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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งกมลทิพย ์2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
 

วนั เวลา และสถานที ่
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทิพย ์2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล 

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม  
1. นายวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
2. นายภทัรพงศ ์ พงศส์วสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสดา้นต่างประเทศและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
3. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
4. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นสายงานการผลิต 

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
3. นายธญัพงศ ์ ล้ิมวงศย์ติุ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
4. นายสมภพ  แสนสุข  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
5. นางสาวภทัทิรา  เหลืองวิลาศ  เลขานุการบริษทั (ทาํหนา้ท่ีเลขาฯ ท่ีประชุม) 
6. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ทาํหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

BRR 
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เร่ิมการประชุม  
นางสาวภัททิรา  เหลืองวิลาศ  เลขานุการบริษัท  ทําหน้าท่ีเป็นผู ้ด ําเนินการประชุม  กล่าวแนะนํา

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเขา้ประชุม รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ี
ลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์สาํหรับ
การประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแจง้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ระหว่างวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัฯ  
จะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ
ใหบ้ริษทัฯ พิจารณา ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุน้รับทราบแลว้ 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยประกาศ
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น และ  
ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 3,715 ราย  
รวมจาํนวนหุน้ 676,750,000 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุน้ สัญชาติไทย 3,715 ราย รวมจาํนวนหุน้ 676,750,000 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และไม่มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  69  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 156,111,103 หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 286  ราย  นบัจาํนวนหุน้ได ้ 340,698,901 หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 355  ราย  นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้ 496,810,004 หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  73.4112  ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  676,750,000  หุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้าํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจาํนวนหุ้นดงักล่าว 
ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงนับเป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังแรก ภายหลงัจากบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 และในโอกาสเดียวกนัน้ี ในนามของคณะกรรมการ



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

 

3/17 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

และคณะผูบ้ริหาร ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผูถื้อหุ้นรายใหม่ทุกท่านเข้าสู่การเป็นเจ้าของ “บริษัท  
นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)” อยา่งสมบูรณ์ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษทั รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2558 จะพิจารณาเรียงลาํดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 สาํหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง 
การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 กาํหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให ้1 หุ้น 

มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ ก่อนการสอบถาม 
เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามไดเ้ม่ือ
นาํเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษทัฯ อาจเชิญท่าน 
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้นๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือ 
งดออกเสียงหรือไม่ 
 สาํหรับผูท่ี้เห็นดว้ย ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นดว้ย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัฯ จะ

ขอเกบ็บตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพื่อให้
พนกังานของบริษทัฯ เกบ็บตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โคด้ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทาํการ           
เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย 
และ งดออกเสียง เพื่อหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 วาระแต่งตั้ งกรรมการ (วาระท่ี 5) บริษัทฯ จะทาํการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร  

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามลาํดบั เพื่อให้การดาํเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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 สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 สําหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  
 บตัรลงคะแนนทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นกไ็ด ้

 บตัรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้ น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานฯ จะขอใหพ้ิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและ

การมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 
 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงคอ์อกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์

ออกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อทางบริษทัฯ จะทาํการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษทัฯ จะแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัทาํการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวนารี แซ่ล้ี ผูถื้อหุ้น มีความประสงค์เป็น
อาสาสมคัร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ร่วมกบั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 คร้ังที่ 2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่
15 กนัยายน 2557 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 2 ของบริษทัฯ ไดถู้ก
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัทาํรายงานการประชุม 
ส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  
คร้ังท่ี 2 ตามสาํเนาท่ีส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 2 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 497,531,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 497,531,905 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 14 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 721,901 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้
ประชุมทั้งส้ิน 369 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,531,905 หุน้ 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ลาํดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงานดงักล่าวแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 ซ่ึงผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 3,944,235,806 บาท และมีกาํไรสุทธิรวม 236,309,281 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

นายอทิธิกร โกศลสุววิฒัน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
นายศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกลู 
ผูถื้อหุน้ 
 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ใหค้วามเห็นว่า (1) การจดัทาํรายละเอียดรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัลง
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น จะทาํให้ผูถื้อหุ้นทราบขอ้มูลบริษทัฯ ไดม้ากข้ึน 
ซ่ึงบริษทัฯ ควรจดัส่งรายงานประจาํปีฉบบัรูปเล่ม หรือจดัเตรียมไวท่ี้หน้าห้อง
ประชุม (2) วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2557 ควรได้รับสัตยาบันจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น จึงน่าจะถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามกฎหมายพร้อมผ่านท่ีปรึกษา  
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับขอ้คิดเห็น 
ท่ีดีและห่วงใยบริษทัฯ ของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะนาํไปปรับปรุงดาํเนินการต่อไป 
 
 
ให้ความเห็นว่า การรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ควร
รายงานใหร้ายละเอียดเพิ่มข้ึน 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะนาํขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุน้ไปปรับปรุงต่อไป ทั้งน้ี 
รายงานการประชุมและรายงานผลการดาํเนินงาน บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหน้าตามกฎหมายรวมถึงเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้
เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม จึงถือว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 0 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
369 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,531,905 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน 
งบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทาํ 
งบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พร้อม
ทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมและไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายใหน้ายพิทกัษ ์ชาวสวน ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
% 

สินทรัพย์รวม 5,385.67 3,897.89 1,487.78 38.17% 

หนีสิ้นรวม 3,397.26 3,263.21 134.05 4.11% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988.40 634.67 1,353.73 213.30% 

งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 
สําหรับปี 2557 

(ล้านบาท) 
สําหรับปี 2556 

(ล้านบาท) 
เพิม่ขึน้(ลดลง) 

(ล้านบาท) 
อตัราเปลีย่นแปลง 

% 

รายได้รวม 3,944.24 4,008.80 (64.56) (1.61)% 
ค่าใช้จ่ายรวม 3,707.93 3,803.24 (95.31) (2.51)% 
กาํไรสุทธิรวม 236.31 205.56 30.75 14.96% 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 497,587,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 497,587,209 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 9 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 55,304 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 378 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,587,209 หุน้ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกาํไรสําหรับผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการ
จ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน  ส้ินสุด ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด 
ในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั 
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นจึงมอบหมายให้นาย
พิทกัษ ์ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เน่ืองจากทางบริษทัยงัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว ดงันั้นจึงเสนอท่ีประชุม
ใหพ้ิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ โดยจดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจาํนวน 6,767,500 บาท และ
จ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 135,350,000 บาท 

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556-2557 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ผลการดําเนินงานปี 

2557 
ผลการดําเนินงานปี 

2556 

1. กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 236.31 205.56 

2. จํานวนหุ้นทีจ่่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 676.75 507.57 

3. เงินปันผลทีจ่่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.20 - 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 135.35 - 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ 57.28% - 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลและการจดัสรร
เงินกาํไร ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไป โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
11 พฤษภาคม  2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

นายศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกลู 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ให้ความเห็นว่า  บริษัทฯ  ควรอธิบายถึงเ ร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 
บาท เน่ืองจากมีผลต่อผูถื้อหุน้ในการขอคืนภาษี 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ขอ้คิดเห็นน้ีควรอยูใ่นวาระอ่ืนๆ  ซ่ึงจะบนัทึกพร้อมช้ีแจงใน
วาระท่ี 8 ต่อไป เพื่อใหมิ้ใหเ้สียเวลาอนัมีค่าของผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงาน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 497,587,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 497,587,209 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 0 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
378 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,587,209 หุน้ 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยให้เลขานุการบริษทัช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
วิธีการลงคะแนน ดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 กาํหนดให้
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น  3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน  1 ใน  3  
โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก  
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ  กรรมการ 
2. นายศิริชยั   สมบติัศิริ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดิศกัด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ 

ทั้งน้ี ประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

และตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด เพื่อเสนอเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทันั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน  
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
และผูถื้อหุน้ รวมทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบเสนอกรรมการท่ีออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระน้ี จึงใคร่ขอผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนเสียง ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะ 
เรียกเกบ็บตัร ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเกบ็บตัร เห็นดว้ย ตามลาํดบั 

จากนั้น นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวถึงผลงานต่างๆ ของ
กรรมการทั้ง 3 คน ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี 

1. คุณจิรวรรณ พงษ์พชิิตกลุ กรรมการ : เป็นผูดู้แลดา้นธุรกิจการเกษตร ของ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
(มหาชน) และเป็นผูดู้แล บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จาํกดั เป็นหลกั ซ่ึงทาํให้มีการพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ เก่ียวกบัพนัธ์ุออ้ย เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจการผลิตนํ้ าตาล รวมถึงจดัการ
ระบบชาวไร่ การส่งเสริมการปลูกออ้ยและการหีบออ้ยเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตออ้ย 

2. คุณศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ เพื่อให้บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและการดาํเนินธุรกิจท่ีดี มีหลกัธรรมาภิบาล 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
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3. คุณอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ : เป็นผูดู้แลด้านพลังงาน ของ บริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จาํกัด 
(มหาชน) และเป็นผูดู้แล บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั เป็นหลกั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งข้ึนเพื่อการ
ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลโดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั นอกจากน้ี สามารถใชไ้มส้ับและ
แกลบเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากตาํแหน่ง ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จาํนวน 3 ท่าน โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. นางจิรวรรณ พงษ์พชิิตกลุ  กรรมการ 
 

เห็นดว้ย 470,239,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 470,239,709 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 60,000 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 379 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,647,209 หุน้ 

2. นายศิริชัย สมบัติศิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

เห็นดว้ย 497,309,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 497,309,709 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 0 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
379 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,647,209 หุน้  
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3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ  กรรมการ 
 

เห็นดว้ย 470,239,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 470,239,709 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 0 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
379 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,647,209 หุน้ 

วาระที ่6  อนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน
รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อทาํหน้าท่ีในการพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนจาก
ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2554 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2558 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าตอบแทนประจํา (/เดือน) เงินรางวลัพเิศษ (โบนัสประจําปี) (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
400,000 
150,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
400,000 
150,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 
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โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 เป็นวงเงินจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี  
ไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไข และหลกัเกณฑใ์นการจ่ายให ้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เท่ากับ  
ปี 2557 ดงักล่าว รายละเอียดจะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 354,345,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 354,345,709 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 50,000 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 381 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 497,697,209 หุน้ 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

เพื่อเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2558 

1. นายประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ  
2. นายไพบูล   ตนักลู    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ  
3. นายชยัศิริ   เรืองฤทธ์ิชยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526  
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ทั้งน้ี นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล เคยเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2554-
2557 รวม 4 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วน นายไพบูล ตนักูล และ นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย  
ยงัไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นบริษทัฯ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอยา่งดี 

ในการน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 
ในส่วนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2558 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็น 

 ค่าสอบบญัชีของบริษทั 900,000 บาท 
 ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 2,350,000 บาท 
 ค่าบริการอ่ืนๆ (ไม่มี) 

เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2557 ท่ีมีจาํนวนเงินไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี เน่ืองจากขนาด
ของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน จากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน รายละเอียดจะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 ของหนงัสือ
เชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 497,697,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 498,207,209 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 17 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 510,000 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้
ประชุมทั้งส้ิน 398 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 498,207,209 หุน้ 
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วาระที ่8  พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ พร้อมทั้งขอตอบขอ้สอบถามใน
วาระท่ี 4 ท่ีผูถื้อหุ้นให้ความเห็นว่า บริษทัฯ ควรอธิบายถึงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จากการการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท แต่ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่อยู่ในท่ีประชุมแลว้  
จึงมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

 

นายวฑูิรย์ บุบผามาศ 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
นายมานิตย์ เจริญชีวนิทร์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

สอบถามว่า (1) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่  
จึงมีความมัน่ใจอยา่งไรท่ีบริษทัฯ จะไม่เก่ียวขอ้งการทุจริตคอรัปชัน่ในทุกรูปแบบ 
(2) นโยบายและโอกาสของการส่งออกนํ้าตาลในเอเชียและประเทศท่ีมีการบริโภค
นํ้าตาลในปริมาณท่ีสูง เช่น จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นชอบ
ให้ดาํเนินการไปตามหลกัการและนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างดาํเนินการให้ครบตามเง่ือนไขท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
กาํหนด รวมถึงจะพิจารณาเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในโอกาส
ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัไดต้ระหนกัในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ มีการจดัอบรม
พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกส่วน โดยยึดการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล
เป็นหลกั 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (2) ในภูมิภาคเอเชียมีการบริโภคนํ้ าตาลมากท่ีสุดซ่ึงประเทศ 
จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีความตอ้งการนาํเขา้นํ้ าตาลใน
ปริมาณมาก เน่ืองจากภายในประเทศไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน สาํหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกนํ้าตาลเป็น
อนัดบั 2 ของโลกปริมาณ 104 ลา้นตนั/ปี โดยมีพื้นท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของออ้ยรวมถึงรัฐบาลให้การสนบัสนุน เน่ืองจากเปล่ียนเป็นพลงังานทดแทนได ้
ซ่ึงกระบวนการซ้ือขายนํ้ าตาล ผูซ้ื้อและผูข้ายจะอิงราคานํ้ าตาลในตลาดนํ้ าตาล
ล่วงหน้าลอนดอน และตลาดนํ้ าตาลล่วงหน้านิวยอร์ก โดยบริษทัฯ จะมีฝ่ายขาย
ต่างประเทศดูแลเร่ืองการส่งออกโดยเฉพาะ 
 
กล่าวชมเชย (1) กิจกรรมด้าน CSR และสอบถามถึงกระบวนการการป๊ัมหัวใจ 
พร้อมใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการนาํเคร่ืองป๊ัมหวัใจมาใช ้และสอบถาม (2) เก่ียวกบั
สถานะและความกา้วหนา้ของโรงไฟฟ้า 
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นางจิรวรรณ พงษ์พชิิตกลุ 
กรรมการ และกรรมการ 
บริหาร 
 
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา ศุภวรัิชบัญชา  
ผูถื้อหุน้ 
 
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) ทางสมาคมมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยเป็นผูส้อน
ขั้นตอนการป๊ัมหัวใจเบ้ืองตน้โดยการใชมื้อป๊ัมหวัใจ ซ่ึงทาํใหช้าวบา้นและชาวไร่
ออ้ยสามารถดูแลปฐมพยาบาลกนัดว้ยตนเองไดใ้นทุกพื้นท่ี 
 
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (2) โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ  
มีจาํนวน 2 โรง สําหรับโรงไฟฟ้าโรงท่ี 1 ดาํเนินการมาแลว้ 3 ปี โรงไฟฟ้าโรงท่ี  
2 เร่ิมขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฯ ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 มีกาํลงัการผลิตขายให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 8 เมกกะวตัต์ และพลังงานส่วนเกินได้ส่งเขา้ระบบให้กับ
โรงงานนํ้ าตาลใชใ้นกระบวนการผลิต โดยมีหลกัการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าแบบ
การผลิตพลังงานร่วม สําหรับการขยายโรงไฟฟ้าข้ึนกับปริมาณวตัถุดิบอ้อย  
โดยกากออ้ยซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลในปริมาณ 15 เปอร์เซ็นตข์อง
ปริมาณออ้ย ถา้มีปริมาณออ้ยเพ่ิมมากข้ึนก็จะสามารถขยายกาํลงัผลิตไฟฟ้าได ้ 
ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวจะเป็นผลสืบเน่ืองจากการจดัการในไร่ออ้ย 
 
สอบถามว่า (1) การคาดการวตัถุดิบในอนาคตและสถานการณ์ปัจจุบนัของคู่แข่ง
ในเร่ืองวตัถุดิบ (2) บริษทัฯ จ่ายค่าออ้ยพิเศษเน่ืองจากการแยง่วตัถุดิบหรือไม่ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) บริษทัฯไดมี้การส่งเสริมการปลูกออ้ยใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการวตัถุดิบของโรงงานในอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล เร่ืองวตัถุดิบเป็นเร่ือง
ท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ธุรกิจหลกัและธุรกิจในเครือสามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นเป็นท่ีจบัตามองในเร่ืองการจดัการและในเร่ือง
วตัถุดิบจนเป็นท่ียอมรับมีหลายบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศมาขอศึกษา 
ดูงาน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองการแยง่วตัถุดิบ 
(2) บริษทัฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในเร่ืองการใช้งบประมาณเพ่ิมเติมในการจ่ายค่าออ้ย
ทางไกล เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหมี้
ออ้ยเพียงพอต่อความตอ้งการของโรงงาน พื้นท่ีส่งเสริมออ้ยของบริษทัฯ จะอยูใ่น
รัศมี 40 กิโลเมตรจากโรงงาน เพื่อลดค่าใชจ่้ายท่ีสูงในเร่ืองการขนส่ง ส่งผลทาํให้
ชาวไร่มีกาํไรสูงสุดตามนโยบายของบริษทัฯ “นํ้าตาลสร้างในไร่” ซ่ึงในปีการผลิต 
2557/2558 นั้น 80 เปอร์เซ็นตข์องออ้ยท่ีเขา้หีบอยูใ่นรัศมี 25 กิโลเมตรจากโรงงาน
เพื่อความเข้มแข็งและยัง่ยืนของชาวไร่ ซ่ึงชาวไร่กับบริษัทฯ มีความผูกพัน
เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกนั จึงไม่มีการแย่งวตัถุดิบและการซ้ือออ้ยทางไกล 
แต่บริษทัฯ จะมีการส่งเสริมเกษตรกรไปอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ  
เพื่อนาํมาพฒันาผลผลิตและดาํรงอาชีพน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอบคุณผูถื้อหุ้น และผูมี้เกียรติ
ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า และทาํให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีสําเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 
ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

(นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ) 

 


