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 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ท่ี BRR019/2558 

                                   วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2557  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ 

และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2557 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

4. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ดํารงตําแหนง่ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท   

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

6. คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน  

 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 

8. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   

9. ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

• เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

• การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 

• การออกเสยีงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสยีง 

10. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

11. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12.1, 12.2, 12.3 ตามลาํดบั) 

13. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

14. แบบขอรับรายงานประจําปี 2557 ในแบบรูปเลม่ 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 

โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณา

เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ครั้งที่  2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่        

15 กันยายน 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึน้เมื่อวนัท่ี     

15 กันยายน 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทํารายงานการประชุมส่งให้

กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2557 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี              

31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 3,944,235,806 บาท และมีกําไร

สทุธิรวม 236,309,281 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงาน

ประจําปี ซึง่สง่มาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงาน โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวันท่ี  

31 ธันวาคม 2557 และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจําปี 2558 ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ในกรณีท่ีไม่มี

ความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ ท่ี 2/2558  เมื่อวันท่ี  

26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 236,309,281 บาท คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ จากผลการดําเนินงาน

ในปี 2557 ดงันี ้

4.1 บริษัทได้จัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว โดยจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้จํานวน 

6,767,500 บาท 

4.2 จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 676,750,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น

เงินทัง้สิน้ 135,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.28 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย        

เงินปันผลของบริษัท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัน

ผลจะดําเนินการภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

4.3 กําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 15 สรุปใจความสําคัญว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่น

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบั   

เข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้อีก 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

โดยในปีนี ้กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระมีจํานวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ  กรรมการ 

2. นายศิริชยั สมบตัิศิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ  กรรมการ 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขัน้ตอนของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท              

โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามี

คณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอรายช่ือเข้ามายงับริษัทฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 4 และ 5) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณา

เห็นสมควรเสนอรายช่ือบคุคลดงัต่อไปนี ้เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ  กรรมการ 

2. นายศิริชยั สมบตัิศิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ  กรรมการ 

เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ          

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น รายละเอียดประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 4 และกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีใน

การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของ

กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมในประเภทเดยีวกบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ 

และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 ซึ่งจัดทําขึน้โดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2558 เป็นวงเงินจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 

เป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ใน

ดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6 
 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้         

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีทกุปี นอกจากนี ้ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

รายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) 

กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี

ติดตอ่กนั โดยการหมนุเวียนไมจํ่าเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

รายอ่ืนๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ 4174 4 

2. นายไพบลู ตนักลู 4298 - 

3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั 4526 - 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส           

เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบบญัชีของบริษัท และแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ได้แก่ นายประสิทธ์ิ  

เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

และ/หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4526 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย

สาํหรับปี 2558 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,250,000 บาทตอ่ปี (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ นายประสิทธ์ิ 

เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

และ/หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4526 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส           

เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 3,250,000 บาทตอ่ปี 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ี

จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย  

สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date)        

ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี           

12 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 
(นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 

 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 ครัง้ที่ 2 

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัที่ 15 กันยายน 2557 
 

  

ประชุม ณ ห้องประชุมสํานกังานกรุงเทพฯ เลขท่ี 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวง 

ทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 483 คน นับจํานวนหุ้ นรวมกันได้ 

503,837,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุ  

 

 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ เวลา 10.00 น. พร้อมกบักลา่วแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ 

2. นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

3. นายอํานวย ปะติเส กรรมการ 

4. นายศิริชยั สมบตัิศิริ กรรมการ 

5. นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ กรรมการ 

6. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ กรรมการ 

7. นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

8. นายสฤษดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

9. นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรเทพ  เลศิชยัอดุมโชค  รองกรรมการผู้จดัการกลุม่การเงินและปฏิบตัิการ 

2. นายภทัรพงศ์  พงศ์สวสัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

3. นายพิทกัษ์   ชาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

4. นายสมภพ  แสนสขุ ท่ีปรึกษาทางการเงินแหง่บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั  

5. นางสาวร่มฤด ี อศัวพงษ์อนนัต์ ท่ีปรึกษาทางการเงินแหง่บริษัทหลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากดั 

6. นายเตชะหทัย์ เหมะกลุ ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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จากนัน้ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี  

28 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายของหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

 มติที่ประชุม  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมดงักลา่วตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของ      

ผู้ ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย   503,837,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมงบการเงนิ สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองด้วย บริษัทได้จดัทําการแก้ไขเพ่ิมเติมงบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้จดัทํา

ฉบบัปรับปรุงและนําเสนอเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

 มติที่ประชุม  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมงบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด            

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงักลา่วตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย   503,837,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับปัจจุบันทัง้ฉบับของบริษัท 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จึงสมควรท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัของ

บริษัท โดยขอให้ยกเลกิข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายของ

หนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้และมอบอํานาจให้ นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ และ/หรือ บุคคลท่ี นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการแก้ไขถ้อยคําในข้อบงัคบัของบริษัทในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดมีคําสัง่ให้

แก้ไขถ้อยคําบางประการในเอกสารดงักลา่ว 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

 มติที่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัของบริษัท โดยให้ยกเลิก

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนัและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหมต่ามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายของหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

และมอบอํานาจให้ นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ และ/หรือ บคุคลท่ี นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการ

ดําเนินการแก้ไขถ้อยคําในข้อบงัคบัของบริษัทในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดมีคําสัง่ให้แก้ไขถ้อยคําบางประการใน

เอกสารดงักลา่วตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย   503,837,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลงมติเพื่อยนืยนัอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 เกี่ยวกับการ 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สบืเน่ืองจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มี

ข้อกําหนดให้บริษัทท่ีประสงค์จะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชนต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขาย

หุ้นดงักลา่วมาแล้วไมเ่กิน 1 ปี จนถึงวนัท่ียื่นขออนญุาต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิจดัสรรหุ้น

เพ่ิมทนุจํานวน 356,750,000 หุ้น (สามร้อยห้าสบิหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เพ่ือเสนอขายบคุคลดงัต่อไปนี ้โดยจะเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทนุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้นจํานวน 180,800,000 หุ้น (หนึง่ร้อยแปดสบิล้านแปดแสนหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสดัสว่น อนึง่ ผู้ ถือหุ้นบางรายอาจสละสทิธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้หรืออาจ

จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุไมเ่ต็มตามสทิธิของตน โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องยินยอมให้นําหุ้นท่ีไม่ได้

รับการจองซือ้ตามสิทธิดังกล่าวมาเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือ

สามารถใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขาย

หุ้นดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอ

ขาย ขัน้ตอนการเสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้ ตลอดจน วิธีการในการชําระเงินค่าจองหุ้น 

เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง  
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2. หุ้นจํานวน 6,767,500 หุ้น (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยหุ้น) เสนอขายตอ่กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุม

พิจารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ราคาเสนอ

ขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย ขัน้ตอนการเสนอขาย ตลอดจนวิธีการในการชําระเงินค่าจอง

หุ้น เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ในข้อ 2. นี ้ให้นําหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้

ดงักลา่วมาเสนอขายตอ่ประชาชนพร้อมกบัหุ้นตามข้อ 3. ในราคาเท่ากบัราคาท่ีเสนอขายต่อ

ประชาชน 

3. หุ้นจํานวน 169,182,500 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพันห้า

ร้อยหุ้น) เสนอขายต่อประชาชนทั่ วไป โดยประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขาย

หุ้นดงักลา่วได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอ

 ขาย ขัน้ตอนการเสนอขาย ตลอดจนวิธีการในการชําระเงินค่าจองหุ้ น เป็นต้น โดยให้

พิจารณาสภาวะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมถึงการจดัเตรียมการแต่งตัง้ผู้จัดการการจดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์และผู้ รับประกนัการจําหน่าย การจดัทํา ลงนาม สง่มอบ ซึ่งคําขออนญุาตหนงัสือ 

ชีช้วน สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือการดําเนินการดงักลา่วได้ทกุประการ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการนี ้ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551 ว่าด้วยเร่ือง “การขออนญุาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่” ทัง้นี ้ในข้อ 11 (4)(ค) กําหนดคณุสมบตัิอ่ืนๆ ของผู้ขออนญุาตไว้ว่า “ได้รับมติโดย   

ชดัแจ้งจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทซ่ึงอนมุติัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้และมตินัน้ได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวนัยื่นคํา

ขออนญุาต” เหตนีุ ้ทางบริษัทจึงได้นําเร่ืองดงักลา่วมาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นลงมติยืนยนัการเพ่ิมทนุ 

IPO อีกครัง้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 

 มติที่ประชุม  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการลงมติเพ่ือยืนยนัอนมุตัิของท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

2/2556 เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปดงักล่าวตามเสนอ  

ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย   503,837,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 

 

 

 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชมุ 

                                                                   (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 
 

ลงช่ือ เลขานกุารท่ีประชมุ 

(นายวรเทพ เลศิชยัอดุมโชค) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 2 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3 

 

รายงานประจําปี 2557 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ  

และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2557 

 

(ในรูปแบบซดี-ีรอม (CD-ROM)) 

 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 3 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4 

 

รายละเอียดการจา่ยปันผล 

 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 นัน้ บริษัทมหาชนจํากดัต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่น

หนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า 

ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้

ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้  

เน่ืองจากทางบริษัทยงัจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายยงัไม่เข้าตามเกณฑ์ดงักลา่ว ดงันัน้จึงเสนอท่ีประชุมให้

พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรสทุธิ โดยจดัสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,767,500 บาท และจ่ายเป็นเงิน    

ปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 135,350,000 บาท 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิรวม

ในกรณีท่ีไมม่ีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนัน้และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การดําเนินงานปกติ

ของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  

2. อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายประจําปี 2557 จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี  

26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ โดยจดัสรร

เป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,767,500 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 

ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 135,350,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทตามข้อท่ี 1  

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556-2557 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ผลการดาํเนินงานปี 2557 ผลการดาํเนินงานปี 2556 

1. กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 236.31 205.56 

2. จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 676.75 507.57 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.20 - 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 135.35 - 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ 57.28% - 

 

3. กําหนดวันจ่ายเงินปันผล  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีสิทธิได้ รับเ งินปันผล  (Record Date) ในวันท่ี                  

11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ    

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล       

จะดําเนินการภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 4 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 

 

ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหนง่ 

 

1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ช่ือ-สกลุเดิม จิรวรรณ ตัง้ตรงเวชกิจ 

ตาํแหน่งในบริษัท   กรรมการ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ     47 ปี  

ที่อยู่       128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท   

      เเขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

วุฒกิารศึกษา 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกัด   จํานวน 5 บริษัท 

     - กรรมการ   บจ. บรีุรัมย์เพาเวอร์   

       - กรรมการ   บจ. บรีุรัมย์พลงังาน 

      - กรรมการ/กรรมการบริหาร  บจ. โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ 

      - กรรมการ/กรรมการบริหาร  บจ. ปุ๋ ยตรากญุเเจ 

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/   บจ. บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย 

  กรรมการผู้จดัการ     

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ี 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการรองผู้จดัการกลุม่การลงทนุ 

ในประเทศ/ด้านธุรกิจการเกษตร 

• ปี 2538 – ปี 2551 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ        บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จํากดั 

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท ปุ๋ ยตรากญุเเจ จํากดั 

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั 

• ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จํากดั 

• ปี 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ 

• ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2553 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  4 ปี 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557   คณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

(ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2558)   27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

• เป็นพ่ีน้องกบักรรมการบริษัท (นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ, นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ, นายสฤษดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ, 

นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ และ นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ) 

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)    ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

• ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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2. นายศิริชัย สมบัติศิริ 

ตาํแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ     61 ปี  

ที่อยู่       128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท   

      เเขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

วุฒกิารศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance) จาก University of  Southern California 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• จบการศึกษาหลกัสตูรพิเศษ Advanced Management Program จาก Harvard Business School ในปี 2551 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 5/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  

• Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy  

• National Defense College, Class 4515 วปรอ. รุ่น 4515 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  จํานวน 2 บริษัท 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

- กรรมการ และกรรมการอิสระ  บมจ. โอเอชทีแอล   

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกัด   ไมม่ี      

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ี 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

• ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ  บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน)  

   และกรรมการตรวจสอบ  

• ปี 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการอิสระ     บริษัท โอเอชทีแอล จํากดั (มหาชน) 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

• ปี 2552 – ปี 2556 รองผู้จดัการใหญ่   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กลุม่ลกูค้าธุรกิจ 

• ปี 2551 – ปี 2552 รองผู้จดัการใหญ่   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ของกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่  

• ปี 2549  ผู้บริหารสงูสดุ   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

   ของกลุม่ลกูค้าธุรกิจ 

• ปี 2546   ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่     ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

   สายงานดเูเลงานกลุม่ 

   ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

• ปี 2543  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่         ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

   สายงานตลาดเงิน/ ตลาดทนุ  

• ปี 2541 – ปี 2542 กรรมการผู้จดัการ             ธนาคาร รัตนสนิ จํากดั (มหาชน) 

• ปี 2520 – ปี 2536 ผู้บริหารงานด้านสาขา           ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

    ตา่งประเทศและบริหารการเงิน 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2537 – ปี 2541 กรรมการผู้จดัการ             บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ไทยซมัมิท จํากดั 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 10 มกราคม 2556 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ปี 4 เดือน นบัจนถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557   คณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

(ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2558)   337,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  ไมม่ี 

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

• ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

3. นายอดิศักดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

ตาํแหน่งในบริษัท   กรรมการ 

สัญชาต ิ    ไทย 

อายุ     42 ปี 

ที่อยู่       128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท   

     เเขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

วุฒกิารศึกษา 

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเบลเลวิวล์ มลรัฐเนบราสกา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (M.A. in Management, Bellevue University, Nebraska, U.S.A.)  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกัด   จํานวน 6 บริษัท 

     - กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ          

       บจ. บีอาร์เอสเทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์     

     - กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บจ. บรีุรัมย์เพาเวอร์ 

  กรรมการผู้จดัการ        

       - กรรมการ/กรรมการบริหาร/บจ.  บจ. บรีุรัมย์พลงังาน 

     กรรมการผู้จดัการ     

      - กรรมการ/กรรมการบริหาร  บจ. โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ 

      - กรรมการ   บจ. บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย 

      - กรรมการ   บจ. ปุ๋ ยตรากญุเเจ 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ี 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

• ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการรองผู้จดัการกลุม่การลงทนุ 

ในประเทศ/ด้านพลงังาน 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บริษัท บีอาร์เอสเทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ  

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ    

• ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ 

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ              บริษัท ปุ๋ ยตรากญุเเจ จํากดั 

• ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ              บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จํากดั 

• ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร    บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จํากดั 

• ปี 2539 – ปี 2542 กรรมการ/กรรมการบริหาร        บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จํากดั 

• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร    บริษัท โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั 

• ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท โรงงานนํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 25 มิถนุายน 2547 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  10 ปี 11 เดอืน นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557   คณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  

(ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2558)   27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05%  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

• เป็นพ่ีน้องกบักรรมการบริษัท (นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ, นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ, นายสฤษดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ, 

นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ และ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ) 

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)   ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม  
• ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
• ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 5 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 

 

คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 

นิยามคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล 

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น 

ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ 

ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 6 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6 

 

คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 

 

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจาก                  

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง        

กบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ และอ้างอิงข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึง่จดัทําขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2558 

(นําเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2557 

ค่าตอบแทน

ประจาํ 

(บาท/เดือน) 

เงนิรางวัลพิเศษ  

(โบนัสประจาํปี) 

(บาท)  

ค่าตอบแทน

ประจาํ 

(บาท/เดือน) 

เงนิรางวัลพิเศษ 

(โบนัสประจาํปี) 

(บาท)  

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 
 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2558 ดงันี ้ 
 

วงเงนิที่ขออนุมัติจากผู้ถอืหุ้น 

(บาท)* 

ปี 2558 

(นําเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2557 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จาํนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 6,000,000 - 

 

*  โดยไมร่วมคา่ตอบแทนของบริษัทยอ่ย 

 

ทัง้นี ้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผล

ในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้ 

อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 7 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7 

 

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชมุพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2558 มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ให้เป็นผู้ ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แต่ปี 2554 

จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักล่าวผู้สอบบญัชีได้ทําหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และมีข้อเสนอแนะต่างๆ

ให้กบับริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเข้ามาดําเนินการตรวจสอบ

บญัชี ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้
 

รายการ 
ปี 2558 

(นําเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2557 

ชื่อสาํนักงาน 

ตรวจสอบบัญช ี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  

เอบีเอเอส จํากดั 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  

เอบีเอเอส จํากดั 

ผู้สอบบัญช ี

 

นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174      

และ/หรือ 

นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174      

และ/หรือ 

นายไพบลู ตนักลู 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298      

และ/หรือ 

นายไพบลู ตนักลู 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298      

และ/หรือ 

นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4526 

นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4526 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วน     

ได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ดงันัน้ ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2558 เพ่ือแต่งตัง้ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 

และ/หรือ นายไพบูล ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชัย ผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาตเลขท่ี 4526 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2558 ตอ่ไป 

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท

จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานนํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด, บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จํากัด,           

บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จํากดั, บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จํากดั และบริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จํากดั 

ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2558 พิจารณาใบเสนอราคาคา่สอบบญัชี ประจําปี 2558 ท่ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เสนอมา 

โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2557 ท่ีมีจํานวนเงินไม่เกิน 

2,910,000 บาทต่อปี เน่ืองจากขนาดของธุรกิจท่ีเติบโตขึน้ จากการมีบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ ซึ่งสมเหตุสมผลท่ีจะเสนอต่อ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีประชุมมีมตินําเสนอต่อ        

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 ในสว่นของบริษัทและบริษัทย่อย

สาํหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,250,000 บาทตอ่ปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

หนว่ย : บาท/ปี 

รายการ 
ปี 2558 

(นําเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2557 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 900,000 900,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,350,000 2,010,000 

ค่าบริการอื่นๆ - - 

รวมค่าบริการ 3,250,000 2,910,000 
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ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี

คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 14. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการบริษัทโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัวา่

ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ

ท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ากลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  

ข้อ 16. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)   ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ  หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต ่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย

กวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว 

นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน 

ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน และต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้ 

นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้เข้ามา

ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า 

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม

ประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 32.  กิจการอนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืนๆ 
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การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

แบง่เงินปันผล 

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิท่ีข้อบงัคบัระบุไว้เป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละ

เทา่ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน

หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) วนัติดต่อกนัด้วย และมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงิน    

ปันผลนัน้ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 39. ในกรณีท่ีบริษัทยงัจําหนา่ยหุ้นไมค่รบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุแล้ว บริษัท

อาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แกผู่้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 40. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี  

หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ  

ทนุจดทะเบียนของบริษัท   

 เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรอง

สว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลาํดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 9 
 

 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้ นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น     

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  
 

 บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 

บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสาํคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสาร

ใช้แทนหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ  

 บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท และ

หากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศ ควรมี

การรับรองลายมือช่ือโดยพนกังานรับรองเอกสาร 

 หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสอืรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอํานาจของนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะ  

 สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

การมอบและหนงัสอืมอบฉนัทะ  

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

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

มหาชนจํากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึง่แบบใดท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว คือ 
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แบบ รายละเอียด สาํหรับใช้ในกรณี 

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่าย 

ไมซ่บัซ้อน 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบ

ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ

กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

กรณี ท่ีผู้ ถื อหุ้ น เ ป็นผู้ ลงทุนต่า งประ เทศและ

แตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

วิธีการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ

ให้ถกูต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง  

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  

 หากผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุม

เพ่ือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา

ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

หมายเหต ุบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและ

ครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หนึง่ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 13.00 นาฬิกา จนถึงกําหนดเวลาเร่ิมการประชมุ  

 สถานท่ีประชมุ : ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

 เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพ่ือ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุ 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

ให้ผู้ ถือหุ้นระบใุนบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก็บและรวบรวมบตัรทัง้หมดเพ่ือทําการ

ตรวจนบั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางร่วมทําหน้าท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชมุ  

1. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน

เสยีงในแตล่ะวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจ

เชิญผู้นัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวได้ 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31 กําหนดว่า ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ  

จะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ก่อนเร่ิมประชมุ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบวา่ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสยีงท่ี

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะออกจากหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระของการ

ประชมุก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหต ุบริษัทลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

การออกเสยีงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสยีง 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวสําหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทัง้หมด 7 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนัน้จะระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นและสิทธิออก

เสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนนีใ้ห้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

2. สาํหรับ วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหนง่ตามกําหนดวาระ จะใช้บตัร

ลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวแยกเป็นหวัข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการไว้ทัง้ 3 ทา่น แยกตา่งหากจากกนั เพ่ือให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล-ต้องเลอืก 

3. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายถกู () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ลง

ในช่องท่ีเป็นความประสงค์ของทา่นเพียงช่องเดียวเทา่นัน้  

 

บตัรเสยี  

 บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถกู () หรือ กากบาท 

() เพียงหนึง่เคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หนึง่ช่อง หรือ เป็นการออกเสยีงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีกําลงัพิจารณา จะถือ

เป็นบตัรเสยี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผู้ ท่ีดําเนินการประชุมแทนอยู่ใน

ระหว่างนัน้ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึน้ และส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีทํา

เคร่ืองหมายแล้ว และถกูต้องตรงกบัวาระท่ีกําลงัพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัททําการรวบรวมบตัรคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว 

จะทําการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้สรุปผล

การลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ สําหรับ 

ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชมุสิน้สดุนัน้ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้พิจารณา  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 

  

 

  

ผู้ถอืหุ้น  

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น

ออกจากจํานวนหุ้ นทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้ น ที่ มีสิท ธิออก

เสียง 

• กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก

วาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท

เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ด้วยระบบ Barcode  
โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจําตวัและ 
ใบลงทะเบียน 

ผู้ ต้องการออกเสียง “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนัน้ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนนและ
ชมูือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

 

นางสีนวล ทัศน์พันธ์ุ 

ตาํแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ     69  ปี  

ที่อยู่       128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท   

      เเขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

วุฒกิารศึกษา 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน 2974 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 79 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  จํานวน 1 บริษัท 

- กรรมการอิสระ   บมจ. เดอะ สตีล 

  และกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกัด   จํานวน 1 บริษัท 

      - กรรมการ   บจ. ไทผิ่ง เอทานอล 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ี 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

  

 



  
 

  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

• ปี 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

• ปี 2549 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท     บริษัท ไทผิ่ง เอทานอล จํากดั  

• ปี 2550 – ปี 2552   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั 

• ปี 2541 – ปี 2549   ผู้จดัการ     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 3 ตลุาคม 2557 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  6 เดือน นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557   คณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ     ไมม่ ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  ไมม่ี 

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

• ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้   

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครัง้นี ้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 12.1, 12.2 และ 12.3 

คือ 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.3  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

      แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก 

      และดแูลหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 

เขียนท่ี   

 

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท    นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (3)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม

เดอะ สุโกศล เลขท่ี 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.1 

 



 

  

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 □ (3)  นางสนีวล ทศัน์พนัธุ์   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ69 ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี 128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล 

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  □ วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่  2 ซึ่งประชุม 

     เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

   □ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.2 

 



 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

 □ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ 

   ดาํเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ  นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ        

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายศิริชยั สมบตัิศิริ     

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ  นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ     

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  □ วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 8  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 



 

  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่า

การลง คะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 



 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 วนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 

โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพงึเลื่อน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  

 



 

  

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)     อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)     อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (3)     อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมเดอะ  

สโุกศล เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้น ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 □ มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 

 □ หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสยีง 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 12.3 

 



 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

  □ วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่  2 ซึ่งประชุม 

     เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

   □ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ 

   ดาํเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ  นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ        

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายศิริชยั สมบตัิศิริ     

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ  นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ     

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  □ วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 



 

  

 □ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 8  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 

หมายเหตุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

(2) หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 



 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์  

2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึง

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ   

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 



 

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 13 
 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 
 

การเดนิทาง  
 

รถไฟใต้ดิน MRT  ณ สถานีเพชรบรีุ ใช้ทางออก 1 แล้วตอ่ รถไฟ Airport Rail Link 

รถไฟฟ้า BTS  ณ สถานีพญาไท ใช้ทางออก 4 

รถไฟ Airport Rail Link ณ สถานีพญาไท ออกจากสถานีพญาไทไปสูริ่มถนนพญาไทโดยไมต้่องใช้ Sky Walk  

รถประจาํทางสายธรรมดา สาย 29, 34, 54, 59, 72, 74, 77, 163, 187, 204 

รถโดยสารประจาํทาง 

ปรับอากาศ 

สาย ปอ. 29, ปอ. 36, ปอ. 59, ปอ. 77, ปอ. 140, ปอ. 183, ปอ. 187, ปอ. 204, ปอ. 503, 

ปอ. 529, ปอ. 536 

รถยนต์ - ฝ่ังโรงแรม ใช้เส้นทางถนนศรีอยธุยา ตรงผา่นสีแ่ยกศรีอยธุยาโดยไมต้่องขึน้สะพานข้าม

แยก หรือจากอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ใช้เส้นทางถนนพญาไทและเลีย้วซ้ายแยกศรีอยธุยา 

- ฝ่ังตรงข้าม ใช้เส้นทางถนนศรีอยธุยา และกลบัรถใต้สะพานข้ามสีแ่ยกศรีอยธุยา  

 



รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

 
 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 14 
 

 

แบบขอรับรายงานประจําปี 2557 ในแบบรูปเลม่ 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบวา่ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงาน

ประจําปี 2557 ในแบบรูปเลม่ ผู้ ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมลูของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพ่ือบริษัทจะได้จดัสง่เอกสารให้ทา่นตอ่ไป โดยช่องทางในการติดตอ่มีดงันี ้

• โทรสาร  : (02) 216-5823 

• โทรศพัท์ : (02) 216-5820-2 ตอ่ 111 

• อีเมลล์  : companysecretary@buriramsugar.com 

 
รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________________________________ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี_______________หมู_่_________________ซอย____________________ถนน______________________ 

ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต____________________จงัหวดั____________________________ 

รหสัไปรษณีย์ __________________โทรศพัท์_______________________อีเมลล์____________________________ 
 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย  หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

  ให้บริษัทจดัสง่เอกสารตามท่ีอยูข้่างต้น 

  รับเอกสาร ณ จดุลงทะเบียน ของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

  รับเอกสารด้วยตนเองท่ี บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
 

 

 
 


 

 



 

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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