูถื้อหุน้ 

ขอเสนอวา่ 
จากการท่ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาใหช้าวไร่ออ้ยมีความรู้และความเขม้แข็ง เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน และเพื่อการผลิตออ้ยท่ีดีและมีคุณภาพส่งให้แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี จึงขอเสนอแนะ
ให้บริษทัฯ น าจุดแข็งของชาวไร่อ้อยในด้านผลผลิตท่ีมีคุณภาพน้ีไปต่อยอดและ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความพิเศษของบริษทัฯ ต่อไป  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และผูมี้เกียรติท่ี
กรุณาสละเวลาอนัมีค่า และท าใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และขอยืนยนัวา่คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดข้อความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลือใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือจดัเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 

 

ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 
 

 
 
 
  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 และ 3 
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ประวตักิรรมการบริษัททีเ่สนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 
 

 

ช่ือ-นามสกุล:  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

สัญชาต:ิ                ไทย 
อายุ:  54  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการผูจ้ดัการ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูผนับริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั   
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:  13 กนัยายน 2531 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  30 ปี 7 เดือน 12 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท:  33,099,000 หุน้ (คิดเป็น 4.08% ) (ซ่ึงรวมคู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
จ านวน 25,320 หุน้ (คิดเป็น0.00% )) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นพ่ีนอ้งกบันางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บคา่ตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้        
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยขีองน ้ าตาล รุ่นท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (CMA) 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 56 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์และการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5  
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั                     7/7  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร                12/14 คร้ัง 

 
 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 10 บริษัท 

ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษทั/ ประธาน  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่: จ านวน 8 บริษัท และ 1 สมาคม 

ปี 2518 – ปัจจุบนั  
ปี 2538 - ปัจจุบนั 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2552 –ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 

ปี 2560 –ปัจจุบนั 
ปี 2561 –ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล 
บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จ ากดั 
บริษทั สุรีวรรณ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
บริษทั ทีพลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั เนเชอรัล แดร่ี จ ากดั  
บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท:  ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการระดบัสูง ในดา้นธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมน ้ าตาล 
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ช่ือ-นามสกุล:  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

สัญชาต:ิ                ไทย 
อายุ:  52  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูผนับริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั     
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:  7 กรกฎาคม 2555 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:   6 ปี 9 เดือน 18 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท:  32,939,000 หุน้ (คิดเป็น 4.06%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นพ่ีนอ้งกบันายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ, นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล, 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ,  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ของพนักงานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้        
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนมารีวทิยาปราจีนบุรี 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์และการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  สามญัผูถื้อหุน้        1/1 คร้ัง           คณะกรรมการบริษทั      7/7 คร้ัง 

 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 2 บริษัท 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/  กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:  จ านวน 3 บริษัท 

ปี 2547 – ปัจจุบนั 
ปี 2550 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บ่อทอง สตีล จ ากดั 
คณะบุคคลโรงแรมเปรมสุข 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท: ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและปุ๋ย 
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บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
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ช่ือ-นามสกุล:  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

สัญชาต:ิ                ไทย 
อายุ:  48  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศดา้นพาณิชย ์ 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูผนับริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั      
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:  12 พฤษภาคม 2538  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  23 ปี 11 เดือน 13 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท:  32,889,000 หุน้ (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นพ่ีนอ้งกบันายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้        
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
- หลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์และการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั                     6/7  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร                   12/14 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2   คร้ัง 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล              2/2   คร้ัง 
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ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 10 บริษัท 

ปี 2538 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุน ในประเทศดา้นพาณิชย ์
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/กรรมการรอง
ผูจ้ดัการ สายงานการตลาด 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:  จ านวน 2 บริษัท 

ปี 2555 –ปัจจุบนั 
ปี 2561 –ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั รวมแพทยบุ์รีรัมย ์จ ากดั (โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย)์ 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท: ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการตลาดและการบริหารจดัการธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมน ้ าตาล 
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ช่ือ-นามสกุล:  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

สัญชาต:ิ                ไทย 
อายุ:  47  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ  (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูผนับริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั     
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:  25 มิถุนายน 2547  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:   14 ปี 10 เดือน นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท:  32,889,000 หุน้ (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นพี่นอ้งกบันายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ของพนักงานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้        
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์และการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
- หลกัสูตรทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์  
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                              1/1 คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั                    6/7 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  4/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร               13/14  คร้ัง 
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ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 9 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั  
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ กรรมการรอง
ผูจ้ดัการอาวโุส สายงานผลิต 
กรรมการบริษทั/  กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:  จ านวน 4 บริษัท 

ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
World International Network Co., Ltd 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์จ ากดั  

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท:  ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกจิการดงักล่าว 

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการบริหาร
จดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน ้ าตาล 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 

1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษัทย่อย  
และบริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ 
ของบริษทั  

4. จัดให้ มี ระบบบัญชี  การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี  รวมทั้ งดู แลให้ มี ระบบการควบคุม 
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการ 
ในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. ก ากับดูแล และจัดให้ มีกลไกในการก ากับ ดูแล ไม่ให้ เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เ พ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณา  
และอ นุ มั ติ ก า ร เ ข้ าท า ธุ ร กร รม ท่ี มีนั ยส า คัญต่ อบ ริษัท  และก าร เ ข้ าท า ร า ยก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย งกัน  
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 5  
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11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอย่างนอ้ย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามวรรค
ขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย  และผูบ้ริหารระดบัสูง  

15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการตาม
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

19. แต่งตั้ งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุด โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจใหก้รรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ 
ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทั
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

22. ก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

23. ก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 
ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  

24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  

25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนบัสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแล
ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร
ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีมีหลักฐานว่ากรรมการบริษัทมีการกระท าอันเป็นการด าเนินการหรือยอมรับ หรือให ้
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การสนบัสนุนใหมี้การคอร์รัปชนัเกิดข้ึน บริษทัจะด าเนินการทางวินยัเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

27.  ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและตระหนักถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน
การจดัท าแผนพฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ
บริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและ
อนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

 

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอสิระ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ  

หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ี

ไดรั้บเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

กลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและ 

ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ ดังนั้ นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั 

จะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา 

จากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
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ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ 
เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ  
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืมค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั 
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ประวตัแิละผลงานของผู้สอบบัญชีหลกั 

 
ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ     
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 1 ปี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั PWC : หุน้ส่วน 
 
 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ มีประสบการณ์ดา้นทางสอบบญัชีมากกวา่ 22 ปีกบั PwC Thailand ปัจจุบนั นายสง่าเป็นหุ้นส่วนใน
ดา้นงานให้ความเช่ือมัน่เก่ียวกับบริการทางดา้นการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซ่ึงมีลูกคา้ทั้ งในประเทศ และนานา
ประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจดา้นการผลิต ธุรกิจดา้นยานยนต ์ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจเก่ียวกบัการอุปโภค บริโภค 
และธุรกิจก่อสร้างและวศิวกรรม ลูกคา้หลกัคือกิจการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศท่ีประกอบธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 7 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หมวดที ่3 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็น 
ผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)   ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 
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หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี ( 4) เดือน นับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได ้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน 
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล 
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืน 
ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี 
นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน 
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือมี 
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น 
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
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ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้
ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6)  กิจการอ่ืนๆ 

 

หมวดที ่5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น 
และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสาม (3) วนัติดต่อกนัดว้ย และมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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ขอ้ 39.  ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษทัอาจจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 40.  บริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุน
ส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 
หมวดที ่6 

การเพิม่ทุนและลดทุน 
ขอ้ 42.  บริษทัจะลดทุนของบริษทัลงจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง หรือลด

จ านวนหุน้ให้นอ้ยลง หรือตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายก็ได ้และจะลดลง
ใหต้ ่ากวา่จ านวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได ้

 ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแลว้ ยงัมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู ่บริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่ากวา่จ านวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได ้

 การลดมูลค่าหุ้นหรือจ านวนหุ้นตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด         
จะกระท าไดต้่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมลงมติ 
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ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผู ้ถือหุ้น     
บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย  
 

 บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ)  

 หากมีการเปลี่ยน ช่ือหรือนามสกุล  ใ ห้แสดงหลักฐานการ
เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ  
 บัตรประจ าตวัประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

     2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ  ในกรณีของส า เนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

 หากมีการเปลี่ยน ช่ือหรือนามสกุล  ใ ห้แสดงหลักฐานการ
เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

      2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ  ในกรณีของส า เนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมอืช่ือโดยพนักงานรับรองเอกสาร 

 หนังสือรับรองนิตบุิคคล  
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
 หากมีการเปลี่ยน ช่ือหรือนามสกุล  ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาหนังสือรับรองและลงลายมอืช่ือรับรองโดยผู้มอี านาจของนิตบุิคคลของผู้มอบฉันทะ  
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ  
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดก้ าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
มหาชนจ ากดัไว ้3 แบบ โดยใหใ้ชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ คือ 
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แบบ รายละเอยีด ส าหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 
ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบ
ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมการอิสระ ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

กรณี ท่ีผู ้ ถื อ หุ้น เ ป็นผู ้ลง ทุนต่ างประ เทศและ
แต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ

ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง  
เลขานุการบริษทั ฝ่ายส านกักรรมการ  
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400 

 หากผูรั้บมอบฉนัทะมาดว้ยตนเอง ตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ สถานท่ีประชุม
เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

หมายเหตุ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หน่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
 สถานท่ีประชุม : ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ  

เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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 การออกเสียงลงคะแนนเและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษัทจะจัด เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู ้ถือหุ้น  ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม  

เพื่อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
ให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพื่อท า
การตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เ ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน                 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม
อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวได ้

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ก าหนดว่า ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

บริษัทจะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ี
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้ น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระ 
ของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหต ุบริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 

 การออกเสียงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพสี์เขียวส าหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทั้ งหมด 7 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิ 

ออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 
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2. ส าหรับ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2562 จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพสี์เขียวแยกเป็นหัวขอ้ย่อยต่างหากโดยเฉพาะ  
ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัไวท้ั้ ง 4 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  

3. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

 

บตัรเสีย  

 กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
2. ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  
3. บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะ 

เป็นคสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

4. บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 
  

 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต ุ
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ
หกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นที่ มีสิท ธิออก
เสียง 

 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท
เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 
ด้วยระบบ Barcode  

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 08.30 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวัผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวัและ 
ใบลงทะเบยีน 

ผู้ ต้องการออกเสยีง  
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ๆ 
ให้กรอกบัตรลงคะแนน
และชมูือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบตัรลงคะแนน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 
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ช่ือ-นามสกลุ:  นายประจวบ ไชยสาส์น 
สัญชาต:ิ                 ไทย 
อายุ:  74  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:   15 ตุลาคม 2555  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  6 ปี 6 เดือน 12 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท:  405,000 หุน้ (คิดเป็น 0.05%)  (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสมัพนัธ์  
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ  
และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 น้ี       
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 83/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้          1/1  คร้ัง                                   คณะกรรมการบริษทั            7/7  คร้ัง                         คณะกรรมการตรวจสอบ     6/6  คร้ัง                                    

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 2 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั  
ปี 2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยเอทานอลพาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:  จ านวน 3 บริษัท, 1 สมาคม  และ 1 มหาวทิยาลยั 
ปี 2549 – ปี 2560 
ปี 2546 – ปี 2556  
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
ปี 2560 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
นายกสภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
กรรมการบริษทั 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการบริษทั 

บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
บริษทั ปากซอง ไฮแลนด ์จ ากดั 
สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย 
บริษทั เบสตั้น โกลบอล ฟู๊ ด (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้ดา้นธุรกิจเกษตร และหนา้ท่ีของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 



รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

66 
 

 

ช่ือ-นามสกลุ:  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 
สัญชาต:ิ                 ไทย 
อายุ:  74  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง:  3 ตุลาคม 2557  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  4 ปี 6 เดือน 22 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ทีอ่ยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ:  ไม่มี  (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสมัพนัธ์  
คุณสมบัตต้ิองห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมส่ีวนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรใหก้รรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ    
และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 น้ี       
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 79/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                       1/1  คร้ัง                                   คณะกรรมการบริษทั            7/7  คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ      6/6  คร้ัง                                   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง 
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากดั/หน่วยงานอืน่:  จ านวน 1 บริษัท และ 1 สหกรณ์ 
ปี 2555 – 2559 
ปี 2550 – ปี 2552  
ปี 2541 – ปี 2549  

กรรมการบริษทั 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ 
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกจิ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย บญัชีการเงิน และการตรวจสอบบญัชี 
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บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่10.1, 10.2 และ 10.3 
คอื 

หนังสือมอบฉันทะ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 
      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
      แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุน้ 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1)  ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั    น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10.1 
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บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)   อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 □  (3)  นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ74 ปี ท่ีอยู ่128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
     □  (4) นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อาย ุ74 ปี  ท่ีอยู ่128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไท
พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

   □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 
เมษายน 2561 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10.2 
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   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561     
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล  ส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □  วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประจ าปี 2562 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 □  เห็นดว้ย □  ไม่เห็นดว้ย □  งดออกเสียง 

 □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ     

□  เห็นดว้ย □  ไม่เห็นดว้ย □  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ    

□  เห็นดว้ย □  ไม่เห็นดว้ย □  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

□ วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2562 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหต ุ
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3  
ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออก เสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 □ หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10.3 
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   □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพุธที ่            
25 เมษายน 2561 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561     
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ     

□  เห็นดว้ย □  ไม่เห็นดว้ย □  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ    

□  เห็นดว้ย □  ไม่เห็นดว้ย □  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2562 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี  
ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหต ุ
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3  
ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 11 
 

 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 

ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ (เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330) 
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การเดนิทาง  

รถไฟฟ้า BTS  ลงสถานี ชิดลม ทางออกท่ี 6 เดินมาทางห้างเกสรพลาซ่า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมอโนมาอยู่ขา้งห้าง
เกสรพลาซ่า 

Airport Link ลงสถานี ราชปรารภ  ต่อวินมอไซด์ มาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบัห้าง 
Big C) 

เรือโดยสาร ลงท่าเรือประตูน ้ า (คลองแสนแสบ) เดินมาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบั
หา้ง Big C) 

รถประจ าทาง 2 , 13 , 14 , 17 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79, 183 , 504 , 511 , 514 , 532 
รถยนต์ แยกอโศก-เพชรบุรี  

จากถนนเพชรบุรี เจอแยกชิดลม ใหเ้ล้ียวซา้ย วิง่ตรงไปเจอแยกสุขุมวิท ให้เล้ียวขวา แลว้ให้วิ่งตรงไปเจอแยก
ราชด าริ จากนั้นเล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตรจะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
แยกราชเทว ี 
ตรงมาทางประตูน ้ า ข้ึนสะพานขา้มแยกประตูน ้ า ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขุมวิท 
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ จากนั้นใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยูข่วามือ ติด
กบัหา้ง Big C 
ถนนราชปรารภ  
วิง่ตรงไปเจอแยกบงัคบัเล้ียวซา้ย ประมาณ  2 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แลว้ตรงไปทาง
ประตูน ้ า เจอแยกชิดลมใหเ้ล้ียวซา้ย วิง่ตรงไปเจอแยกสุขุมวิทให้เล้ียวขวา วิ่งตรงไป เจอแยกราชด าริ จากนั้น
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวาตลอด ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสีลม  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ ใหว้ิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนพระราม 1  
แยกราชด าริ เล้ียวซา้ย วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสุขุมวทิ  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ เล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯ ขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

82 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่12 

 

 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบวา่ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน
ประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงคข์อรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั
ภายในวนัที ่30 เมษายน 2562 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารใหท่้านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงัน้ี 

 โทรสาร  : (02) 216-5823 
 โทรศพัท ์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 301 หรือ 302 หรือ 303 
 อีเมลล ์ : companysecretary@buriramsugar.com 

 
รายละเอยีดท่านผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………... 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………...…………………………..… 

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

โทรศพัท…์………………………………………….. อีเมลล…์.……………………………………………………….......... 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

  ใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

  รับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

  รับเอกสารดว้ยตนเองท่ี บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 


 



  

 




