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หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 
 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู ้ถือหุ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมท่ีมี
ควำมส ำคญัและเป็นประโยชน์อยำ่งแทจ้ริงในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2559 โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุมและ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุน้ 
1.2 ถือหุ้นขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และถือหุ้นอยำ่งต่อเน่ือง

จนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน จึงจะมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
1.3 ตอ้งถือหุน้อยำ่งต่อเน่ือง (ในขอ้ 1.2) เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน 

2. การเสนอวาระการประชุม 
2.1 เง่ือนไขในกำรพิจำรณำ : เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม ในกรณีท่ี 

(1) ขอ้เสนอท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนก ำกบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับเฉพำะบุคคลหรือกลุ่ม 
(3) เร่ืองท่ีอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจของผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดผลกระทบท่ี

เป็นนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
(5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ 
(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมท่ีกล่ำวไวใ้น (1) ขำ้งตน้ และ/หรือ

ท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้ง หรือจำกผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถติดต่อได ้

3. การสรรหากรรมการ 
3.1 คุณสมบติัของกรรมกำร : บริษทัฯ จะพิจำรณำผูส้มคัรเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 
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(1) เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่ตอ้งหำ้มตำม 
- พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน 
- พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
- ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในดำ้นอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร 
อุตสำหกรรมต่อเน่ือง อำทิ น ้ ำตำลทรำย ไฟฟ้ำ ปุ๋ย เป็นตน้ ดำ้นกฎหมำย กำรบญัชีและ
กำรเงิน หรือมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

(3) กำรทุ่มเทเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผดิชอบของตน 
3.2 คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ : ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ  

ของกรรมกำรอิสระ หรือตำมนโยบำยของบริษทัฯ 

4. การพจิารณา/ขั้นตอน 
4.1 กำรเสนอวำระกำรประชุม 

(1) เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวม/ตรวจสอบขอ้เสนอท่ีก ำหนดตำมหลกัเกณฑ์ และด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(2) เร่ืองท่ีเสนอท่ีได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ จะบรรจุอยู่ในวำระกำร
ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  
มติเห็นชอบของคณะกรรมกำรถือเป็นอนัส้ินสุด 

4.2 กำรสรรหำกรรมกำร 
(1) เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวม/ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และ

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะคดัเลือกเป็นกรรมกำร และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของบริษทั
ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ 

(2) บุคคลท่ีได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะได้รับกำรบรรจุช่ือในระเบียบ
วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ในหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมพร้อมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร 
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(3) ในกำรสรรหำ บริษทัและคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเสนอช่ือบุคคล และหำกไม่ผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 

5. เอกสารประกอบ 
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งยืน่เอกสำรดงัต่อไปน้ี 

5.1 หลักฐำนใบรับรองกำรถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลกัฐำนอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (คนไทย) หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (คนต่ำงชำติ) พร้อมทั้ง 
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน (คนไทย) หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (คนต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจผูกพนั
บริษทั พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

5.3 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ กลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำหนำ้ท่ีเป็น
ตวัแทนของกลุ่ม ทั้งน้ี กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบริษทัและตวัแทนท่ีไดรั้บควำมยินยอม และ 
ถือวำ่เป็นกำรส่ือสำรระหวำ่งบริษทัและกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

5.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นมีควำมประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็น
กรรมกำร จะตอ้งส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูส้มคัรลงนำมในประวติัคุณสมบติัดว้ยตนเอง 
(2) รับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว เช่น วุฒิกำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน 

กำรฝึกอบรม และหลกัฐำนกำรถือหุน้ 
(3) กำรรับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรอ่ืนๆ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำร 

6. การส่งเอกสาร 
 กำรเสนอวำระกำรประชุมหรือรำยช่ือกรรมกำร กรุณำส่งมำท่ี companysecretary@buriramsugar.com หรือ 
โทรศพัทห์มำยเลข +66 (02) 216-5820-2 

7. วนัสุดท้ายส าหรับการส่ง 
 ขอ้เสนอต่ำงๆ จะส่งไดไ้ม่เกินวนัท่ี 15 มกรำคม 2559 
 

  



 

 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

 (1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ  
บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) จ ำนวน __________________หุน้ อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________________ 
ถนน_______________________ ต ำบล/แขวง______________________ อ ำเภอ/เขต_____________________ 
จงัหวดั_____________________ หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ 
ท่ีท ำงำน__________________________ E-mail (ถำ้มี)______________________________________________ 

 (2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี __________________ 
เร่ือง _____________________________________________________________________________________ 

 (3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจำรณำ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน____________________ แผน่ 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ก. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้ง 
ทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 
 

 ________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(_____________________________) 
วนัท่ี ______________________ 

 
หมายเหตุ  
(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็น 
ชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งแบบ ก. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี +66 (02) 216-5823 หรือ Email Address ของหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัของบริษทัท่ี 
companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. 

(3) ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยใน 5 วนัท ำกำรก่อนกำรประชุม เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอ 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุด
เดียวกนั 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ 
(6) กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
(7) บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

แบบ ก. 



 

 
 

แบบเสนอช่ือกรรมการ 
 

 (1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ  
บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) จ ำนวน __________________หุน้ อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________________ 
ถนน_______________________ ต ำบล/แขวง______________________ อ ำเภอ/เขต_____________________ 
จงัหวดั_____________________ หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ 
ท่ีท ำงำน__________________________ E-mail (ถำ้มี)______________________________________________ 

 (2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว_______________________________________ 
อำย ุ__________ ปี เป็นกรรมกำรในบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์อง 
บริษทัและมีหลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้น
คุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำ และประวติักำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง 
ไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน __________ หนำ้ 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบ ข. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 
 

 ________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(_____________________________) 
วนัท่ี ______________________ 

 
 (3) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว_______________________________________________บุคคลท่ีไดรั้บกำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (2) 
ขำ้งตน้ รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือ
ไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 
 

 ________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
(_____________________________) 
วนัท่ี ______________________ 

 
หมายเหตุ  
(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  จะตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็น 
ชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งแบบ ข. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี +66 (02) 216-5823 หรือ Email Address ของหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัของบริษทัท่ี 
companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. 

แบบ ข. 



 

(3) ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยใน 5 วนัท ำกำรก่อนกำรประชุม เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุด
เดียวกนั 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ 
(6) กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
(7) บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

* ผู้ได้รับการเสนอช่ือโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง * 

 

รายละเอยีดข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการประจ าปี 2559 

 
 ช่ือ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)__________________________________________________________  
ท่ีอยู ่_____________________________________________________________________________________ 
สัญชำติ__________________________ วนั/เดือน/ปี เกิด_____________________ อำย_ุ_________________ปี 
โทรศพัท_์__________________โทรสำร___________________E-mail _______________________________ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปีทีส่ ำเร็จ ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ สำขำวชิำ 

    

    

    

ประวตัิการท างาน 

ตั้งแต่ปี ถึงปี บริษัท/ประเภทธุรกจิ ต ำแหน่ง 

    

    

    

    

    

การผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการทีจั่ดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

ปี หลกัสูตร 

  

  

รูปถ่ำย 



 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีขำ้พเจำ้ถือใน บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) (BRR) = _______________________หุน้ 
สถำนภำพสมรส    โสด   สมรส (โปรดกรอกขอ้มูลดำ้นล่ำง)   หยำ่ 
ช่ือคู่สมรส_______________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้  
ช่ือบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ  
1. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 
2. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 
3. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 
ช่ือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ  
1. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 
2. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 
3. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จ ำนวน_______________________หุน้ 

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BRR (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมลูค่ำของรำยกำร) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัททีเ่กีย่วข้องกบั BRR (ในกรณีท่ีมีกำรถือหุ้น โปรดระบุช่ือบริษัท จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมกำรโปรดระบุช่ือบริษัท) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BRR (ถ้ำมี โปรดระบุช่ือห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และประเภทธุรกิจของห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่ำว) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 ขำ้พเจำ้รับทรำบ และให้ควำมยินยอมในกำรถูกเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2559 และขอรับรองวำ่ขอ้มูลของขำ้พเจำ้ขำ้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และ
เป็นควำมจริงทุกประกำร และขอรับรองวำ่ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

 ________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
(_____________________________) 
วนัท่ี ______________________ 


