
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2564 

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) 
 

วันพฤหสับดทีี ่29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบยีน 09.00 น.) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

จัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงช่องทางเดียวเท่าน้ัน 

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนในระบบไดต้ัง้แต่วนัท่ี 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 เป็นตน้ไป 

กรณีมอบฉันทะ (มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 

ผูถื้อหุน้สง่เอกสารการมอบฉนัทะถึงบรษัิท ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

1. ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

2. ช่องทางไปรษณีย:์  สง่ถึง เลขานกุารบริษัท ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

บรษัิท นํา้ตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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ท่ี BRR2 2564/009 

 

วนัท่ี 2 เมษายน 2564 

 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2.  รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน  

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ประวติักรรมการบริษทัท่ีเสนอใหก้ลบัดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

4.  ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัและนิยาม

กรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

5. ประวติัของผูส้อบบญัชีหลกัท่ีเสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 

6.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น   

7.  ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

- เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

- การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 

- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

8.  ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

9.  ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

10.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10.1, 10.2 และ 10.3 ตามลาํดบั) 

11.  แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

12.  แบบขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัองัคารท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2564  ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  

(เวลาลงทะเบียน 09.00 - 10.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-AGM) เท่านั้ น ตามหลักเกณฑ์ 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายกําหนด ณ ห้องประชุมสํานักงานกรุงเทพฯ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  

ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 

2563 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 และนาํส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563  

ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 รับรอง 

โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในรอบปี 2563 

ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code)   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา  

และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ในรอบปี 2563  

การลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ตามท่ีมาตรา 112 ของพระราชบัญญติั 

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 

สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

โดยสรุปขอ้มูลสาํคญัทางการเงินตามตารางในหนา้ถดัไป  

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน  

หน่วย : ล้านบาท 

  

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 179.13  1.74                40.61                     0.47  60.42                     0.70  

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 360.41  3.51                                       388.69                     4.49                         131.09                     1.51  

ลูกหน้ีชาวไร่สุทธิ 598.55  3.52                        210.62                     2.43                         366.58                     4.23  

รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาล

ทราย 
301.51  2.93                                           325.52                     3.76                         300.84                     3.47  

สินคา้คงเหลือ 1,337.51  13.02                                         911.95                  10.53                         568.44                     6.56  

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 

      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
134.93  1.31                                           127.43                     1.47  

                          

38.25  
                   0.44  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 58.48                           0.57                    65.31                                             0.75  25.79                     0.30  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     2,970.52  28.91                     2,070.13                  23.90                      1,491.41                  17.22  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                     

ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน 27.11                           0.26                    31.12                                              0.36                         117.24                     1.35  

รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวียน - สาํนกังานกองทุน

ออ้ย 
                       148.08  1.44                                           158.76                     1.83                         170.20                     1.96  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 2.05                             0.02                   1.41                                                0.02                                   -                           -    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                     1,208.11  11.76                                    1,111.34                  12.83                      1,004.93                  11.60  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

    ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

  

  

  

  

  

  

  
11.41  0.13  

เงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ                        272.94  2.66                                           193.26                     2.23                         145.24                     1.68  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.97                             0.04                    3.97                    0.05  3.97                     0.05  

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ                     5,432.15  52.86                                     5,674.84                  65.50                      5,532.25                  63.86  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ         13.88                     0.16  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 31.09 0.30                    31.06                    0.36  27.25                     0.31  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ                        162.60  1.58                                           126.61                     1.46                         128.15                     1.48  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 17.60 0.17                    26.75                    0.31  17.31                     0.20  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,305.71 71.09                 7,359.12                 84.95  7,171.82                 82.78  

รวมสินทรัพย์ 10,276.23 100.00                9,429.25               108.84  8,663.23               100.00  
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หน่วย : ล้านบาท 

  

  

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชี                             0.34  0.00                                  -                           -                                     -                           -    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                        817.89  7.96                        839.19  8.90                        674.59  7.79 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                     2,617.91                  25.48                      2,611.88                  27.70                         758.87                     8.76  

เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น ๆ                                349.36                   4.03  

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
                       384.14                   3.74                         295.99               3.14                         261.25            3.02  

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
                       202.51                1.97                         211.24                  2.24                         223.57                   2.58  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี 
                          10.89                    0.11  7.18                    0.08                                   -                           -    

หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

        
7.25                    0.08  

        

ส่วนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
                            7.50                    0.07  8.04                    0.09  6.68                    0.08  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                             6.46                    0.06  
                            

4.67  
                  0.05  

                          

16.37  
                  0.19  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                            14.42                    0.14  9.83                    0.10  15.53                    0.18  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน                     4,062.06                  39.53                      3,988.02                  42.29                      2,313.46                  26.70  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                                  -                           -            

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        487.79                    4.75                         488.47                    5.18                      1,470.11                  16.97  

เงินกูยื้มะยะยาวจากบริษทัร่วม-สุทธิจากส่วนท่ี

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
                    3,177.32                  30.92                      3,024.41                  32.07                      2,918.13                  33.68  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
                          10.50                    0.10  8.67                    0.09                                   -                           -    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ         13.51                    0.16  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ         29.89                    0.35  

หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิก

จา้งหรือเกษียณอาย ุ
                          38.04                    0.37  56.74                    0.60  59.17                    0.68  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                                  -                           -                                     -                           -    3.12                    0.04  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน                     3,713.65                  36.14                      3,578.30                  37.95                      4,493.94                  51.87  

รวมหน้ีสิน                     7,775.72                  75.67                      7,566.32                  80.24                      6,807.40                  78.58  
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หน่วย : ล้านบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

 ทุนเรือนหุ้น                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

 ทุนจดทะเบียน                        812.10                     7.90                           -                             -    

 ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้                        812.10                     7.90                         812.10                     8.61                         812.10                     9.37  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั                        954.67                     9.29                         954.67                  10.12                         954.67                  11.02  

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

  จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย                           56.60                     0.55                            56.60                     0.60                            65.97                     0.76  

  ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร                        675.70                     6.58                            38.25                     0.41                            13.75                     0.16  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ                             0.06                     0.00                                   -                           -                                8.00                     0.09  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                             1.38                     0.01                              1.32                     0.01                              1.35                     0.02  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,500.51                 24.33  1,862.93                 19.76  1,855.83                 21.42  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,276.23                     100  9,429.25                     100  8,663.23                     100  

 

หน่วย : ล้านบาท 

  

  

ปี 2561 (งบรวม) ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายและบริการ                     5,555.97                  95.06                      4,985.16                123.18                      3,892.61                  96.18  

รายไดอ้ื่น                        288.84                     4.94                         131.48                     2.57                         154.55                     3.82  

รวมรายได้                     5,844.81                      100                      5,116.64                      100                      4,047.16                      100  

ค่าใช้จ่าย                          -                             -                             -    

ตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการ                     4,508.87                  77.14                      4,469.21                110.43                      3,267.59                  80.74  

ค่าใชจ่้ายในการขาย                        321.61                     5.50                         304.18                     7.52                         127.14                     3.14  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                        388.31                     6.64                         501.31                  12.39                         260.01                     6.42  

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดิต             

    ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                                   17.49                     0.43  

กาํไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ                                   13.33                     0.33  

รวมค่าใช้จ่าย                     5,218.79                  89.29                      5,274.70                130.33                      3,685.55                  91.06  

ตน้ทุนทางการเงิน                        385.99                     6.60                         384.00                     9.49                         331.35                     8.19  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                           71.85                     1.23                            63.78                     1.58                              0.81                     0.02  

กําไรก่อนภาษีเงินได้                        311.88                     5.34  -                      478.28  -               11.82                            31.08                     0.77  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           40.21                     0.69                            33.49                     0.83                            24.92                     0.62  

กําไร (ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี                        271.67                     4.65  -                      511.77  -               12.65                              6.17                     0.15  

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย,สุทธิทางภาษ ี -                          0.07  -                 0.00  -                          0.06  -                 0.00                                   -                           -    

กําไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ 
                                 -                           -    -                          3.93  -                 0.10                              1.36                     0.03  

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี                        271.60                     4.65  -                      515.76  -               12.74                              7.53                     0.19  

การแบ่งปันกําไร                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                        271.62                     4.65  -                      511.71  -               12.64                              6.14                     0.15  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
                            0.05                     0.00  -                          0.06  -                 0.00                              0.03                     0.00  

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

กําไรต่อหุ้น (บาท)** 0.33 -0.63 0.008 
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หน่วย : ล้านบาท 

  

  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรก่อนภาษีเงินได้                  311.88  -                   478.28                            31.08  

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
      

จากกิจกรรมดําเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย                  289.56                      344.22                         323.90  

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)                               17.49  

- ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย                                      -    

-  ดอกเบ้ียรับ -                  82.89  -                     59.30  -                        38.71  

- เงินปันผลรับ -                    0.20  -                       0.20  -                          0.31  

- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                    5.95                           4.62                                   -    

- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ                    12.27  -                       7.62                            21.00  

-ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                           -                           98.42  -                        98.42  

- (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย   -                       0.15                                   -    

- (กาํไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -                    1.58                           1.57                              2.81  

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                    11.16                         30.63                            33.34  

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน                           -                                  -                                     -    

-  ตน้ทุนทางการเงิน                  385.99                      384.00                         331.35  

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  71.85  -                     63.78  -                          0.81  

-  ค่าใชจ่้ายตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ                       5.13                         18.63                              6.67  

- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า                                 1.80  

- (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน     -                          6.85  

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน                  853.53                      272.75                         624.34  

 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน       

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -               103.55  -                     27.76                         257.26  

- รายไดค้า้งรับ – สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย -               301.51  -                     24.01                            24.68  

- ลูกหน้ีชาวไร่                  274.51                      382.80  -                      160.27  

- สินคา้คงเหลือ -               289.01                      433.17                         322.52  

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -                  25.42  -                       6.82                            46.37  

- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน -                  27.11  -                       4.01  -                        96.90  

- ลูกหน้ีอื่น – สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย -               148.08  -                     10.68  -                        11.44  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -                    9.23  -                       9.14                              5.97  

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                     92.21                         18.84  -                        93.65  

- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น -                  10.12  -                       4.58  -                          5.28  

- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    1.60  -                       3.92  -                          3.90  

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                           -                                  -                                     -    

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน                  304.63                   1,016.63                         909.69  

- รับคืนภาษีเงินได้                          12.18                            27.81  

- ภาษีเงินได ้ -                  49.10  -                     10.40  -                        11.21  

- ตน้ทุนทางการเงิน -               376.29  -                   381.57  -                      338.52  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน -               120.76                      636.84                         587.78  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

ดอกเบ้ียรับ                    82.89                         59.30                            38.71  

เงินปันผลรับ                    91.08                         65.91                            33.50  
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม                          94.85                            74.03  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                           -                                  -                                     -    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย                            0.72                                   -    

เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่                  226.45                      123.39                         123.78  

เงินสดจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ -               101.16  -                     36.21  -                          2.44  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                    3.97                                -                                     -    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                       2.70                           0.31                            14.00  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -               907.20  -                   692.67  -                      182.85  

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                  11.71  -                     18.98  -                          5.23  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -               620.92  -                   403.39                            93.52  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง)              1,481.95  -                       6.38  -                  1,503.66  

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           -                        299.63                      1,000.00  

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากริษทัร่วม                           -                                  -                                     -    

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้                           -                                  -                                     -    

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               383.72  -                   387.09  -                        53.10  

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม -               149.55  -                   144.18  -                        93.96  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย                                      -    

เงินสดจ่ายชาํระหุ้นกู ้                           -                                  -                                     -    

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -                  13.16  -                     12.15                                   -    

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า     -                        10.77  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                       0.00      

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุ้น                           -                                  -                                     -    

เงินกูยื้มกรรมการเพิ่มข้ึน (ลดลง)                           -                                  -                                     -    

จ่ายเงินปันผล -               243.78  -                   121.78                                   -    

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                  691.74  -                   371.96  -                      661.49  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ -                  49.94  -                   138.51                            19.81  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                  229.07                      179.13                            40.61  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี                  179.13                         40.61                            60.42  

 

   ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                 0.73                 0.52                 0.64  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                 0.40                 0.29                 0.40  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -              0.04                 0.16                 0.25  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)              17.48               12.99               14.98  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั)              20.60               27.71               24.04  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                 3.76                 3.97                 4.41  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)              95.74               90.60               81.55  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)                 5.88                 5.39                 4.32  

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)              61.24               66.74               83.39  

Cash Cycle (วนั)              55.10               51.57               22.20  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)       

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)              18.85               10.35               16.06  

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)              17.77                 5.01               17.63  

อตัรากาํไรอื่น                 4.94                 2.57                 3.82  
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  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) -            12.23             254.80               85.64  

อตัรากาํไรสุทธิ (%)                 4.65  -           10.00                 0.15  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น                 0.33  -              0.63                 0.01  

เงินปันผลต่อหุ้น                 0.30                 0.15                      -    

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)              10.86               23.46                 0.33  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)                 2.81                 5.19                 0.07  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)              10.96                 3.02                 5.89  

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)                 0.60                 0.52                 0.45  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)                 3.11                 4.06                 3.67  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)                 2.48                 3.84                 3.67  

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) -              0.07                 1.73  -              0.40  

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%)              45.45                 0.24                      -    

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 บริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่

บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านั้ น ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษัทยงั 

จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดงักล่าว จึงจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2563 

จํานวน 9,369,515.07 บาท จากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

นอกจากนั้ น  เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิตามงบการเ งินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับ 

ผลการดําเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซ่ึงจ่ายจากกําไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0252 บาท และจ่ายจากกําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

ร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.0348 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 48,725,990.70 บาท ซ่ึงคิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 26.01 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงิน 

ปันผลดงักล่าว ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมคีวามจําเป็นต้องคงเงินไว้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการและการลงทุน 

ทั้งน้ี เสนอให้กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  

และกาํหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือน นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น)โดยกาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเป็น 

ทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ี 

สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัไดด้งัน้ี 
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สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจําปี 2561 , 2562 และ 2563 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 271.67 ง ด จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล สํ า ห รั บ ผ ล 

การดาํเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และงดการตั้ งทุน

สาํรองตามกฎหมาย 

187.39 (กาํไรสุทธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของ BRR) 

2. จาํนวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.06 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 121.81 48.72 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ 44.84% 26.01% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 

ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม

จาํเป็นตอ้งคงเงินไวเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ

และการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษทั เน่ืองจากบริษัท

ประสบภาวะขาดทุน และมีความ

จําเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการและ

เพื่อการลงทุน 

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม

จาํเป็นตอ้งคงเงินไวเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ

และเพื่อการลงทุน 

หมายเหตุ:  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษ ี

เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรา 

น้อยกว่าอตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจาํเป็น 

ในการขยายการดาํเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั

ขอ้ 15 สรุปใจความสาํคญัว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทกุคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก 

โดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั 

จดทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น 

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  

 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดา้น

ขายนํ้ าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 

และมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั 

             2.    นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ   

 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดา้นการผลิตนํ้ าตาล มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสาร

องคก์ร รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั 
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3.   รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 

 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

  4.    นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 

 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้า่นการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑแ์ละ

กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั การเงิน และการบญัชี 

รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนคุณสมบติั

ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พุทธศกัราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีเก่ียวข้องได้กาํหนดไว ้สําหรับการคดัเลือกกรรมการอิสระจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างตน้แล้ว ยงัพิจารณา

เพ่ิมเติมตามคาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 

นอกจากน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอ 

รายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 

 อย่างไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคล

เพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งเสนอคาํถามและขอ้เสนอแนะสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2564 ล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น ไม่ปรากฎผูถื้อหุ้นนาํเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 

ท่าน คือ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ, รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา และนางวีชัชชฎา  

ยงสุวรรณกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี  

ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่ง 

ตามวาระใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี  

1. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  

(มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมนํ้าตาล)   

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งยงัเป็นรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

ดา้นขายนํ้าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 
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                    2.     นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

(มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมนํ้าตาล และพลงังาน) 

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไดแ้ก่ 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รวมทั้งยงัเป็นรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดา้นการผลิตนํ้ าตาล มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสารองค์กร และเป็น

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

3.    รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 

(มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอ่ืน

ของบริษทัให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น รวมทั้งงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และประสบการณ์เป็น

กรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน)   

 เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) , ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ 

ชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้เคยดาํรงตาํแหน่ง ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

           4.    นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 

    (มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการวางแผนการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ การบริหารองคก์ร การวางกลยุทธ์ 

และความรู้ดา้นบญัชี)  

    เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมี 

ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เห็นว่า กรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทั้ งพิจารณาจากผล 

การดาํเนินงานท่ีผ่านมา สามารถให้ความเห็นและคาํแนะนาํท่ีช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งดาํเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ อนัไดแ้ก่ รศ.ดร.ชิต 

เหล่าวฒันา และนางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล มีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง บุคคลดงักล่าวไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ปรากฎตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทั 

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนาํหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจาก 

ฐานการคาํนวณในการนบัคะแนน    
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา รวมถึง 

การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

ในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และนาํเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

โดยได้กําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 สําหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้แก่ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน

รายเดือนและบาํเหนจ็ประจาํปี และค่าตอบแทนปี 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีนาํเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 นอกจาก

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชุม สวัสดิการ 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว  

สําหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจากการปฏิบัติ

หน้าที่ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมต่อคร้ังการประชุมในรูปแบบเดิม 

และค่าตอบแทนปี 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีนาํเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืนและบาํเหนจ็ประจาํปี รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  

นอกจากนั้น ขอเสนอให้กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย  เป็นวงเงินจาํนวนรวม

ทั้ ง สิ้นไม่เกิน  8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

1.  อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีท่ีนาํเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตําเหน่ง ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่นําเสนอ) 

 ค่าตอบแทนประจํา 

(บาท/เดือน) 

บําเหน็จ 

(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนประจํา 

(บาท/เดือน) 

บําเหน็จ 

(บาท/ปี) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 320,000 15,000 400,000 

กรรมการบริษัท 10,000 120,000 10,000 150,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 120,000 15,000 150,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 80,000 10,000 100,000 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง - - 15,000 150,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง - - 10,000 100,000 

ประธานกรรมการบริหาร - - 15,000 150,000 

กรรมการบริหาร - - 10,000 100,000 
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2. อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ปี 2564 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

หมายเหตุ: - นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

       - ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น เน่ืองจาก 

บริษัทประสบภาวะขาดทุน 

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2564 

 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พุทธศกัราช 2535 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี

ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีน่าํเสนอ)

1.นายศิริชยั สมบตัิศิริ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 490,000 680,000 910,000

(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563)

2.นายอนันต ์ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 930,000 120,000 930,000

3.นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรนัดร์ กรรมการบริษัท 270,000 30,000 270,000

4.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 710,000 90,000 710,000

5.นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง, 770,000 110,000 710,000

6.นายสฤษดิ� ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 710,000 90,000 710,000

7.นายอดิศกัดิ� ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,กรรมการธรรมาภิบาล 770,000 110,000 750,000

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

8.นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 580,000 515,000 550,000

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

9.รศ.ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และ 290,000 260,000 530,000

กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

10.นางวีชชัชฎา ยงสวุรรณกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ - 293,333 490,000

(แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช โดยมีผลเม่ือ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563)

11. นางพรทิพย์ สขุทัพภ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ - 293,333 490,000

(แทนนายประจวบ ไชยสาสน์ โดยมีผล เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563)

นายประจวบ ไชยสาสน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 910,000 200,000

(ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)

นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 290,000 90,000

(ลาออกเม่ือ 31 มีนาคม 2563)

6,720,000 2,881,666 7,050,000รวม

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน (บาท)

ตําเหน่ง ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่นําเสนอ) 

 เบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 15,000 

กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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คุณสมบติั ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีดงัน้ี (ประวติัของ

ผูส้อบบญัชีหลกัเป็นไปตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ  

(ผูส้อบบญัชีหลกั) และ/หรือ 
11251 3 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ  7795 - 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด  

เข้าทาํหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 (ผูส้อบ

บญัชีหลกั) และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวี 

รัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย (บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดสํานักงาน 

สอบบัญชีเดียวกัน) สําหรับปี 2564 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ เหมาะสม 

ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทั้งน้ี ขอเสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมี

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2564 (นําเสนอ) ปี 2563  
 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,075,000 1,875,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 

อาทิ ค่าใชจ้่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และ

ค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี 

**ปี 2563 เน่ืองจากบริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 

(“BRLM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เปิดดาํเนินงาน รวมทั้ง 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีส่งผลต่อการจดัทาํงบการเงิน อนัไดแ้ก่ 

พระราชบญัญติัมาตรการป้องกนัการกาํหนดราคาโอนระหว่างบริษทั

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Transfer Pricing) 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเงิน (TFRS 9) อีกทั้งมีรายการทางบญัชีท่ีตอ้งตรวจสอบมากขึ้น

ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไดโ้อนกิจการระหว่างกนั 

N/A  203,514.64 

รวมท้ังหมด 1,075,000 2,078,514.64 
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สาํหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีนาํเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัในปี 2564 มีจาํนวนลดลงกว่าปี 2563 อยูท่ี่ 800,000 

บาท คิดเป็น 42.67% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าในสถานการณ์โรคระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  

โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม 

โดยค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเ ช่น  ค่าเ ดินทาง ค่า ท่ีพัก  

ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าสาํเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิดค่าใชจ้่ายตามจริง 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติั

การกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2564 ตามวนั เวลา ผ่านระบบ DAP               

e-Shareholder Meeting ท่ีได้กาํหนดไวด้ังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจะดาํเนินการประชุมตามข้อบังคบัของบริษทั 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6) และปฏิบติัตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) โดยขอให้ท่านผู ้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานเพ่ือใช้สําหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น  

ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 

โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และย่ืนต่อบริษทัก่อนเขา้

ร่วมประชุม สาํหรับผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแล

หุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจําปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซ่ึงแนบมากับหนังสือ 

มอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้นได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9 และ 10)   

นอกจากนั้น บริษทัไดน้าํส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11 และแบบขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 12 

อน่ึง บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date) 

ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 

(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 

ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
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สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่) 

 

วัน เวลา และสถานท่ี 

การประชุมจดัขึ้นเม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษทั นํ้าตาล

บุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) เลขท่ี 237 หมู่ 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3.    นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 

4.    นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.    นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

  กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน  

6.    นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.    นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

      กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน  

8.    รศ.ดร. ชิต  เหล่าวฒันา                กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล 

9.    นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10.  นางพรทิพย ์          สุขทพัภ ์       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทผู้ลาประชุม 

1. นางสีนวล          ทศัน์พนัธ์ุ        กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

         และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ทั้ งน้ี มีกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมจํานวน 10 คน จาก 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการบริษัท 

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 90.90 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1  

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 1 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ (CFO) 

2. นายอดุลย ์ สุรวุฒิกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน 

3. นางสาวปวีณา  สุขกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม 

4. นายสมยศ                         ชัง่ยงสุวรรณ              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี (ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี) 

ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายวิเชฐ  ตนัติวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 

2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

3. นางสาวพิสมยั  ชูวงศโ์กมล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลัป์ แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จาํกดั 

4. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ (ทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 

5. เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทาํหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกและจดัประชุม  

6. เจา้หนา้ท่ีบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

เร่ิมการประชุม  

นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุมและเลขานุการท่ี

ประชุม กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ประชุม รวมถึงบริษทัท่ีทาํ

หน้าท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียง ภาพถ่าย และวีดีทศัน์

สาํหรับการประชุมไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานดว้ย 

นอกจากนั้น บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 และ

ความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น จึงไดจ้ดัให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อ

หุ้นได้รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (https://www.facebook.com/CSRBRR2015/) หรือ ค้นหาคําว่า งานมวลชน

สัมพนัธ์ นํ้ าตาลบุรีรัมย ์หรือ CSR BRR และไดเ้ปิดโอกาสให้ส่งคาํถามล่วงหน้า โดยมีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัมาแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารจะตอบคาํถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป อีกทั้ง เพ่ือเป็น

การป้องกนัและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมจุดคดักรองโรค รวมทั้งปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เ พ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และการคํานึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศ 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้ งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท  

ในระหว่างวัน ท่ี  30 ตุลาคม  2562 จนถึงวัน ท่ี  31 มกราคม 2563 เ ป็นระยะเวลา 3 เ ดือน เ พ่ือเ ปิดโอกาสให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม คาํถามและขอ้เสนอแนะสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอรายช่ือบุคคลท่ี

เห็นว่ามีคุณสมบติั เหมาะสม เพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น แต่

ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัให้บริษทัพิจารณา และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั

รับทราบแลว้ 

อย่างไรก็ตาม มีผูถื้อหุ้นได้เสนอวาระการประชุมเร่ืองการขอให้บริษัทซ้ือหุ้นคืน โดยได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ แต่บริษทัไม่สามารถบรรจุวาระน้ีในการประชุมผูถื้อหุ้นและทาํตามท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอได ้

เน่ืองจากบริษทัมีคุณสมบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑ์การซ้ือหุ้นคืน ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

https://www.facebook.com/CSRBRR2015/)%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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จาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบ ขอ้ 6 (1) แห่งกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการว่าดว้ยการซ้ือหุ้นคืน การจาํหน่ายหุ้นท่ี

ซ้ือคืน และการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เน่ืองจากบริษัทไม่มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการชาํระหน้ีภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ หากซ้ือหุ้นคืนแลว้นั้นจะกระทบการชาํระหน้ีของบริษทั 

บริษทัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเว็บไซต์ของบริษทั โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 33 วนั และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลา

ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ  

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นมีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้

ประชุมทั้ งส้ิน 3,022 ราย  รวมจํานวนหุ้น  812,099,845 หุ้น  แบ่งเป็นผู ้ถือหุ้น  สัญชาติไทย  3,017 ราย  รวมจํานวนหุ้น 

809,483,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.68 และผูถื้อหุ้นต่างชาติ 5 ราย รวมจาํนวนหุ้น 2,615,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้น 

 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  23 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้ 5,266,718 หุ้น 

 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 129  ราย  นบัจาํนวนหุ้นได ้ 541,939,629 หุ้น  

 รวมทั้งส้ิน 152  ราย  นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้ 547,206,347 หุ้น  

 คิดเป็นร้อยละ  67.3817  ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  812,099,845  หุ้น 

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้าํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจาํนวนหุ้นดงักล่าว ถือว่าครบองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็น

ประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในนามของคณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2563 ดว้ยความยินดีอยา่งย่ิง 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัคาํนึงถึงผูถื้อหุ้นรายย่อยในทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัใกลเ้คียงใน

ภาคอีสานให้มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และสอบถามถึงการดาํเนินงานของบริษทัโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทั

และผูบ้ริหาร ในการน้ี จึงไดก้าํหนดจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ สํานกังานใหญ่ของบริษทั ซ่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดับุรีรัมย ์และ

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ี บดัน้ี ขอเปิดการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

 ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนต่อไป 

โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม (เลขานุการฯ) 

ไดร้ายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงลาํดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 

1 ถึง วาระท่ี 8 สําหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 กาํหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 

เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม

เพ่ือให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามไดเ้ม่ือนาํเสนอจบ

ในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทฯ อาจเชิญ 

ท่านผูถื้อหุ้นดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

 สําหรับผู ้ท่ี เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษัทฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนน 

โดยทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพ่ือให้พนกังานของบริษทัฯ เก็บ

บตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะเทคะแนน 

ไปทางเห็นด้วยทั้ งหมด และจะเ รียกเ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ท่ีประสงค์จะลงมติ  ไม่ เ ห็นด้วย  

และงดออกเสียง เพ่ือหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระเพ่ือทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 

2563 จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพแ์ยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัไวแ้ต่ละท่าน แยกต่างหากจากกนั เพ่ือให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็น

รายบุคคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บ

บตัร เห็นดว้ย ตามลาํดบั และกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนาํ

หุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการคาํนวณในการนบัคะแนน เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมเป็นไป

ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 สําหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึก 

การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 สําหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน

ตามวิธีการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลทาํให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 

 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 

 ผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
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 บัตรลงคะแนนทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาก

นอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 

6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ 

 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนั้นทนัที 

 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 

 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก

คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 

ก่อนออกจากห้องประชุม เพ่ือทางบริษทัฯ จะทาํการบนัทึกคะแนนของท่านให้ 

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 

วนัทาํการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั

ภายใน 14 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคเ์ป็นอาสาสมคัร เพ่ือเป็นสักขีพยานในการ

ตรวจนบัคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น

และตรวจนบัผลคะแนน ทั้งน้ี นางสาวจรัญญา บรรเทิง ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองประสงคเ์ป็นสักขีพยานในการตรวจนบั

คะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง      

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญั           

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 โดยไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และนาํส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2562 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชุม 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ รับรองร าย งาน ก ารป ระ ชุม สามัญผู ้ถื อ หุ้น  ประจํา ปี  2562 ซ่ึ งประชุม 

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,689,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 1,483,383 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 

ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  

ประธานฯ แจง้แก่ท่ีประชุมว่า สาํหรับวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน และไดม้อบหมายให้

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในวาระน้ี ดงัน้ี 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 5,116.64 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิรวม 511.71 ลา้นบาท โดยคาํอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A จะขอให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ 

(CFO) ไดอ้ธิบายให้ทราบในวาระถดัไป ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ทั้ งน้ี  นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ปี 2562 เป็นปีแรกท่ีบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดยมีสาเหตุสาํคญั 

คือ 1. การผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือนํ้ าตาลรีไฟน์ในช่วงแรก เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทาํกาํไรไดสู้งกว่านํ้ าตาล

ทรายดิบ แต่ในปี 2562 เป็นช่วงท่ีราคานํ้าตาลในตลาดโลกตกตํ่าลง ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนในการผลิตนํ้าตาลรีไฟน์สูงขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 2. การลงทุนในบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั (SEW) สําหรับการสร้างโรงเย่ือ ซ่ึงเป็น

โครงการท่ีใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก และ 3. ผลกระทบจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS9) 

ซ่ึงทาํให้บริษทัตอ้งถูกตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากการผิดนัดชาํระหน้ีของลูกหน้ีชาวไร่จาํนวนมาก จากปัจจยัดงักล่าว 

ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 2562 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าส่ิงท่ีบริษัทลงทุนในปี 2562 จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงปลายปี 2563  

เป็นตน้ไป โดยเฉพาะเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ดีขึ้นแลว้    

สําหรับผลการดาํเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ และภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีสําคญั สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้าก

รายงานประจาํปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 2 ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) ในแบบแจง้การประชุม (หัวขอ้: 

ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดย
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าว 

จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายใหร้ศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล รายงานผล

การดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) นั้น ตลอดปี 2562 บริษทัยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการต่อตา้น

คอร์รัปชัน โดยไดด้าํเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั และมีการประเมินความเส่ียงและระบบการ

ควบคุมภายใน 

นอกจากนั้น ยงัคงเปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ(Whistleblowing) เพ่ือรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้

ส่วนไดเ้สีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูจ้ดัการสํานกั

ตรวจสอบภายในโดยตรง และไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.buriramsugar.com และในคู่มือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2562 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนได้

เสีย ตลอดจนส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อีกทั้งยงัคงจดัอบรมเร่ืองการต่อตา้น

คอร์รัปชนัให้บุคลากรและรณรงคภ์ายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไดท้บทวนกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

โดยในขณะน้ี บริษัทกําลัง เตรียมข้อมูลและเอกสารเ พ่ือย่ืนต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกโครงการ 

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบั CAC ภายในเดือนธนัวาคม 2563 

จากนั้ น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถาม ดงัน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2563 มีแนวโนม้อยา่งไร  

2. บริษัท บุ รี รัมย์เพาว์เวอร์พลัส จํากัด  (“BPP”)  ท่ี มีผลขาดทุนสะสม  

จะสามารถกลบัมาทาํกาํไรไดใ้นปีใด 

3. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จํากัด (“SEW”) มีผลการดําเนินงานขาดทุน 

จากสาเหตุใด 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธาน

กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ช้ีแจงว่า 

1. ในปี 2563 บริษัทจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ ท่ีประมาณ 1.8 - 2 ล้านตัน  

ซ่ึงลดลงตํ่ากว่าท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ทาํให้

พ้ืนท่ีปลูกออ้ยลดลง โดยส่งผลให้ปริมาณออ้ยรวมทั้งประเทศลดลงจาํนวน

ม า ก อี ก ด้ว ย  แ ล ะ จ า ก ก า ร ท่ี ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ล ด ล ง นั้ น ก ร ะ ท บ ต่ อ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในภาพรวม อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ดาํเนิน

มาตรการลดต้นทุนในทุกส่วนเพ่ือให้ เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ   

ลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จาํเป็น, ควบคุมตน้ทุนในการผลิต, การโอนกิจการทั้งหมด

ของบริษทัย่อยเพ่ือลดขั้นตอนในการดาํเนินงานและการลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย

ระหว่างกัน เ ป็นต้น ซ่ึงจากการดํา เ นินการดังกล่าวข้างต้น คาดว่า 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2564 จะกลบัมาดีขึ้นได ้ 
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2. สําหรับบริษทั บุรีรัมยเ์พาวเ์วอร์พลสั จาํกดั (“BPP”) มีจุดประสงคก่์อตั้งขึ้น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงงานนํ้ าตาล ซ่ึงจะดําเนินการผลิตไฟฟ้า 

เพียงแค่ 4 เดือนต่อปี เท่านั้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนท่ีจะนํา BPP  

เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (QuickWin) ของ

รัฐบาล เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมดําเนินโครงการและมีส่วนแบ่งรายได ้

จากโรงไฟฟ้าคืนกลบัสู่ชุมชนผ่านกองทุนหมู่บา้น โดยการเขา้ร่วมโครงการ

ดั ง ก ล่ า ว  จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้  BPP ส า ม า ร ถ มี กํ า ไ ร อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก 

การดําเนินงานด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษทัและ 

ผูถื้อหุ้น 

3. ส่วนบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จํากัด หรือ SEW ได้รับผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้  

ซ่ึงรูปแบบบรรจุภณัฑข์อง SEW จะเนน้การส่งออกเป็นหลกั โดยคิดเป็นร้อย

ล ะ  80-90 ข อ ง สิ น ค้า ท่ี ผ ลิ ต แ ล ะ จํา ห น่ า ย ทั้ ง ห ม ด  ปั จ จุ บัน มี ลู ก ค้า 

ในประเทศจํานวนทั้ งส้ิน 4 ราย ซ่ึงมีแม็คโคร (Makro) เป็นคู่ค้าหลัก 

ท่ี SEW รับจา้งผลิตสินคา้ให้ เพ่ือท่ีจะไปขายในแบรนดข์องตวัเอง (Original 

Equipment Manufacturer: OEM)  แ ต่ ป ริ ม า ณ ก า ร ส่ั ง ซ้ื อ ย ั ง ไ ม่ 

เพียงพอท่ีจะเดินกาํลงัการผลิตทั้งหมด เพราะไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการผลิต 

อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกล่องใส่อาหาร 

เป็นหลกั จึงคาดการณ์ว่าผลการดาํเนินงานของ SEW ในปี 2563 มีผลขาดทุน

อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2563 จะเร่ิมจําหน่าย SEW 

Organic ซ่ึ ง เ ป็ น บ ร ร จุ ภัณฑ์ สีธร ร ม ชา ติ ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กับ ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม 

มากขึ้น โดยใชเ้ย่ือท่ีบริษทัคิดคน้ขึ้นเองเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต 

นายดร สีโสภา 

นายกสมาคมชาวไร่ออ้ย

บุรีรัมย ์

กล่าวเพ่ิมเติม 

- สาํหรับปี 2562 ท่ีผา่นมา จงัหวดับุรีรัมยป์ระสบปัญหาภยัแลง้อยา่งรุนแรงใน

รอบหลายปี จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยลดลงไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย  

แต่คาดว่าในฤดูการผลิต 2563/64 จะมีปริมาณออ้ยเพ่ิมขึ้นอยา่งแน่นอน โดย

ขอให้มั่นใจในชาวไร่อ้อยทั้ ง ท่ี เ ป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทท่ีจะ 

ปลูกอ้อยให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งน้ี ชาวไร่อ้อยยงัมัน่ใจในทีมผูบ้ริหารและ

กรรมการบริษทั จึงอยากให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ว่าบริษทัจะเติบโตขึ้นได ้

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2562 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวม

เป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 
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วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ แจ้งแก่ท่ีประชุมว่า เ พ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 2 โดยบริษทัได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

สามารถดูไดจ้ากแบบแจง้การประชุม (หัวขอ้: ขอ้มูลบริษทั/ หลกัทรัพย)์ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการเงินและ

ปฏิบติัการ (CFO) รายงานสรุปงบการเงินของบริษทั และคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ให้ผูถื้อ

หุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 846.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ -8.24 โดยมีการ

เป ล่ียนแปลงท่ีสาคัญ คือ  การ เป ล่ียนแปลงวิ ธีการให้ เ งิน กู้ ยืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากท่ี เ ป็นการให้ กู้ ยืม 

โดยบริษัท เป็นการให้ธนาคารเป็นผูป้ล่อยกู้ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้ าประกัน จึงทาํให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอด 

คงคา้งลดลงอยา่งมาก อีกทั้ง สินคา้คงเหลือลดลงเน่ืองจากไดท้ะยอยส่งมอบนํ้าตาล 

หน้ีสินรวม ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 ลดลงจากปี  2561 จํานวน  209.40 ล้านบาท  คิดเ ป็นร้อยละ -2.69  

เน่ืองมาจากการชําระคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทร่วม ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย์ 

(BRRGIF)  

ส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2562 ลดลง เน่ืองจากในปีปัจจุบนัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผล 

งบกําไรขาดทุน 

รายไดร้วมของบริษทัในปี 2562 อยูท่ี่ 5,116.64 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 728.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

-12.46 % เน่ืองจากปริมาณนํ้าตาลส่งออกลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย และราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกยงัคง

ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาทท่ีปรับตวัแขง็ขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในฤดูการ

ผลิต 2561/2562 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะตํ่ากว่าขั้นตน้ ซ่ึงตาม

พ.ร.บ. ออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กาํหนดให้กองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและ

เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายให้กบับริษทัเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าวโดยชาวไร่ออ้ยไม่ต้อง

ส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ 

สําหรับในปี 2562 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี 511.71 ลา้นบาท เน่ืองจากราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคง

ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษทัมีปริมาณนํ้ าตาลส่งออกนอ้ยกว่าปีก่อน และยงัไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของ

เงินบาทอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีผลกระทบดา้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์เงินนาํส่งกองทุนออ้ย

และนํ้าตาล โดยตอ้งนาํส่ง 20 บาทต่อตนัออ้ย ซ่ึงมีผลตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นตน้มา ทั้งน้ี บริษทัรับรู้ในงบการเงินปีปัจจบุนั

ทั้งจาํนวน นอกจากนั้น การเร่ิมเปิดการดาํเนินงานระบบผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือ Sugar Refinery เป็นปีแรก ซ่ึงอยู่

ในช่วงทดลองการผลิต ทาํให้บริษทัสูญเสียนํ้าตาลเป็นจาํนวนมากจากการปรับระบบเคร่ืองจกัร จึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิต

สูงขึ้น อีกทั้ง ผลกระทบของการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินและเงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากชะลอการจดัตั้งโรงงาน

นํ้าตาลแห่งใหม่  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกําไรขั้นต้น 

สําหรับกาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2562 กาํไรขั้นตน้เท่ากบั 515.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรากาํไร

ขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 10.35 โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคานํ้าตาลทราย ประกอบกบัในปีน้ี

กลุ่มบริษทัเร่ิมเปิดดาํเนินงานระบบผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเป็นปีแรก และยงัผลิตได้ไม่เต็มกาํลงัการผลิต จึงมี

ค่าใชจ้่ายจากค่าเส่ือมราคาท่ีค่อนขา้งสูง  

นอกจากนั้น สําหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานบริหารความต่อเน่ือง

ทางธุรกิจ และทีมงาน Crisis Management เพ่ือกาํหนดแผน และติดตามตรวจสอบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และ

การบริหารจดัการในภาวะวิกฤต โดยไดมี้การจดัทาํแผนรองรับกรณีกระทบกบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ทั้งในดา้นการ

ผลิต การขนส่ง และการจาํหน่าย เป็นตน้ รวมทั้งแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นทรัพยากรบุคคล และออกมาตรการ Work from 

home สําหรับพนักงานท่ีประจาํสํานักงานกรุงเทพฯ โดยได้เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการทาํงาน

ดงักล่าว 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นางรสลิน นมัคนิสรณ์  

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 

1. บริษทัมีแนวทางการพิจารณาการให้เงินส่งเสริมการปลูกออ้ย หรือเงินเก๊ียว

แก่ชาวไร่ออ้ยอยา่งไร 

2. บริษทัจะไดรั้บรายไดค้า้งรับจากกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายเม่ือใด 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน  

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

(CFO) 

ช้ีแจงในประเด็นแรกว่า 

1. โควตาการให้เงินส่งเสริมการปลูกออ้ยแก่ชาวไร่ออ้ย บริษทัจะประเมินจาก 

การคาํนวณตน้ทุนต่อไร่ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ช้ีแจงในประเด็นท่ีสองว่า  

2. สําหรับรายได้ค้างรับจากกองทุนอ้อยและนํ้ าตาลทรายในเบ้ืองตน้จะตอ้ง

ไดรั้บมติจากคณะรัฐมนตรีก่อน บริษทัต่าง ๆ ถึงจะไดรั้บเงินคืนจากกองทุน

ออ้ยและนํ้ าตาลทราย แต่การคืนนั้นจะคืนไดห้ลายรูปแบบ อาทิ ในรูปแบบ

เงินกูยื้มเสริมสภาพคล่องดอกเบ้ียตํ่า เป็นตน้   

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า  

1. เ พ ร าะ เ ห ตุ ใด ค่ า ใ ช้จ่ าย ใน ก าร ขาย แล ะ บริ หาร  ( Selling, General & 

Administrative Expense) ในปี 2562 จึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2561   

2. ในปี 2563 บริษทัควรกลบัมามีกาํไร แต่เพราะสาเหตุใดจึงมีผลขาดทุนอยjู 

3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) เพ่ิมขึ้นจาก 3 เท่า เป็น 4 เท่า 

เพราะสาเหตุใด 

นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานบญัชี (ผูค้วบคุมดูแล

การทาํบญัชี) 

ช้ีแจงประเด็นแรกและประเด็นท่ีสองว่า  

1. ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหารเ พ่ิมขึ้ น เ น่ืองจากการซ้ือท่ี ดินของ 

บริษทัย่อยท่ียงัไม่ไดด้าํเนินกิจการ และการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของ

พนกังานในปี 2562 
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2. ในฤดูการผลิต 2562/63 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพียงแค่ 1.8 ลา้นตนั จาก 3 ลา้น

ตัน  ใ น ช่วง เ ดี ย วกัน ข อ ง ปี ก่ อ น  จึ ง ส่ง ผ ล ใ ห้ ป ริ ม าณนํ้ าต าล ท ร า ย 

ท่ีผลิตได้ลดลง และมียอดจําหน่ายลดลงตามไปด้วย และส่งผลให้กําไร

ขั้นต้นลดลงอีกด้วย รวมทั้ ง ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจาก 

การแข่งค่าของเงินบาท และการก่อสร้างโรงงานของบริษัท ชูการ์เคน  

อีโคแวร์ จาํกดั (“SEW”) ซ่ึงยงัไม่สามารถผลิตไดเ้ต็มกาํลงัการผลิต และไม่

สามารถส่งออกได ้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-

19  จึงคาดว่า ณ ส้ินปี 2563 SEW จะขาดทุนประมาณ 30 ลา้นบาท โดยจาก

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ของบริษทั ณ ส้ินปี 2563 ยงัคงมีผลขาดทุน 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน  

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

(CFO) 

ช้ีแจงประเด็นสุดทา้ยว่า  

3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ D/E ของบริษทั จะไม่นาํ กองทุน

รวม BRRGIF มาคํานวณรวม ตามเ ง่ือนไขของสถาบันการเ งิน ซ่ึงมี 

คาํช้ีแจงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2562 ขอ้ 22. นอกจากน้ี 

ในปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล ขณะท่ีส่วน

หน้ีสินลดลงไม่มาก ทั้งน้ี D/E ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษทั อยู่ท่ี 1.86 

เท่า ซ่ึงสถาบนัการเงินยอมรับท่ีไม่เกิน 2.5 เท่า นอกจากนั้น D/E ท่ีเพ่ิมขึ้น

จากกองทุนรวม BRRGIF จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการกู้เงินกับ

สถาบนัการเงิน เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียอตัราดอกเบ้ีย   

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า 

- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทักบั

สถาบนัการเงิน บริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน ไม่ให้

สู ง เ กิ น  2.5 : 1 โ ด ย สถ าบัน ก าร เ งิ นจะไ ม่ นับร วมหน้ี สินระ ยะ ยาว 

จากการจัดตั้งกองทุนรวม BRRGIF เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีต้องชาํระ

ดอกเบ้ีย  อย่างไรก็ตาม สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ของบริษัท 

น่าจะไม่มีกาํไร เน่ืองจากสาเหตุสาํคญั คือ ผลขาดทุนของบริษทั ชูการ์เคน อี

โคแวร์ จาํกัด (SEW), ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ผลิต

นํ้ าตาลทรายไดจ้าํนวนลดลง ส่งผลให้ปริมาณการจาํหน่ายลดลงตามไปดว้ย 

และการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีชาวไร่จากผลกระทบของ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (TFRS9) เน่ืองจากลูกหน้ีคืนเงินกู ้

ไม่ครบ แต่ในส่วนการตั้งสํารองหน้ีถ้าหากในอนาคตมีปริมาณนํ้ าตาล

เพ่ิมขึ้น ก็จะสามารถรับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกลบัมาเป็นบวกได ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติใน

วาระน้ี  

มติท่ีประชุม  ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 548,689,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวม

เป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

ผลการดําเนินงานของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดแ้จง้แก่ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งมีความจาํเป็นตอ้งคงเงินไวเ้พ่ือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ ทั้งน้ี จึงเสนอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 และ

งดการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดงัน้ี  

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 - 2562 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน  

อีกทั้งมีความจาํเป็นตอ้งคงเงินไวเ้พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,689,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวม

เป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 
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วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน

กรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 กาํหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจาํนวน

กรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก

ตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก 

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศิริชยั      สมบติัศิริ   ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสีนวล     ทัศน์พนัธ์ุ   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ             

ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางพรทิพย ์  สุขทพัภ ์   กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

4.   นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล   กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานจดัหาวตัถุดิบ (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูผนับริษทั และเป็นผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษทัยอ่ย) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นสมควรให้เสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้

ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เพ่ือให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ

บริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนาํหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการ

คาํนวณในการนบัคะแนน และไดเ้ชิญกรรมการบริษทัท่ีครบกาํหนดวาระออกจากท่ีประชุมในการพิจารณาวาระน้ี 

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้่านการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์และ

กระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวงัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดัทาํตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความเช่ียวชาญของกรรมการ

บริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการบริษทั มีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้น

การเงิน การบญัชี และธุรกิจของบริษทัอย่างครบถ้วน รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พุทธศกัราช 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว  ้อีกทั้ ง ยงัได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และ

กระบวนการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ โดยการคดัเลือกกรรมการอิสระ จากหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัพิจารณาเพ่ิมเติมตามคาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 ดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับคดัเลือก

เป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เป็น
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ระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้นนําเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

จากนั้น เลขานุการฯ ไดร้ายงานประสบการณ์การทาํงานและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน โดยมี

รายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี 

1. นายศิริชยั  สมบติัศิริ  เสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 

3. ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นางพรทิพย ์ สุขทพัภ ์เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการ  

ชุดยอ่ยของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วน

ได้เสียในวาระน้ีเห็นว่า กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทั้ งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมาสามารถให้ความเห็นและคําแนะนําท่ีช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้ งดําเนินงานในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง 

ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จาํนวน 4 ท่าน โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหน่ึง ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,284,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวม

เป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

2. นางสีนวล ทัศน์พนัธ์ุ เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการธรรมาภบิาล และ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 548,689,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวมเป็น

จาํนวนหุน้ 548,689,730 หุน้ 

3. นางพรทิพย์  สุขทัพภ์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง

ข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 548,689,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวมเป็น

จาํนวนหุน้ 548,689,730 หุน้ 

4. นางจิรวรรณ พงษ์พชิิตกุล เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม), กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเส่ียง มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 515,800,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวมเป็น

จาํนวนหุน้ 548,689,730 หุน้ 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการ

ชุดยอ่ย ประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการ

ชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และ

นาํเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

โดยพิจารณาแลว้เห็นว่าในปี 2562 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเสนอให้ปรับปรุงการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท จาก 8,000,000 บาท ซ่ึงปรับลด
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บาํเหน็จลงร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ 

และ/หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

ทั้งน้ี ไดก้าํหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม สําหรับกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบาํเหน็จ (ต่อปี) 

ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อ

คร้ังการประชุม นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใด 

ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2563 (ปีท่ีนาํเสนอ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็น

เบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุมมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

ตําแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่นําเสนอปรับปรุงใหม่) 

 ค่าตอบแทน

ประจํา 

(บาท/เดือน) 

บําเหน็จ

ประจําปี 

 (บาท) 

ค่าตอบแทนประจํา 

(บาท/เดือน) 

(เฉพาะกรรมการอิสระ 

และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้

เป็นผู้บริหารของบริษัท

หรือบริษัทย่อยเท่านั้น) 

บําเหน็จประจําปี 

 (บาท/ปี) 

(เฉพาะกรรมการอิสระ และ/

หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหารของบริษัทหรือ

บริษัทย่อยเท่านั้น) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 320,000 

กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 120,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 15,000 120,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 10,000 80,000 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 150,000 - - 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 100,000 - - 

ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 - - 

กรรมการบริหาร 10,000 100,000 - - 

ตําแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่นําเสนอปรับปรุงใหม่) 

 เบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

(เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือ 

บริษัทย่อยเท่านั้น) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 15,000 

กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2563 

 

 

หมายเหตุ :  *ค่าตอบแทนปี 2563 ไดป้ระมาณการสํารองเผ่ือสําหรับการแต่งตั้งกรรมการลาํดบัท่ี 10, 12 และ 13 เป็นกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเพ่ิมเติม 

ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการปี 2563  

1.นายประจวบ ไชยสาส์น  อดีตประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563) 

910,000 910,000 200,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั,ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

930,000 930,000 - 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร์ กรรมการบริษทั (ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) 270,000 270,000 - 

4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 - 

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

750,000 770,000 - 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 - 

7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

750,000 770,000 - 

8.นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการ

ตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

550,000 580,000 500,000 

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ  ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  

และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไดร้ับแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีผลวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

490,000 490,000 680,000 

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

และกรรมการธรรมาภิบาล 

170,000 290,000 460,000 

11.นายวิเชฐ ตนัติวานิช 

 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (ลาออกเม่ือ 31 มีนาคม 2563) 

170,000 290,000 120,000 

12.นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล* กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการ

ตรวจสอบ (แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช โดยมีผลเม่ือ

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

- - 320,000 

13.นางพรทิพย ์สุขทพัภ*์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการ

ตรวจสอบ (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเม่ือ

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

- - 320,000 

รวม 6,410,000 6,720,000 2,600,000 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ

กรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2563 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2563 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 ตามท่ี

เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,688,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวมเป็น

จาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้แก่ท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พุทธศกัราช 2535 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  

ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความ

เป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ตามรายช่ือ

ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ (หลกั)  และ/หรือ 11251 3 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ  7795 - 

หมายเหตุ: 1.ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  แต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

 2. เน่ืองดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทาํให้มีการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงกระทบ

กบัการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2563 เร่ือง การจดัทาํและส่งงบการเงินท่ี

ครบกาํหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษทัท่ีไม่สามารถจดัประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ผ่อนผนัให้บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บผลกระทบ

จาก COVID-19 นาํส่งงบการเงินรายไตรมาสท่ีตอ้งส่งภายในปี2563 ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัแต่งตั้งได ้ซ่ึงตอ้งเป็นผูส้อบ
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บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งนายสง่า โชค

นิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีหลกั ทาํหนา้ท่ีสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี2563 

โดยบริษทัไดก้าํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2563 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2563 (นําเสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,875,000 1,500,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 

อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทานเอกสารของ

โครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี 

N/A  298,432 

รวมค่าบริการ 1,875,000  1,798,432 

สาํหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีนาํเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัในปี 2563 มีจาํวน 1,875,000 บาท มีจาํนวนสูงกว่าปี 

2562 อยูท่ี่ 375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยของบริษทัมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ท่ีส่งผลต่อการจดัทาํงบการเงิน อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัมาตรการป้องกนัการกาํหนดราคาโอนระหว่างบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Transfer Pricing) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเงิน (TFRS 9) โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการ

เพ่ิมเติม 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้

แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 

- เพราะเหตุใดบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) จึง

ปรับค่าสอบบัญชีขึ้นแทนท่ีจะปรับลดลง เน่ืองจากบริษัทส่วนใหญ่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19    

ประธานฯ (นายศิริชยั สมบติั

ศิริ ประธานกรรมการบริษทั 

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  แ ล ะ

ประธานกรรมกาตรวจสอบ) 

ช้ีแจงว่า  

- เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษัท มี ก า ร จัด ตั้ ง บ ริ ษัท ย่ อ ย เ พ่ิ ม ขึ้ น  จึ ง ต้อ ง มี ค่ า ใ ช้จ่ าย 

ในการดาํเนินงานเพ่ิมมากขึ้นตามลาํดบั รวมทั้งการปรับใชม้าตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ (TFRS9)  อีกดว้ย 

- โดยนางสาวนันทรัตน์  เตชะพันธุกุล ผู ้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้กล่าวเสริมตามเหตุผลท่ี

ประธานฯ ช้ีแจงเช่นเดียวกนั 

น า ง ร ส ลิ น  นั ม ค นิ ส ร ณ์   

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 

- ค่าบริการอ่ืน ๆ  (Non-Audit Fee) สามารถรวมในค่าสอบบญัชีไดห้รือไม่ เหตุ

ใดจึงตอ้งแยกออกจากค่าสอบบญัชี 

น า ย สม ย ศ  ชั่ ง ย ง สุวรรณ  

ผู ้ช่ วย ก ร ร ม ก าร ผู ้จัด ก าร  

สายงานบญัชี (ผูค้วบคุมดูแล 

การทาํบญัชี) 

ช้ีแจงว่า  

- สําหรับค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) ส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทาง, ค่าท่ีพกั 

และค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ ซ่ึงโดยปกติค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการสอบ
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บัญชีจะแยกออกจากค่าสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการ 

ควบคุม และตรวจสอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวให้อยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสมแลว้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา    ลงมติใน

วาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 

ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ    ออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,688,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวม

เป็นจาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

วาระท่ี 8   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23 และ 28 เพ่ือรองรับการประชุมผ่านส่ือ 

    อิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และ 28 

เพ่ือรองรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ซ่ึงยกเลิก

ประเด็นหลกั 2 เร่ือง ไดแ้ก่ 1. ผูร่้วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมเดียวกนั และ 2. ผูร่้วม

ประชุมตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการดาํเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เช่นน้ี 

นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัดงักล่าว เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ขถอ้ยคาํในขอ้บงัคบัของบริษทัไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชน

จาํกดั และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคาํส่ังให้แกไ้ขถอ้ยคาํบางประการในเอกสารดงักล่าว อีกทั้งดาํเนินการใด ๆ อนั

จาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23 และ 28 ดงักล่าวไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียงการจดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ย่ืนคาํขอ รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการติดต่อกบั

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ 
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ข้อบงัคับของบริษัทข้อ 23. และข้อ 28. ท่ีเสนอให้แก้ไข 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23. และ    

ขอ้ 28. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเ พ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ  23 และ 28 เ พ่ือรองรับ 

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 548,688,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจาํนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 160 ราย รวมเป็น

จาํนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น 

วาระท่ี 9  พจิารณาวาระอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะ

ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
บริษทั นํ้าตาลบรีุรมัย ์จํากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

38 
 

นายอติวิชญ ์จิระสุทธ์ิตระกูล   

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 

1. จากการท่ีราคานํ้ าตาลในตลาดโลกในช่วงต้นปี 2563 ลดลงอยู่ท่ีประมาณ 10-12  

เซนต/์ปอนด ์ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือไม่ 

2.  เม่ือช่วงตน้ไตรมาส 1/2563 ราคานํ้ าตาลอยู่ท่ีประมาณ 15 เซนต์/ปอนด์ แต่ราคา

ปรับตัวลดลงอยู่ ท่ีประมาณ 10 เซนต์/ปอนด์ ในช่วงปลายไตรมาส 1/2563  

จึงอยากทราบว่าบริษทัอา้งอิงราคานํ้าตาลและรับรู้รายไดใ้นช่วงใด 

3. ประมาณการปริมาณอ้อยเข้าหีบสําหรับฤดูการผลิต 2563/64 อยู่ ท่ี เท่าใด  

และกําลังการผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือนํ้ าตาลรีไฟน์ของบริษัท 

เป็นเท่าใด 

4. ถ้าหากผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทแย่ลง จะส่งผลต่อ อตัราส่วน

หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (D/E) อยา่งไร  

นางสาวปวีณา สุขกิจ  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

ดา้นต่างประเทศและนโยบาย

อุตสาหกรรม 

ช้ีแจงว่า  

1. ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง อีกทั้ง

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลให้ปริมาณการบริโภค

นํ้าตาลทัว่โลกลดลง รวมทั้ง การใชพ้ลงังานและการบริโภคนํ้าตาล จึงทาํให้ในช่วง

ท่ี ผ่ านมาตลาดไม่ มี ปั จจั ยผลักดันในเชิ งบวก  ซ่ึ ง ส่ งผลกระทบกับ 

ทุกบริษทันํ้าตาลในประเทศ 

2. ส่วนการรับรู้รายไดจ้ะขึ้นอยู่กบัการตั้งราคา (“Pricing”) และช่วงระยะเวลา 

ส่งมอบสินคา้  โดยบริษทันํ้าตาลในประเทศไทยจะอา้งอิงราคานํ้าตาลในช่วง

เดือน มีนาคม, พฤษภาคม และกรกฎาคม ของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทย

ทาํการซ้ือขายนํ้าตาล ตวัอย่างเช่น บริษทัตกลงจะซ้ือขายนํ้าตาลในช่วงเดือน

มกราคม-มีนาคม บริษทัก็จะต้องทาํ Pricing โดยอ้างอิงราคาตลาดในช่วง

เดือนมีนาคม ซ่ึงราคาในช่วงนั้นอาจจะปรับตวัเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได ้โดย

ลักษณะการซ้ือขายนํ้ าตาลจะเป็นลักษณะการซ้ือขายล่วงหน้า (Future 

Market) 

3. สําหรับฤดูการผลิต 2563/64 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 1.8-2  

ล้านตัน โดยมีผลผลิตนํ้ าตาลทรายต่อตันอ้อย (Yield) อยู่ ท่ี  120 กิโลกรัมต่อ 

ตนัออ้ย ส่วนแผนการผลิตนํ้ าตาลรีไฟน์ของบริษทัจะขึ้นอยูก่บัปริมาณเช้ือเพลิงท่ี

ใช้และแผนการขาย เน่ืองจากบริษัทจะผลิตนํ้ าตาลรีไฟน์นอกฤดูการผลิต  

โดยคาดว่ากาํลงัการผลิตจะอยูท่ี่ประมาณ 80,000 ตนั 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กล่าวเสริมว่า  

- ปกติประเทศไทยจะเร่ิมซ้ือขายนํ้ าตาลในช่วงเดือนมีนาคม , พฤษภาคม และ

กรกฎาคม โดยบริษทันํ้ าตาลส่วนใหญ่ในประเทศจะอา้งอิงและเปรียบเทียบราคา

ขายนํ้ าตาลจากบริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั (“อนท.”) ทั้งน้ี หากตอ้งการทราบ
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การทํา Pricing ของบริษัทนํ้ าตาลสามารถเข้าดูประกาศราคาจากเว็บไซต ์

ของอนท. เพ่ือคาดการณ์ราคาได ้

นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานบญัชี (ผูค้วบคุมดูแลการ

ทาํบญัชี)  

ช้ีแจงในประเด็นสุดทา้ยว่า  

4. สถาบันการเงินจะไม่นํากองทุนรวม BRRGIF มาคํานวณ D/E ซ่ึงปัจจุบัน  

ณ ไตรมาส 3/2563 อยู่ท่ีประมาณ 1.8 เท่า ซ่ึงเป็นอัตราส่วนท่ีสถาบันการเงิน 

ให้การยอมรับ และถา้หากในอนาคต D/E สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น

ลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามทําให้ผลการดําเนินงาน 

ของบริษทัดีขึ้น โดยจะควบคุมไม่ให้ D/E เกิน 2 เท่า 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน  

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

(CFO) 

กล่าวเสริมว่า  

- บริษทัมีมาตรการรองรับเพ่ือคงสัดส่วน D/E ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนั

การเงิน เช่น มาตรการลดค่าใชจ้่ายของบริษทั และการขอปรับลดอตัราดอกเบ้ียกบั

สถาบนัการเงิน 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุม รวมทั้ งยืนยนัว่าคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานจะดําเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์ 

เ พ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู ้ถือหุ้น จากนั้ นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2563  

และไดข้อความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลือให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 
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รายงานประจาํปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุ  

และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจาํปี 2563 

 

รายงานประจาํปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2563 

ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) สามารถดูไดจ้ากแบบแจง้การประชุม (หวัขอ้: ขอ้มูลบริษทั/ หลกัทรัพย)์ 

 

การใช้รหัสคิวอาร์ ( QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 

 

สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. สแกน (หนักอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 

หมายเหตุ : กรณีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 

( Application) อ่ืนๆ เช่น QR CORD READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER , Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

 เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพ่ือดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3 
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ประวัติกรรมการบริษัทท่ีเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ: นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

สัญชาต:ิ  ไทย 

อายุ:  51  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นขาย

นํ้าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูผนับริษทั และเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:  12 พฤษภาคม 2538 

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:  15 ปี 11 เดือน 13 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (หากไดรั้บเลือกเขา้มาอีกวาระหน่ึง 

จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลา ประมาณ 18 ปี 11 เดือน) 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 

ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นน้องของนายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 

และนางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล และเป็นพ่ีของนายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ของพนกังานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทักาํหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ       

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

- 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) 

- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                                                      1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั               9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                          4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร           14/14 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/3  คร้ัง               คณะกรรมการธรรมาภิบาล       2/2 คร้ัง 
 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 4 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 5  
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ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบนั 

ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จํานวน 10 บริษัท 

ปี 2538 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ รอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นขายนํ้าตาลในประเทศและ

สายงานจดัซ้ือ 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการรองผูจ้ดัการ  

สายงานการตลาด 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 

 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 

บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลชาํนิ จาํกดั 

บริษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี   

ตําแหน่งในบริษัทจํากัด/หน่วยงานอ่ืน: จํานวน 1 บริษัท และ 1 หน่วยงาน 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั 

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย ์

ตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  ไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมนํ้าตาล 
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ช่ือ-นามสกลุ: นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

สัญชาต:ิ  ไทย 

อายุ:  47  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการผลิต(นํ้าตาล) มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสารองคก์ร

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูผนับริษทั และเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้     

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:  25 มิถุนายน 2547 

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:   6 ปี 10 เดือน 4 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (หากไดรั้บเลือกเขา้มาอีกวาระหน่ึง 

จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลา ประมาณ 9 ปี 10 เดือน) 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 

ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ นาง

จิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัย่อย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ของพนักงานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทักาํหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ              

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)มหาวิทยาลยัเบลลวิ์วล ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563: 

สามญัผูถื้อหุ้น                                                     1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั             9/9  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                         4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร        14/14 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/3  คร้ัง              คณะกรรมการธรรมาภิบาล   2/2 คร้ัง 
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ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบนั 

ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จํานวน 10 บริษัท 

ปี 2538 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ รอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการผลิต(นํ้าตาล) และ

มวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 

บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลชาํนิ จาํกดั 

บริษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี   

ตําแหน่งในบริษัทจํากัด/หน่วยงานอ่ืน: จํานวน 1 บริษัท และ 1 องค์กร 

ปี 2557 - ปัจจุบนั 

ปี 2555 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการบริษทั 

สภาอุตสาหกรรม จงัหวดับุรีรัมย ์

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั 

ตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  ไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมนํ้าตาล และดา้นพลงังาน 
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ช่ือ-นามสกลุ: รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 

สัญชาต:ิ  ไทย 

อายุ:  59  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  :  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:   25 เมษายน 2561  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ และกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ 

ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:  3 ปี 4 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (หากไดรั้บเลือกเขา้มาอีกวาระหน่ึง จะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลา ประมาณ 6 ปี) 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  ไม่มีหุน้ในบริษทั (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)   ขอ้มูล 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ  

และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 น้ี ยกเว้นวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ         

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon University, USA 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

- Precision Mechanics and Robotics, Kyoto University, Japan 

- Certificate in Management of Technology and Innovation Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” รุ่นท่ี 3/2010  

   สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15/2013 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

      -Finance for Non-Finance Director (FN), 2008                       -Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008      

      -Director Certification Program (DCP), 93/2007                    -Roles of Chairman Program, 19/2008 

      -Audit Committee Program, 29/2009                                      -Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009 

      -Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009              -Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009 

      -Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009                 -Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011 

- สัมมนาหลกัสูตรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น          1/1  คร้ัง                                   คณะกรรมการบริษทั            9/9  คร้ัง                         คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง          
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ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน 

ตําแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จํานวน 1 บริษัท 

ปี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  จํานวน 3 บริษัท 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปี 2563 

ปี 2555 –ปี 2557 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจํากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จํานวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม  

ปี 2559 - ปัจจุบนั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 

ปี 2545 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กูรูนกัวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”  

ท่ีปรึกษา 

ประธานคณะกรรมการวิชาการ 

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 

สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย 

ABU RoboCon (Thailand) 

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจ

การเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษทัให้มีความทนัสมยัยิ่งขึ้น รวมทั้งงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
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ช่ือ-นามสกลุ:  นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 

สัญชาต:ิ  ไทย 

อายุ:  51  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:  1 พฤษภาคม 2563  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:  11 เดือน 29 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (หากไดรั้บเลือก

เขา้มาอีกวาระหน่ึง จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน) 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือ:  ไม่มีหุ้นในบริษทั (คู่สมรส หรือบคุคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 

30 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ    

และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 น้ี  ยกเว้นวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ              

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ไบเบิ้ล คริตจกัรความหวงักรุงเทพ 

- Adizes Institute, USA: Symbergetic Diagnosis in Serbia 2019: Organization Transformation  

- Adizes Institute, USA: Leading Highly Effective Team 2018: Organization Transformation 

- CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program 2013-2016: Innovative Entrepreneur 

- 7 Habits for Highly Effective People in 2007 : Paradigm shift to be the most effective person 

- Leadership Greatness in 2007: Planning and empowering team at the utmost efficiency  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 226/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                       1/1  คร้ัง                       คณะกรรมการบริษทั            6/6  คร้ัง               คณะกรรมการตรวจสอบ      4/4  คร้ัง                                    

ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน 

ตําแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จํานวน 1 บริษัท 

ปี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจํากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จํานวน 4 บริษัท และ 3 องค์กร  

ปี 2559 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 

ปี 2530 – ปัจจุบนั 

ผูก้่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร 

ผูก้่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร 

ผูก้่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

ผูน้าํดูแลและพฒันาศกัยภาพสมาชิกคริสเตียน 

บริษทั เฟิร์ม จาํกดั 

บริษทั ชาร์ป แร็บบิส จาํกดั 

บริษทั ทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์ จาํกดั 

บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดน้ท ์จาํกดั 

มูลนิธิสานสัมพนัธ์ 
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ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

สนบัสนุนการพฒันาชีวิต 

Advocate 

มูลนิธิพนัธกิจเรือนจาํ 

องคก์ร Life Raft 

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการวางแผนการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ ์ 

การบริหารองคก์ร การวางกลยทุธ ์และดา้นการบญัชี 
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1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยในการดําเนินกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 

ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัย่อย  

และบริษทัร่วม 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ 

ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ 

ของบริษทั  

4. จัดให้ มี ระบบบัญชี  การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชี  รวมทั้ งดู แลให้ มี ระบบการควบคุ ม 

ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงกาํหนดให้มีมาตรการ 

ในการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม

เพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจาํปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. กํากับ ดูแล และจัดให้ มีกลไกในการกํากับดูแล ไม่ให้ เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณา  

แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร เ ข้ า ทํา ธุ ร ก ร ร ม ท่ี มี นั ย สํ า คัญ ต่ อ บ ริ ษัท  แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ทํา ร า ย ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กั น  

ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั 

บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามจาํนวนท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. กาํหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5  

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอย่างน้อย

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามวรรค

ขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 

การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย  และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือตาํแหน่งเทียบเท่า 

15. พิจารณาจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือตาํแหน่งเทียบเท่า  

ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด  

17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

ตาํแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือตาํแหน่งเทียบเท่า 

19. แต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. กาํหนดให้มีแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือตาํแหน่งเทียบเท่า โดยทบทวนแผน

ดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอาํนาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอาํนาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทั

อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

22. กาํกบัดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

23. กาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 

ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  

24. กาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  

25. มีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 

และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

26. กาํหนดนโยบาย ทบทวน และสนบัสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแล

ผู ้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่ มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร

ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีมีหลักฐานว่ากรรมการบริษัทมีการกระทําอันเป็นการดําเนินการหรือยอมรับ หรือให ้
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การสนบัสนุนให้มีการคอร์รัปชนัเกิดขึ้น บริษทัจะดาํเนินการทางวินยัเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั

ในการทาํงาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกดาํเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

27.  กาํหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและตระหนกัถึง

บทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้าํในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

การจดัทาํแผนพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการให้เหมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ

บริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติั

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและ

อนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และนิยามกรรมการอิสระ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งทาํหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ  

หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ี

ไดรั้บเลือกเขา้มาเพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

กลุ่มบริษทั และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้งสามารถควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร 

หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและ 

ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ตอ้งมีการถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั 

จะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา 

จากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
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ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด และต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว 

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุม 

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาต

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ 

เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ  

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูยื้มคํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น

หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 

ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท

ขึ้นไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่า

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี

ย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานก.ล.ต. 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 

ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั 
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีหลัก 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ – นามสกุล : นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ     

สัญชาติ : ไทย 

สถานท่ีทาํงาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 3 ปี 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั PWC : หุ้นส่วน 

 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 

นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ มีประสบการณ์ดา้นทางสอบบญัชีมากกว่า 22 ปีกบั PwC Thailand ปัจจุบนั นายสง่าเป็นหุ้นส่วนใน

ด้านงานให้ความเช่ือมั่นเก่ียวกับบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานา

ประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจดา้นการผลิต ธุรกิจดา้นยานยนต์ ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจเก่ียวกบัการอุปโภค บริโภค 

และธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ลูกคา้หลกัคือกิจการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศท่ีประกอบธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็น 

ผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 14. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ

ท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้กลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจกาํหนดเป็น

จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี

การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1)  ตาย 

(2)   ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคาํส่ังให้ออก 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 
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ขอ้ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออก 

ถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 19. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 

คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่

ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ 

ท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต ่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได ้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน  

ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน 

ทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล 

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง

ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

     ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ 

จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

      ทั้ งน้ี  การประชุมผู ้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม
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ดงักล่าว รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ โดยกระทาํผา่นระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยั 

ดา้นสารสนเทศตามประกาศหรือหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีกฎหมายกาํหนด 

ในกรณีการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและลงคะแนนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบียนกาํหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อน 

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คน และต้องมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมี 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี

หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น 

ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  

ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้

ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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(ค)  การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกูข้องบริษทั 

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืนๆ 
 

หมวดท่ี 5 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

       ขอ้ 33.   รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

       ขอ้ 34.   บริษทัตอ้งจดัให้มีการทา และเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นและตอ้ง 

จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

สมุดและบญัชีทั้งหลายของบริษทัจะตอ้งทาํเป็นภาษาไทย และตอ้งทาํตามมาตรฐานการทาํบญัชีสากลซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 35.    คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี  เ พ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี  

คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

     ขอ้ 36.     คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 37.    ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลบญัชีกาํไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบ

บญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

ให้ผูส้อบบัญชีมีอาํนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัไดใ้นเวลาทาํการของบริษทั และให้มีสิทธิท่ีจะเรียกให้กรรมการ พนักงาน 

และลูกจา้งของบริษทัให้ขอ้ความและคาํช้ีแจงอยา่งใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นสาหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํรายงานว่าดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี และตอ้งแถลงใน
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รายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่า งบดุลนั้นไดจ้ดัทาํขึ้นโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทั

หรือไม่ 

ขอ้ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล  

เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละ

เท่า ๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์

เป็นเวลาอย่างน้อยสาม 3 วนัติดต่อกนัดว้ย และมิให้คิดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํ

ภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 39.  ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้นโดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

ขอ้ 40.  บริษทัต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 5 ของกําไรสุทธิ

ประจาํปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 

ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   

เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว บริษทัอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นตามลาํดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดใหมี้

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น  

บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

บริษทัใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 

ด้วยตนเอง 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัหนงัสือ

เชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11) โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน สําหรับใช้

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารยืนยนัแสดงตวัตน เพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี  

เอกสารยืนยันแสดงตัวตน  

• สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ

สาํเนาเอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล –หนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามแล้ว  

พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง  

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารยืนยนัแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ 

ให้บริษทั ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี  

ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสํานักกรรมการ 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 
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1.2 โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) ผา่นลิงค ์https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf หรือ แสกน QR Code น้ี 

 
พร้อมเตรียมบตัรประจาํตวัประชาชนในการยืนยนัตวัตน เพ่ือลงทะเบียนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผา่น Web 

Browser (เช่น Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer เป็นต้น) ระหว่างวนัท่ี 7-29 เมษายน 2564 โดยระบบ

ลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมการประชุม 

E-AGM  

การมอบฉนัทะและหนงัสือมอบฉนัทะ  

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กาํหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

มหาชนจาํกดัไว ้3 แบบ โดยให้ใชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ คือ 

แบบ รายละเอียด สําหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 

ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข .

  

หนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบ

ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน หรือ

กรรมการอิสระ ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค .

  

เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

กรณีท่ีผู ้ถือหุ้น เ ป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศแ ละ

แต่งตั้ งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  

หรือกรรมการอิสระของบริษทั ดงัต่อไปน้ี เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

- นางสีนวล ทัศน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 9 ของหนังสือ 

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564) 

- นางพรทิพ สุขทัพภ์ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 9 ของหนังสือ 

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564) 

กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือ 

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10.1, 10.2 และ 10.3 ในหนงัสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท ลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัทาง

https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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กฎหมาย และส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษทั ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2564  

ผา่นช่องทางดงัน้ี  

• ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสํานักกรรมการ 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนได ้

ทั้งน้ี โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

ผา่นลิงค ์https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf หรือ แสกน QR Code น้ี 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 บริษทัจะใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัได้เชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแล 

การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุ้นของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมทาํหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้

เ ป็นไปตามท่ีกําหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม

อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้

https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ

ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป  

5. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. สําหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

ประจาํปี 2564 ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

งดออกเสียง เพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ จะถือว่า

งดออกเสียง 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้ น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะขอให้ผูถื้อหุ้นกดแจ้งความประสงค ์

เพ่ือสอบถามคาํถามท่ีปุ่ ม “ส่งคาํถาม” และพิมพค์าํถามท่ีตอ้งการสอบถามไวเ้บ้ืองตน้ และกดปุ่ ม “ยืนยนั” 

คาํถามจะถูกส่งเขา้คิวรอไว ้โดยเม่ือถึงช่วงเวลาให้สอบถาม ประธานท่ีประชุมจะเรียกช่ือผูถื้อหุ้น และขอให ้

ผูถื้อหุ้นเปิดไมค ์หรือทั้งไมคแ์ละกลอ้งบนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือถามคาํถามดว้ยตวัท่านเองอีกคร้ัง 

โดยผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมทั้งแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุ้น 

มาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ยกเว้นวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 

ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุม และวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน

ในวาระน้ี เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

9. ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู ้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้ น  

การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุ

ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  

ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร ยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564 ซ่ึงกรรมการอิสระ

ท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จะงดออกเสียง 

10. ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จส้ิน 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย หรือติดขดัในการลงทะเบียนหรือการเขา้ใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  

โปรดติดต่อผูดู้แลระบบท่ีโทรศพัทห์มายเลข 02-216-5820-2 ต่อ 302-303 ตั้งแต่วนัจนัทร์-ศุกร์ ระหว่างวนัท่ี 7-29 

เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น.  

  



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
บริษทั นํ้าตาลบรีุรมัย ์จํากดั (มหาชน)  
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

 

  

 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 

 

เปิดลงทะเบียนการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบ 

DAP e-Shareholder Meeting ระหว่างวันที่ 7-29 เมษายน 2564  

(ระบบเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) 

หมายเหต ุ

• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หักคะแนนเสียงที่ ไ ม่ เห็น

ด้ว ย  ง ด อ อ ก เ สี ย ง  แ ล ะ 

บัตรเสียของผู้ถือหุ้นออก

จากจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง 

• หลังปิดการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ และบริษัทได้

ประกาศผลคะแนนเป็นที่

เ รี ย บ ร้อ ย แ ล้ว  ผู้ ถื อ หุ้ น

สามัญกดดูผลคะแนนของ

แต่ละวาระไดด้ว้ยตนเอง 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค ์

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMK

V0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d หรือ แสกน QR 

Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหนา้ 60-62) 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ 
โดยการลงคะแนนมีใหเ้ลือก 3 
ตัวเลือก ไดแ้ก่ “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” 

               เขา้สู่ระบบ (login) ไดท้ี่ 

https://portal.eservice.set.or.th/ 

 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชมุ 

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหนา้ 60-62 

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค ์

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMK

V0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d หรือ แสกน  

QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหนา้ 60-62) 

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุ หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหนา้ 60-62 

 

ผูถ้ือหุน้ จะไดร้บัอีเมลเพ่ือแจง้ผลการลงทะเบียน 

หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ

ติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัจดทะเบียน 

โทร.02-216-5820-2 ต่อ 302-303 

ผูถ้ือหุน้ จะไดร้บัอีเมลเพ่ือแจง้ผลการลงทะเบียน 

หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจดทะเบียน 

โทร.02-216-5820-2 ต่อ 302-303 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMKV0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d


รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
บริษทั นํ้าตาลบรีุรมัย ์จํากดั (มหาชน)  
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ช่ือ-นามสกลุ:  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 

สัญชาต:ิ  ไทย 

อายุ:  75  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  :  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:   3 ตุลาคม 2557  

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:  6 ปี 8 เดือน 25 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  ไม่มีหุน้ในบริษทั (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)   ขอ้มูล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ  

และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 น้ี       

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2007สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                        0/1  คร้ัง                     คณะกรรมการบริษทั            9/9  คร้ัง                         คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง       

คณะกรรมการตรวจสอบ       5/5  คร้ัง                     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3  คร้ัง 

ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน 

ตําแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จํานวน 1 บริษัท 

ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  จํานวน 1 บริษัท 

ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เดอะสตีล จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจํากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จํานวน 1 บริษัท  

ปี 2555 – ปี 2559 กรรมการบริษทั บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จาํกดั 

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย บญัชี และการตรวจสอบบญัชี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ช่ือ-นามสกลุ: นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์

สัญชาต:ิ      ไทย 

อายุ:     64  ปี  

ตําแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง:  1 พฤษภาคม 2563  

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท:   11 เดือน 29 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

จํานวนหุ้นท่ีถือ:  ไม่มีหุ้นในบริษทั (คู่สมรส หรือบคุคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  

คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ    

และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 น้ี       

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 37/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  

สามญัผูถื้อหุ้น                       1/1  คร้ัง                       คณะกรรมการบริษทั            6/6  คร้ัง               คณะกรรมการตรวจสอบ      4/4  คร้ัง                                    

ประวัติการทํางาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน 

ตําแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จํานวน 1 บริษัท 

ปี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจํากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จํานวน 5 องค์กร  

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2559 - ปัจจุบนั 

 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2552 – ปัจจุบนั 

ปี 2552 – ปัจจุบนั 

อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขประมวลรัษฎากร 

อนุกรรมการประสานงานการบริหารสํานกังานสาขา 

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

 

กรรมการ 

กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ 

อนุกรรมการภาษีสรรพากร 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สภาวิชาชีพบญัชี 

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาภาษีอากร 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายภาษอีากร บญัชีการเงิน  

และการตรวจสอบบญัชี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10.1, 10.2 และ 10.3 

คือ 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

      แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุ้น 
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โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 

เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ     

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั    นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)    อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 (3)    อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหต ุผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10.1 
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โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขา้พเจา้   สัญชาติ     

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 □  (3)  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อายุ 75 ปี  ท่ีอยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไท

พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

     □  (4) นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ64 ปี  ท่ีอยู ่128/77-78  

ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

   □ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 

สิงหาคม 2563 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10.2 
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   □ วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563     
  **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ** 

 □ วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

ประจําปี 2564 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา   

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

□ วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2564 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี 8 พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สาํหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั้น) 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขา้พเจา้   สัญชาติ     

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั   นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)     อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 (2)     อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 (3)     อาย ุ   ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 □ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้น ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

 □ หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 

  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10.3 
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 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

   □ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 

สิงหาคม 2563 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563     
  **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ** 

 □  วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ประจําปี 2564 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา   

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ  นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564  

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2564 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 8 พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี  

ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 

ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ 

(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เทา่นั้น 

(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(2.1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

  

        เขียนท่ี _________________________________  

       วนัท่ี ____ เดือน _____________ พ.ศ. ________  

ขา้พเจา้___________________________________________________________________สัญชาติ__________________  

อยูบ่า้นเลขท่ี__________ ถนน_________________ ตาํบล/แขวง_____________________ อาํเภอ/เขต_______________ 

จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์___________ อีเมล (e-mail)___________________________________ 

โทรศพัท_์__________________________ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยถือหุ้น

จาํนวนทั้งส้ิน รวม _____________________________ หุ้น  

 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 

เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษทักรุณาส่ง Weblink สําหรับเขา้ร่วมประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี  

อีเมล ______________________________________________  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไดมี้การมอบฉันทะและนาํส่งเอกสารผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อาทิเช่น E-mail ขา้พเจา้ขอรับรองว่า

ขอ้ความท่ีไดส้ําแดงไวน้ั้นเป็นความจริงทุกประการ และให้บริษทันาํใช้เป็นหลกัฐานและเอกสารประกอบการเข้าร่วม

ประชุม การลงคะแนนเสียง หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  

ลงช่ือ_______________________________ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ  

            (                                                             )  

หมายเหตุ: กรุณาจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษทั ภายในวันท่ี 22 

เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ต่อไปน้ี  

• ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสํานักกรรมการ 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 12 

 

 

แบบขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน

ประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงคข์อรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงัน้ี 

• โทรสาร  : (02) 216-5823 

• โทรศพัท ์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 301 หรือ 302 หรือ 303 

• อีเมลล ์ : companysecretary@brr.co.th 

 

รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น 

 

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

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

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

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

โทรศพัท…์………………………………………….. อีเมล….……………………………………………………….......... 

 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

  ให้บริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

 


 



  

 

บริษทั นํ้าตาลบรีรมัย ์จํากดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่/โรงงาน 237 หมู่ที่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

สาํนกังานกรุงเทพฯ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร.0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 

www.buriramsugar.com 
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