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ท่ี BRR023/2559 
 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 

2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน  

งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ
ท่ี 2 และ 3) 

3. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
4. ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีกรรมการบริษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้   
6. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

7. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
8. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9.1, 9.2 และ 9.3 ตามลาํดบั) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
11. แบบขอรับรายงานประจาํปี 2558 ในแบบรูปเล่ม 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
(เวลาลงทะเบียน 08.30 – 10.00 น.) ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ช้ัน 3 โรงแรม อโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัศุกร์ที ่18 กนัยายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัได้จัดทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 
กนัยายน 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และนําส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2558   
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ในรอบปี 2558 
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา  
และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ในรอบปี 2558  
การลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทํางบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี 2559 ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 
สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
(%) 

สินทรัพยร์วม 6,762.11 5,385.67 1,376.44 25.55 

หน้ีสินรวม 4,635.93 3,397.26 1,238.67 36.40 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,126.17 1,988.40 137.77 6.93 
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 งบกาํไรขาดทุน 
 

รายการ 
 

ส าหรับปี 2558 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดร้วม 4,295.86 3,954.03 341.83 8.65 
ค่าใชจ่้ายรวม 4,023.51 3,717.72 305.79 8.23 
กาํไรสุทธิรวม 272.35 236.31 36.04 15.25 

  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ในหวัขอ้ ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั
ท่ี 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มี
ความจาํเป็นอ่ืนใดในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั สาํหรับหุ้นสามญั จาํนวน 676,750,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 148,885,000 บาท  

นอกจากนั้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116  กาํหนดให้บริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษทัจะมีขอ้บังคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดให้ตอ้งมีทุนสํารองมากกว่านั้น ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัจัดสรร 
เงินสํารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559 
เพ่ิมเติม จาํนวน 8,619,798 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ค ร้ังท่ี  1/2559 เ ม่ือวันศุกร์ ท่ี  
26 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม จาํนวน 272,347,164 บาท คณะกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 
ดงัน้ี  

1. จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั สาํหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 676,750,000 หุน้ จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 

และจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ซ่ึงรวมจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 148,885,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.67 ของกาํไรสุทธิ 

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  
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โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2559  
และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะดาํเนินการ
ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

2. บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 8,619,798 บาท 

 
3. กาํไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป 

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 และ 2558 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1. กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 272.35 236.31 

2. จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุน้) 676.75 676.75 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.22 0.20 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 148.89 135.35 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ 54.67% 57.28% 
 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 15 สรุปใจความสาํคญัวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 
1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก 
โดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน 
     กรรมการบริหารความเส่ียง  
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  
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ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัมิไดผ้่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทย ังไม่ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ซ่ึงคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือมายงับริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 และ 4) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณา
เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี  
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมบริหาร 
     ความเส่ียง 
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 และขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีกรรมการบริษทั มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 
 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการท่ีมี 
ส่วนได้เ สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนําหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจาก 
ฐานการคาํนวณในการนบัคะแนน    

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัยงัมิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือทาํหน้าท่ีในการ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้ งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัจึงได้ร่วมกันพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปฏิบติังานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบั
บริษัท และอ้างอิงจากสรุปผลสํารวจข้อมูลกรรมการ  และผู ้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2557  
เ ร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจัดทํา ข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2559 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
6,380,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง 
เป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  
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ทั้ งน้ี ปี 2559 (ปีท่ีนําเสนอ) มีจํานวนอัตราค่าตอบแทนประจํา และเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจําปี)  
เป็นอตัราเดียวกบัปี 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 
(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 

ปี 2558 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ  
(โบนัสประจ าปี) 

(บาท)  

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ 
(โบนัสประจ าปี) 

(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 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 

 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) กาํหนดให้บริษทัจดั
ให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หากผูส้อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  
โดยการหมุนเวยีนไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ 
ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีหลกัสามารถ
ดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวนมาก 
และสามารถกลับมาเป็นผู ้สอบบัญชีได้อีกคร้ัง หลังจาก 2 ปี หลังจากระยะเวลา 7 ปีแรก นอกจากนั้ น  
จากการพิจารณาผลการปฏิบติังานของนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 จากบริษทั  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีหลกัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี 
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ติดต่อกนั ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2558 มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  
และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ตลอดจนผูส้อบบญัชีไดท้าํหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้ งน้ี บริษัทจึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559 โดยมีรายช่ือดงัน้ี  

 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท 

1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ   และ/หรือ 4174 5 

2. นายไพบูล ตนักลู   และ/หรือ 4298 - 

3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 - 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นสมควรเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 4526 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และบริษทัย่อย สําหรับปี 2559 เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ เหมาะสม  
และได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผูส้อบบัญชีได้ทาํหน้าท่ี 
ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทั้งน้ี ไดก้าํหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,030,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

หน่วย : บาท/ปี 

รายการ 
ปี 2559 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
ปี 2558 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 990,000 900,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3,040,000 2,530,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวมค่าบริการ 4,030,000 3,430,000 
 

สาํหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 จาํนวน 4,030,000 บาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่าสอบบญัชีปี 2558 จาํนวน 3,430,000 บาท เน่ืองจากขนาดของธุรกิจเติบโตข้ึนจากการท่ีมีบริษทัย่อย
เพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ :  บริษทัยอ่ย จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั, บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและ 

พฒันาออ้ย จาํกดั, บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั, บริษทั ปุ๋ยตรา 
กุญแจ จาํกดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั, บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั และ  
บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอนเนอร์ยี ่จาํกดั) 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีไดก้าํหนด
ไวด้งักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 5) และปฏิบติัตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7) โดยขอให ้
ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานเพื่อใชส้าํหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6  

ทั้ ง น้ี  หากผู ้ถือ หุ้น ท่าน ใดปร ะสง ค์ ท่ี จะ แต่ งตั้ ง บุค คลอ่ืน เข้า ร่ วมป ระชุม และอ อกเ สียงแ ทนต น 
ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง  
และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม สําหรับผู ้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค 
แบบใดแบบหน่ึง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 สามารถ 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 และ 9)   

นอกจากนั้น บริษทัไดน้าํส่งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10 และแบบขอรับรายงาน
ประจาํปี 2558 ในแบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11 

อน่ึง บริษัทได้กําหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2559  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 
ประธานกรรมการ 

บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
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สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2558 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2558 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัศุกร์ที ่18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องกิง่เพชร ช้ัน 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

  

วนั เวลา และสถานที ่
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 296 

ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี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 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นสายงานการผลิต 

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพนิดา  วอ่งศรียานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แอลเอส ฮอไรซนั จาํกดั 
2. นายสมภพ  แสนสุข  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
3. นางสาวภทัทิรา  เหลืองวลิาศ  เลขานุการบริษทั (ทาํหนา้ท่ีเลขาฯ ท่ีประชุม) 
4. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ทาํหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 
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เร่ิมการประชุม  
นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุม กล่าวแนะนําคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเขา้ประชุม รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนน
ดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกเสียงและวดีีทศัน์สาํหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558  
บริษทัฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ งแจ้งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ พร้อมเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชุมฯ ในระหวา่ง
วนัท่ี 27 สิงหาคม - 11 กนัยายน 2558 ก่อนท่ีบริษทัฯ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งคาํถามให้
บริษทัฯ พิจารณา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ไดรั้บเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

ณ วันท่ี  25 สิงหาคม 2558 ซ่ึง เป็นวันกําหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น  (Record Date) เ พ่ือเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 และ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 
3,088 ราย รวมจาํนวนหุ้น 676,750,000 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 3,088 ราย รวมจาํนวนหุ้น 676,750,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  57  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้                   188,849,375       หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 252  ราย  นบัจาํนวนหุน้ได ้ 342,776,473      หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 309  ราย  นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้ 531,625,848      หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  78.5557  ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  676,750,000      หุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจาํนวนหุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2558  

นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษัท รายงานขั้ นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 จะพิจารณาเรียงลาํดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 3 สาํหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง 
การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ท่ี  31 กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น  

มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
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 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ  ให้ดําเ นินการ 

ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้แจง้ช่ือ
และนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพ่ือให้การ
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามไดเ้ม่ือนาํเสนอจบในแต่ละ
วาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่าน 
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้นๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียงหรือไม่ 
 สาํหรับผูท่ี้เห็นดว้ย ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นดว้ย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัฯ จะขอเก็บ

บตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน 

โดยทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอใหท่้านชูมือข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานของบริษทัฯ เก็บ
บตัรเพื่อนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบจะทาํการเทคะแนนไป
ทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพื่อ
หกัจากคะแนนทั้งหมด 

 สําหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
ตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

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

คัสโ ต เ ดี ย น ท่ี สา ม า ร ถ แ บ่ ง แ ย ก ค ะ แ น น เ สีย ง ใ น แต่ ล ะ วา ร ะ อ อ ก เ ป็ น เ ห็ น ด้วย  ไ ม่ เ ห็ น ด้วย  ห รื อ 
งดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
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 ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและการมอบ
ฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก
คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 
ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือทางบริษทัฯ จะทาํการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น.  
ของวนัทาํการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซต์ของ
บริษทัภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์เป็นอาสาสมคัร เพ่ือเป็นสักขี
พยานในการตรวจนบัคะแนน แต่ไม่มีผูใ้ดมีความประสงคด์งักล่าว นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท์ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
บริษทั แอลเอส ฮอไรซนั จาํกดั จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ร่วมกบั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสีย ง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2558 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ได้ถูกจัดข้ึนเม่ือ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2558 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัทาํรายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2558  
ตามสาํเนาท่ีส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจ้ง 
ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
นางสาวจณิพกัตร์ พรพบูิลย์  
ผูถื้อหุน้ 

ใหข้อ้สงัเกตวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ในหนา้ 11 เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จา ก คณะ ก รร ม กา ร ส่ง เ ส ริม ก า รล ง ทุ น (BOI) จา ก ก าร ก าร จ่ า ยปั น ผ ล  
โดยหน้า 17 ผูถื้อหุ้นไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม แต่ควรมีการอธิบายและจัดทํา
รายละเอียดดงักล่าวเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีประโยชน์และเป็นการใหเ้กียรติผูถื้อหุน้ 

นายประจวบ ไชยสาส์น   
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ไดมี้การช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ แต่อาจเกิดจาก
ข้อผิดพลาดในการจัดทําเอกสาร โดยจะมีการจัดทําข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว
เพ่ิมเติมต่อไป 

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 

ให้คาํแนะนาํว่า อาหารว่างอาจจัดเตรียมใส่จานให้ผูถื้อหุ้นแทนการใส่กล่อง
กระดาษเพื่อเป็นการลดโลกร้อน  

นายประจวบ ไชยสาส์น   
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํและพร้อมปรับปรุงใหเ้หมาะสมในคร้ังต่อไป 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
22 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 532,541,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 532,541,651 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 12 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 915,803 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 321 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 532,541,651 หุน้ 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการออก

และเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เน่ืองจากบริษทัมีโครงการขยายกาํลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 23,000 ตนัออ้ยต่อวนั และโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ซ่ึง

ตอ้งใชเ้งินลงทุนรวมกนัประมาณ 1,200 ลา้นบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน 800 ลา้นบาท บวกกบัหุ้นกูร้ะยะสั้นอายุ 2 ปี มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ธนาคารพาณิชย ์ 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กูภ้ายในประเทศในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชล้งทุนในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของ
บริษทั จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ สรุป
รายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุนโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปของบริษทั 
หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กู ้

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว
เดียวกนั หรือหลายคร้ังก็ได ้

สกลุเงิน สกลุเงินบาท 

การมอบอาํนาจ ขอ้จาํกดั เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เช่น 
ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน
ท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชาํระคืนเงินตน้ วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกัน 
รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ เป็นตน้ ตลอดจนการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้ งท่ี
ปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูข้องบริษทั ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัท่ีจะพิจารณาและกาํหนดต่อไป 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

นางสาวจณิพกัตร์ พรพบูิลย์  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่ (1) จาํนวนเงินท่ีตอ้งการใชจ้ริง (2) หุน้กูร้ะยะสั้นระยะเวลาก่ีปี (3) อตัรา
ผลตอบแทนท่ีเสนอขายใหป้ระชาชนทัว่ไป (4) ธนาคารท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กู ้
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) หุน้กูท่ี้ขออนุมติัอยูใ่นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการขยายกาํลงัการผลิตโรงงานนํ้ าตาลและโรงไฟฟ้าประมาณ 
1,200 ลา้นบาท ซ่ึงใชเ้งินทุนหมุนเวยีนและตัว๋แลกเงิน (Bills of Exchange : B/E) 
ระยะสั้นไปแลว้ โดยไม่มีการกูเ้งินจากธนาคาร บริษทัฯ จึงพิจารณาหุน้กูซ่ึ้งเป็น
ช่องทางการเงินท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การจดัอนัดบัจากทริสเรทติ้งดว้ย 
(2) ระยะเวลา 2 ปี โดยอาจนาํไปชาํระหน้ีส่วนท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ เพ่ือใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์
สามารถแข่งขนัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียได ้(3) ต ํ่ากวา่เงินกูท่ี้บริษทัใชใ้นปัจจุบนั (4) 
ธนาคารกรุงไทย ท่ีเป็นเครือของบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิ
โก ้จาํกดั 
 

นายดร ศรีโสภา   
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์
 

ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ ชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยไดร่้วม
พฒันาในเร่ืองต่างๆ กบับริษทัฯ เช่น คุณภาพออ้ยจาก 4-5 ปีก่อน อยูอ่นัดบั 17 แต่
ปัจจุบนัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนัระหวา่งชาวไร่
และบริษทัฯ  
 

นายประจวบ ไชยสาส์น   
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์
 

คุณจงกล เลศิเธียรด ารง 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

สอบถามวา่ การออกหุน้กูมี้ผลกระทบต่อสดัส่วนทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 
 

 
นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่ม
การเงินและปฏิบติัการ 
 

 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วตัถุประสงคใ์นการออกหุน้กูไ้ม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนทาง
การเงิน แต่เป็นการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีดี เน่ืองจากจะนาํไปชาํระหน้ีส่วนท่ีมีตน้ทุน
ท่ีสูงกวา่และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในระยะยาว 
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นายอนุ ว่องสารกจิ  
ผูถื้อหุน้ 
 

กล่าวขอบคุณท่ีบริษทัฯ เปล่ียนสถานท่ีจดัประชุมจากจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นกรุงเทพฯ 
พร้อมสอบถามวา่ (1) สภาวะเศรษฐกิจของราคาของออ้ยและนํ้ าตาลโลกท่ีตกตํ่า ส่งผล
ต่อกาํไรของบริษทัหรือไม่ (2) สัดส่วนการส่งออกและการใชน้ํ้ าตาลในประเทศ (3) 
เงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูจ้ะมุ่งเนน้ในดา้นใด เช่น สร้างโรงงาน ซ้ือเคร่ืองจกัร ช่วย
เกษตรกร หรือทาํโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (4) ส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) อยา่งไรบา้ง (5) อนัดบัเครดิตเรทติ้งของบริษทัฯ (6) 
เหตผุลในการออกสกลุเงินบาทเพียงสกลุเดียว 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ใน 2-3 ปีท่ีผา่นมา สภาวะราคาออ้ยและนํ้ าตาลลดลง  
30-40 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ี ราคาอุตสาหกรรมเกษตรจะมีการข้ึนลงเป็นปกติ แต่ส่ิงสาํคญั
คือ ความมัน่คงทางวตัถุดิบท่ีตอ้งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 
ต่อ 30 หากราคาตลาดไม่ดีจะส่งผลทาํใหต้น้ทุนวตัถุดิบลดลง ดงันั้น เป็นการพิจารณา
แนวโนม้ระยะยาวและความมัน่คงมากกวา่เร่ืองราคา (2) เป็นการนาํออ้ยเขา้เป็นนํ้ าตาล 
ซ่ึงตอ้งมีพ้ืนฐานตน้นํ้ าท่ีดี (3) เน่ืองจากปริมาณออ้ยเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั จึงนาํ
เงินทุนท่ีไดไ้ปขยายกาํลงัการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงโรงงานไฟฟ้าจดัเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองของโรงงานนํ้ าตาล (4) บริษทัฯ มีการกูใ้ชว้งเงินไปบางส่วน การออกหุน้กูเ้ป็น
การชาํระหน้ีเพ่ือบริหารตน้ทุนใหมี้ความมัน่คง มีความเส่ียงลดลง และมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง 
 

นายศิริชัย สมบัตศิิริ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองการออกหุน้กูท่ี้จะไม่ใหส่้งผล
กระทบต่ออตัรา D/E ท่ีธนาคารกาํหนด และการออกหุน้กูน้บัเป็นทางเลือกท่ีเป็นการ
พิสูจน์ความสามารถของบริษทัฯ โดยในปัจจุบนัดอกเบ้ียมีอตัราท่ีตํ่า จึงเหมาะสาํหรับ
การออกหุน้กู ้อีกทั้งยงัทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนและมีโอกาสในการดาํเนินการ
ขยายธุรกิจมากยิง่ข้ึน และท่ีสาํคญั คือ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (BRR) 
จะถูกจดัอยูใ่นตลาดหุน้กูด้ว้ย 
 

นายอนุ ว่องสารกจิ  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามเพ่ิมเติมถึง อตัราค่า D/E อนัดบัเครดิตเรทติ้ง และเหตุผลในการออกสกลุเงิน
บาทเพียงสกลุเดียว พร้อมสอบถามเพ่ิมเติมวา่ (1) เน่ืองจากความตอ้งการในการผลิต
นํ้ าตาลท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปี 2559 บริษทัฯ มีแนวโนม้จะออกหุน้กูอี้กหรือไม่ อีกทั้ง มีความ
ประสงคใ์หท้างบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เยีย่มชมโรงงาน (2) แผนการขยายกาํลงั
การผลิตในอนาคต 3-5 ปี ขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะสามารถส่งออกนํ้ าตาลเป็นอนัดบั 1 
ไดห้รือไม่ (3) แรงจูงใจของนายดร ศรีโสภา นายกสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ี
สามารถขบัเคล่ือนจากอนัดบั 17 เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 
 

 
นายประจวบ ไชยสาส์น  ประธาน
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ เร่ืองทัว่ไปนอกเหนือจากหุน้กู ้ท่ีประชุมขอช้ีแจงในวาระท่ี 3 
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นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่ม
การเงินและปฏิบติัการ 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ปัจจุบนัอตัราค่า D/E คือ 1.9 ซ่ึงสาํหรับการออกหุน้กูจ้ะไม่
ส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) แต่เป็น
เพียงการจดัโครงสร้างทางการเงินแทนหุน้กูท่ี้มีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงกวา่ (2) สกลุ
เงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก บริษทัฯ ใชส้กลุเงินบาทในการลงทุนและ
เพื่อลดความเส่ียง  
 

นายศิริชัย สมบัตศิิริ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ จากแผนงานหากบริษทัฯ มีการขยายสร้างโรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานผลิต อาจทาํใหอ้ตัราค่า D/E อาจเป็น 2.5 ซ่ึงการขยายธุรกิจของบริษทัฯ จะทาํ
ใหค้่า D/E เพ่ิม แต่การออกหุน้กูเ้ป็นการทดแทนการกูเ้งินของธนาคาร  
และสาเหตุท่ีไม่ออกสกลุเงินดอลล่าร์ เน่ืองจากเป็นการออกหุน้กูค้ร้ังแรกของทาง
บริษทัฯ โดยอนัดบัเรทติ้งของบริษทัฯ อยูใ่นอนัดบั BBB- 
 

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 

ใหข้อ้คิดเห็นวา่ ควรอนุมติัการออกหุน้กูก่้อนแลว้จึงสามารถจดัอนัดบัเรทติง้ 
ใช่หรือไม่ พร้อมสอบถามวา่ (1) จาํนวนวงเงินภาระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียท่ีคิด เป็น
การถ่ายโอนเงินทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว จาํนวนวงเงินกูร้ะยะยาว (2) ผูถื้อหุน้
หลกัทรัพย ์BRR สามารถซ้ือหุน้กูท่ี้บริษทัฯ ออกไดห้รือมีสิทธิพิเศษอยา่งไรหรือไม่ 
อตัราขั้นตํ่าในการซ้ือหุน้กู ้(3) อตัราค่า D/E ก่อนและหลงัออก 
หุน้กู ้(4) บริษทัฯ ส่งออกนํ้ าตาลโควตาใดเป็นจาํนวนมากท่ีสุด (5) ราคาประกนัราคา
ออ้ยและตน้ทุนของชาวไร่ในปี 2558 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกนํ้ าตาลเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก เน่ืองจากเกษตรกรชาวไร่มีความเขา้ใจในการซ้ือขาย ค่าความหวานจะมีผลต่อ
ราคา วตัถุดิบจึงมีความสดสะอาดไม่คา้งไร่ ส่งผลทาํใหค้่าความหวานเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี 
สืบเน่ืองจากการพฒันาเคร่ืองจกัร แต่ท่ีสาํคญั คือ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิต โดยพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกอยูใ่นรัศมี 40 กิโลเมตรจากโรงงานเพ่ือให้
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหค้่านํ้ าตาลต่อตนัออ้ยมากกวา่ปกติ (2) นํ้ าตาล
โควตา ก ขายภายในประเทศ ปี 2557 จาํนวน 2 ลา้น 5 แสนตนั จากท่ีผลิตไดจ้าํนวน 
10 ลา้นตนั ท่ีเหลือ 7 ลา้น 5 แสนตนั ส่งออกทั้งหมด นํ้ าตาลโควตา ข และ โควตา ค 
ขายต่างประเทศ โดยโควตา ข รัฐบาลกาํหนดใหมี้ชาวไร่ เกษตรกร และโรงงาน
ร่วมกนัจดัตั้งเพ่ือนาํราคาอตัราแลกเปล่ียนมาคาํนวณในการกาํหนดราคาค่าออ้ย (3) 
บริษทัฯ ไดจ้ดัอนัดบัเรทติง้เรียบร้อยแลว้ เน่ืองจาก บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยค์วรพิจารณาวธีิการบริหารธุรกิจ เช่น วธีิในการลดตน้ทุนทางการเงิน โดย
บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัจากทริสเรทติ้ง อยูใ่นอนัดบั BBB- ซ่ึงการออกหุน้กูไ้ม่ 
 
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัอนัดบัในภายหลงั ทั้งน้ี ปีถดัไปบริษทัฯ จะตอ้งมีการจดัอนัดบัเรท
ติ้งใหม่และคาดวา่น่าจะดีข้ึนตามลาํดบั 
 



 

17 
 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 533,102,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 533,102,660 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 11 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 561,009 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 332 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 533,102,660 หุน้ 

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่ อนัดบั BBB- อตัราดอกเบ้ียเป็นบวกหรือไม่ และเหตใุดบริษทัฯ  
จึงพิจารณาออกหุน้กู ้ซ่ึงมีเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน เช่น การเพ่ิมทุน การออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ (Warrant) ท่ีสามารถพิจารณาเป็นทางเลือกได ้
 

 
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ การเพ่ิมทุนหรือการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  
เป็นทางเลือกท่ีสะดวก แต่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัฯ พิจารณา
ออกหุน้กู ้เน่ืองจากทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่ากวา่ธนาคาร 
 

นาย กติตยิศ อาภาเกยีรตวิงศ์  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่ หุน้กูท่ี้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนจาํนวน 800 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯ  
มีเงินทุนหมุนเวยีนจาํนวนเท่าใด และบริษทัฯ นาํเงินส่วนต่างท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
หุน้สามญัแก่ประชาชนใชใ้นการดาํเนินการใดบา้ง 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ภายหลงัจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดมี้การขยายธุรกิจและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
ธุรกิจเอทานอล ซ่ึงเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนไดน้าํไปขยาย
กาํลงัการผลิต จากท่ีก่อน IPO กาํลงัการผลิต 13,000 ตนั เป็น 17,000 ตนั และปัจจุบนั 
23,000 ตนั พร้อมทั้งมีโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 ซ่ึงเป็นลกัษณะการบริหารแบบมืออาชีพ เนน้
การเติบโตแบบมัน่คง โดยจะทาํการขยายเคร่ืองจกัรก่อนแลว้จึงขยายกาํลงัการผลิต 
 

นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่ม
การเงินและปฏิบติัการ 
 

ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนแบ่งเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในการขยายกาํลงัการผลิตจาํนวน 900 ลา้นบาท และเงินทุน
หมุนเวยีนจาํนวน 250.44 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 1,150.44 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯ มี
เงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคารท่ีเพียงพอ แต่จะพิจารณาใชเ้งินจาก IPO ก่อน ซ่ึงการ
ออกหุน้กูเ้พ่ือเป็นทางเลือกในการเปรียบเทียบกบัวงเงินท่ีบริษทัฯ  
มีอยูอ่ยา่งเพียงพอ 
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วาระที ่3  พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

นายศักดิ์ชัยสกลุศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่ (1) บริษทัฯ มีสาํนกังานท่ีกรุงเทพฯ หรือไม่ และใชเ้พ่ือจุดประสงคใ์ด (2) 
ช่ือทางการคา้ของนํ้ าตาลท่ีจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (3) บริษทัฯ พอใจ
ราคานํ้ าตาลท่ีควบคุมอยูห่รือไม่ 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) สาํนกังานกรุงเทพฯ ตั้งอยูท่ี่ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า 
สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อใชบ้ริหารจดัการ ประชุมภายในและภายนอก บริหารบญัชี
การเงิน งานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ (2) ทั้งในและต่างประเทศมีช่ือทางการคา้ คือ 
นํ้ าตาลบุรีรัมย ์สญัลกัษณ์ คือ ตรากญุแจคู่ เป็นนํ้ าตาลทรายขาวไม่ฟอกสี (นํ้ าตาลทราย
สีรํา) เนน้จาํหน่ายใหก้บัพ้ืนท่ีโดยรอบและใชใ้นอุตสาหกรรม 
 

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสดา้น
ต่างประเทศและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (3) ปีการผลิต 2558 บริษทัฯ มีนํ้ าตาลโควตา ก จาํนวน 51,000 
ตนั นํ้ าตาลโควตา ข ประมาณ 7,000 ตนั นํ้ าตาลโควตา ค ประมาณ 160,000 ตนั โดย
บริษทัฯ มีความพอใจในราคาท่ีจาํหน่ายซ่ึงนบัวา่เป็นธรรมและยอมรับได ้ถึงแม้
ประเทศเพ่ือนบา้นจะมีราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลท่ีสูงกวา่ 
 

นาย กติตยิศ อาภาเกยีรตวิงศ์  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ นํ้ าตาลถุงยอ่ยท่ีขายเป็นกิโลกรัมจะมีภาวะขาดแคลนเหมือนในอดีต
หรือไม่ 

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสดา้น
ต่างประเทศและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในกรณีองคก์ารนํ้ าตาลระหวา่งประเทศคาดการณ์วา่ ปริมาณ
ความตอ้งการใชจ้ะมากกวา่ปริมาณการผลิตนํ้ าตาล แต่สาํหรับในประเทศไทยปริมาณ
นํ้ าตาลบริโภคคาดวา่จะไม่ขาดแคลน เน่ืองจาก อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงต่างๆ 
โดยเฉพาะกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์อีกทั้ง ดาํเนินธุรกิจภายใต้
พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีกลไกการกาํกบัดูแลการบริหาร
อุตสาหกรรมนํ้ าตาล เพ่ือรับประกนัมิใหเ้กิดภาวะขาดแคลนนํ้ าตาลต่อผูบ้ริโภค 

 
นายธราธิป ประคองวงษ์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

 
สอบถามวา่ (1) การซ้ือขายนํ้ าตาลมีหลกัเกณฑใ์ดในการพิจารณาเร่ืองราคา (2) เดือน
สิงหาคม 2558 นํ้ าตาลโควตา ค ท่ีเหลือจากการขาย บริษทัฯ มีแนวทางดาํเนินการ
อยา่งไร (3) สดัส่วนกาํไรใดมากกวา่ระหวา่งนํ้ าตาลโควตา ข และ นํ้าตาลโควตา ค (4) 
โครงการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของบริษทัฯ (5) ค่าความหวานทาํใหบ้ริษทัฯ 
สามารถขายนํ้ าตาลไดง่้ายข้ึนหรือไม่ 
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นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสดา้น
ต่างประเทศและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) นํ้ าตาลจะมีราคาล่วงหนา้ในปีถดัไปแต่ละไตรมาส เม่ือตกลง
ซ้ือขาย บริษทัฯ จะทาํสญัญาโดยระบุปริมาณนํ้ าตาล ระยะเวลาการส่งมอบ และ
พิจารณาเร่ืองราคาอีกคร้ัง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดนํ้ าตาลในขณะนั้นเป็นหลกั (2) ปี 
2558 บริษทัฯ คงเหลือนํ้ าตาลอยูเ่พียงหลกัพนัตนั ส่วนใหญ่เป็นนํ้ าตาลทรายดิบ
คุณภาพสูง (VHP) ซ่ึงราคาสูงกวา่ปกติ โดยคาดวา่จะส่งมอบไดห้มดภายในเดือน
ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไตรมาส 4 บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากนํ้ าตาล เน่ืองจากมีบางสญัญาท่ี
ส่งมอบในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย (3) นํ้ าตาลโควตา ข มีการกาํหนดราคา จากราชการ 
ชาวไร่ออ้ย และโรงงานนํ้ าตาล ดงันั้น บริษทัฯ จึงสามารถทาํกาํไรจากนํ้ าตาลโควตา ค 
ไดม้ากกวา่ 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (4) บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญจึงไดมี้การศึกษาการดาํเนินธุรกิจใน
ประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเหมาะสม แต่ยงัไม่สามารถระบุ
รายละเอียดท่ีชดัเจนได ้(5) ค่าความหวานนํ้ าตาลทัว่โลกจะมีมาตรฐานเดียวกนั โดย
บริษทัฯ มีปริมาณนํ้ าตาลท่ีไดจ้ากออ้ย (ซูโครส : CCS) ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการ
บริหารจดัการแปลงท่ีดี นาํออ้ยท่ีมีค่าความหวาน (นํ้ าตาลสูง) มาใชใ้นการผลิต 
 

นายธงชัย ลกัขณะวสิิฏฐ์   
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่ (1) บริษทัฯ อ่ืนนํ้ าตาลมีความหวานกวา่ 2 เท่า เป็นความจริงหรือไม่ (2) 
ราคานํ้ าตาลในปัจจุบนัส่งผลทาํใหบ้ริษทัฯ ไดก้าํไรหรือขาดทุน (3) บริษทัฯ คาดวา่
แนวโนม้ราคานํ้ าตาลในอนาคตจะสูงข้ึนหรือตํ่าลง 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ขออนุญาตไม่ใหข้อ้มูลเน่ืองจากไม่ใช่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
(2)ภาวะในปัจจุบนักาํไรข้ึนอยูก่บัการบริหารตน้ทุน คือ ออ้ย 1 ตนั ควรสามารถผลิต
นํ้ าตาลไดสู้งกวา่เฉล่ียทัว่ประเทศ สาํหรับบริษทัฯ สามารถผลิตนํ้ าตาลได ้15 กิโลกรัม 
ซ่ึงสูงกวา่เฉล่ียทัว่ประเทศ โดยจดัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ (3) ไม่สามารถคาดการณ์
และใหข้อ้มูลดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติท่ีกรุณา
สละเวลาอนัมีค่า และทาํให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีสาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 
ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 
 

 
ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

(นางสาวภทัทิรา เหลืองวลิาศ) 
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รายงานประจาํปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน  
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 2558 

 

(ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)) 
 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3 
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ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 
1. ช่ือ-นามสกลุ   นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  

    (Mr. Anant Tangtongwechakit) 
ต าเหน่งในบริษัท   กรรมการ 
สัญชาต ิ    ไทย 
อายุ    51 ปี  
ทีอ่ยู่      128/77-78  ชั้น 7  อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท   
    เเขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
 
วุฒิการศึกษา  
 ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 ● ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตักิารอบรม 
 ● หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยขีองนํ้ าตาล รุ่นท่ี 1  
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      
 ● หลกัสูตร  Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 99/2012  
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
 ● หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (CMA)   
 ● หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 56 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั จาํนวน 15 บริษทั 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์
      กรรมการผูจ้ดัการ 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมยพ์ลงังาน 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปุ๋ยตรากญุแจ 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ 
 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 



 

22 
 

 
 

 ● ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั 
  โลจิสติกส์ จาํกดั 
 ● กรรมการบริษทั บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาล 
 ● กรรมการบริษทั บจ. ทกัษิณพฒันา 
 ● กรรมการบริษทั บจ. สุรีวรรณ เอน็เตอร์ไพรส์ 
 ● กรรมการบริษทั บจ. เอ ทีม อินเตอร์เทรด 
 ● กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร บจ. สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา 
 ● กรรมการบริษทั บจ.ทีพลสั พร็อพเพอร์ต้ี 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ ไม่มี 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน  

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ●   ปี 2531 – 2539 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ     
●   ปี 2539 – 2555 ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ    
●   ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
●   ปี 2546 – ปี 2552  ประธานกรรมการ/ บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร/ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร/ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
●   ปี 2539 – ปี 2552 ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั ปุ๋ยตรากญุเเจ จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
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●   ปี 2550 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินลั 
  โลจิสติกส์ จาํกดั 
●   ปี 2518 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมผูผ้ลิตนํ้ าตาล 
●   ปี 2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั 
●   ปี 2549 - 2557 รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรม จงัหวดับุรีรัมย ์
●   ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ทกัษิณพฒันา จาํกดั 
●   ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั สุรีวรรณ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
●   ปี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เอ ทีม อินเตอร์เทรด จาํกดั 
●   ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/ บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ทีพลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
●   ปี 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 
●   ปี 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
 ประธานกรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  13 กนัยายน 2531 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 27 ปี 7 เดือน 8 วนั นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2558  คณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559) 27,528,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.07% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

●   เป็นพ่ีนอ้งกบักรรมการบริษทั (นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกลุ, นางสาวจิตติมา  
       ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ) 

ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา)    ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้าม  

●   ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
●   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัเเยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  
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ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 
2. ช่ือ-นามสกลุ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
 (Miss Chittima Tangtrongwechakit)  
ต าเหน่งในบริษัท กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 46 ปี  
ทีอ่ยู่ 128/77-78  ชั้น 7  อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท   
 เเขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
 
วุฒิการศึกษา  
 ● ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การตลาด)  มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
ประวตักิารอบรม 
 ● หลกัสูตร  Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 98/2012   
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั จาํนวน 8 บริษทั 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย 
 -กรรมการ บจ.ปุ๋ยตรากญุแจ 
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยพ์ลงังาน 
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั 
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ 
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี่ 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ ไม่มี 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน  

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ●   ปี 2538 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการลงทุนในประเทศ (ดา้นพาณิชย)์   
กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 

 ●   ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
    กรรมการรองผูจ้ดัการสายงานจดัซ้ือ 
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●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
    กรรมการรองผูจ้ดัการสายงานจดัซ้ือ 
 ●   ปี 2539 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 
 ●   ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 

●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั ปุ๋ยตรากญุเเจ จาํกดั 
 ●   ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ      บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 
 ●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ        บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 
 ●   ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 
 ●   ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั 
 ●   ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 12 พฤษภาคม 2538 
จ านวนปีทีด่ ารงต าเหน่งกรรมการ  20 ปี 6 เดือน 9 วนั นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2558   คณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559)   27,407,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.05% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ●    เป็นพ่ีน้องกับกรรมการบริษัท (นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ, นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ  
       พงษพ์ิชิตกลุ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ) 

ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา)    ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้าม  

●   ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
●   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัเเยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง 
 

3. ช่ือ-นามสกลุ   นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ  
    (Mr. Sarit Tangtrongwechakij)  
ต าเหน่งในบริษัท   กรรมการ 
สัญชาต ิ    ไทย 
อายุ    45 ปี  
ทีอ่ยู่      128/77-78  ชั้น 7  อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท   
    เเขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
 

วุฒิการศึกษา 
 ● ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การจดัการ)  มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
 ● ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตักิารอบรม 
 ● หลกัสูตร  Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 98/2012   
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั  จาํนวน 11 บริษทั 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย 
 -กรรมการ บจ.ปุ๋ยตรากญุแจ 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยพ์ลงังาน 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ 
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่
 -กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ.สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา 
 -กรรมการ บจ.วนิ ออโต ้ซพัพลาย  
 -กรรมการ บจ.บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/ ไม่มี 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน  

กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
●   ปี 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการลงทุนต่างประเทศ  
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 
●   ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 

กรรมการรองผูจ้ดัการสายงานผลิต 
●   ปี 2539 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 
●   ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 
●   ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 
●   ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 
●   ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 
●   ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั 
●   ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
●   ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จาํกดั 
●   ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วนิ ออโต ้ซพัพลาย จาํกดั 
●   ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์จาํกดั 
 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 25 มิถุนายน 2547 
จ านวนปีทีด่ ารงต าเหน่งกรรมการ  11 ปี 9 เดือน 27 วนั นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2558   คณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2559)   27,407,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.05% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ●   เป็นพ่ีนอ้งกบักรรมการบริษทั (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ  

       พงษพ์ิชิตกลุ, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ) 
ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา)    ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้าม  

●   ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
●   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัเเยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารกิจการบริษทัให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการดาํเนินกิจการของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย  
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

3. กาํกับดูแลการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไป 
ตามวสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน 
และงบประมาณของบริษทั  

4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงกาํหนดใหมี้มาตรการ
ในการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ 
และรัดกมุเพียงพอ  

5. จัดให้มีรายงานประจําปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

6. กํากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกํากับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมติั และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา 
และอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทั และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ  

9. กาํหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 
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11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย  
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งนอ้ย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการหรือผูบ้ริหารตามวรรค
ขา้งต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ งนั้ น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหวา่งกาล ของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
14. พิจารณาและกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง  
15. พิจารณาจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติั  
16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดับสูง พิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด  
17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งกาํหนด
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

19. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอาํนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอาํนาจดาํเนินการ 
ใด ๆ ท่ีอยูภ่ายในขอบอาํนาจของกรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้ 

21. กาํกบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั  
22. กาํกับดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  

และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  
23. กาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  
24. มีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ
บริษทัหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั ไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณา
และอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
หมวดที ่3 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้กลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจกาํหนดเป็น
จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1)  ตาย 

(2)   ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 
 



 

31 
 

 
 

หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี ( 4) เดือน นับแต ่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าว 
นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืน 
ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี 
นายทะเบียนกาํหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือมี 
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น 
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ 
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค)  การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั  
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืนๆ 
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หมวดที ่5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละ
เท่าๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสาม (3) วนัติดต่อกนัดว้ย และมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 39. ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทั
อาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 40. บริษทัตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   

 เ ม่ือได้รับอนุมัติจาก ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมาย  
และทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ตามลาํดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น     
บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย  
 

 บัตรประจําตัวของผู ้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ  
บตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ)  

 หากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการ
เปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ  
 บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
 
  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

     2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหตุ  ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะตอ้งมีการรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ 
ผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษทั 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

 บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูมี้อาํนาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการ
เปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 

 บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

      2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
หมายเหตุ  ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะตอ้งมีการรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ 
ผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษทั และ
หากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยพนกังานรับรองเอกสาร 

 หนงัสือรับรองนิติบุคคล  
 บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผูมี้อาํนาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 
 บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 สาํเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลของผูม้อบฉนัทะ  
 สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

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

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดก้าํหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
มหาชนจาํกดัไว ้3 แบบ โดยใหใ้ชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ คือ 
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แบบ รายละเอยีด ส าหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 
ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบ
ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมการอิสระ ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

กร ณี ท่ี ผู ้ ถื อ หุ้น เ ป็ น ผู ้ล ง ทุ น ต่ า ง ป ระ เ ท ศ แ ล ะ
แต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ

ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง  
สาํนกัเลขานุการบริษทั  
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400  

 หากผูรั้บมอบฉนัทะมาดว้ยตนเอง ตอ้งนาํหนงัสือมอบฉนัทะไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ สถานท่ีประชุม
เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

หมายเหตุ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หน่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงกาํหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
 สถานท่ีประชุม : ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ  

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

เพื่อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาํโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
ให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพ่ือทาํการ
ตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมทาํหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้

เ ป็นไปตามท่ีกําหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน                 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม

อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวได ้

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กําหนดว่า ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

บริษัทจะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

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

หมายเหต ุบริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
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การออกเสียงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพสี์ขาวสาํหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทั้ งหมด 7 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้ นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิ 

ออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. สาํหรับ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ จะใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพสี์ขาวแยกเป็นหัวขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนั เพ่ือใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล-ตอ้งเลือก 

3. สาํหรับการทาํเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใหผู้ถื้อหุน้ทาํเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลง

ในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

 

บตัรเสีย  

 บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท 
() เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีกาํลงัพิจารณา จะถือ
เป็นบตัรเสีย 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ดาํเนินการประชุมแทนอยูใ่น

ระหว่างนั้ น จะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือข้ึน และส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีทํา

เคร่ืองหมายแลว้ และถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีกาํลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัทาํการรวบรวมบตัรคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ยเสร็จแลว้ 

จะทาํการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูส้รุปผล

การลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น สําหรับ 

ท่านผูถื้อหุน้ท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิไดพ้ิจารณา  

  



 

39 
 

 

 

ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 
  

 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท
เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 
ด้วยระบบ Barcode  

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 08.30 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวัผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวัและ 
ใบลงทะเบยีน 

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

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

 
นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ    ไทย 

อายุ     70  ปี  

ทีอ่ยู่       128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท   
      เเขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน 2974 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 79 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่  จาํนวน 1 บริษทั 
- กรรมการอิสระ   บมจ. เดอะ สตีล 
  และกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั   จาํนวน 1 บริษทั 
      - กรรมการ   บจ. ไท่ผิง เอทานอล 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มี 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท 

 ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

 ปี 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 ปี 2549 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั     บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จาํกดั  
 ปี 2550 – ปี 2552   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอาํนวยการ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จาํกดั 
 ปี 2541 – ปี 2549   ผูจ้ดัการ     สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จาํกดั  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2557 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี 6 เดือน 18 วนั นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2558   คณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
      คณะกรรมการตรวจสอบ 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ    ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 

ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา) ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  
 ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
 ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัเเยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้   

 ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมคร้ังน้ี  เวน้แต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2559 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9.1, 9.2 และ 9.3 
คอื 

หนังสือมอบฉันทะ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 
      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
      แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุน้ 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี   
 

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั    น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9.1 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)   อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 □ (3)  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ70 ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 คร้ังที่ 1 ซ่ึงประชุม 
     เมือ่วนัศุกร์ที ่18 กนัยายน 2558 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9.2 
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 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระที ่4 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ก า ไ ร ส า ห รั บ ผ ล 
การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระประจ าปี 2559 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ        

□เห็นดว้ย □ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ    

□เห็นดว้ย □ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□เห็นดว้ย □ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 

  □ วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 
หมายเหต ุ
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2559 วนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 □ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 □ หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
  

 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9.3 
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 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 คร้ังที่ 1 ซ่ึงประชุม 
     เมือ่วนัศุกร์ที ่18 กนัยายน 2558 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   □ วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 □ วาระที ่4 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ก า ไ ร ส า ห รั บ ผ ล 

การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระประจ าปี 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ     
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ    
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี  
ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 

 
หมายเหต ุ
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

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

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 



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

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่10 
 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

           ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ (99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดนิทาง  

รถไฟฟ้า BTS  ลงสถานี ชิดลม ทางออกท่ี 6 เดินมาทางหา้งเกสรพลาซ่า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมอโนมาอยูข่า้งหา้งเกสรพลาซ่า 

Airport Link ลงสถานี ราชปรารภ  ต่อวนิมอไซด ์มาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบัหา้ง Big C) 

เรือโดยสาร ลงท่าเรือประตูนํ้า (คลองแสนแสบ) เดินมาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบัหา้ง Big C) 

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

รถยนต์ แยกอโศก-เพชรบุรี จากถนนเพชรบุรี เจอแยกชิดลม ให้เล้ียวซ้าย วิ่งตรงไปเจอแยกสุขุมวิท ให้เล้ียวขวา แลว้ให้วิ่งตรงไป
เจอแยกราชดาํริ จากนั้นเล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตรจะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
แยกราชเทวี ตรงมาทางประตูนํ้า ข้ึนสะพานขา้มแยกประตูนํ้ า ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขุมวิท 
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ตรงไปเจอแยกราชดาํริ จากนั้นใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยูข่วามือ ติดกบัหา้งBigC 
ถนนราชปรารภ วิง่ตรงไปเจอแยกบงัคบัเล้ียวซา้ย ประมาณ  2 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แลว้ตรงไป
ทางประตูนํ้า เจอแยกชิดลมให้เล้ียวซ้าย วิ่งตรงไปเจอแยกสุขุมวิทให้เล้ียวขวา วิ่งตรงไป เจอแยกราชดาํริ จากนั้นให้เล้ียว
ขวา วิง่ชิดขวาตลอด ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสีลม วิง่ตรงไปเจอแยกราชดาํริ ใหว้ิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนพระราม 1 แยกราชดาํริ เล้ียวซา้ย วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสุขุมวิท วิง่ตรงไปเจอแยกราชดาํริ เล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯ ขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 



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

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่11 
 

 

แบบขอรับรายงานประจาํปี 2558 ในแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบวา่ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน
ประจาํปี 2558 ในแบบรูปเล่ม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงคข์อรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั
ภายในวนัที ่30 เมษายน 2559 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารใหท่้านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงัน้ี 

 โทรสาร  : (02) 216-5823 
 โทรศพัท ์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125 
 อีเมลล ์ : companysecretary@buriramsugar.com 

 
รายละเอยีดท่านผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________________________________ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี_______________หมู่__________________ซอย____________________

ถนน______________________ตาํบล/แขวง_____________________อาํเภอ/เขต____________________

จงัหวดั____________________________รหสัไปรษณีย ์__________________

โทรศพัท_์______________________อีเมลล_์___________________________ 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

  ใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

  รับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

  รับเอกสารดว้ยตนเองท่ี บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 


 



  

 


