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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งอโนมาแกรนด์ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 

 

วนั เวลา และสถานที่ 
การประชุมจัดข้ึนเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์  

โรงแรม อโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง 
5. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการ  
6. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นสายงานการผลิต 
2. นายภทัรพงศ ์ พงศส์วสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสดา้นต่างประเทศและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
3. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
4. นายอดุลย ์ สุรวฒิุกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มบริหารการเงิน 

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
3. นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แอลเอสฮอไรซนั จ ากดั 
4. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
5. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าประชุม รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีลงทะเบียนและตรวจนับ 
ผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียง และวีดีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็น
หลกัฐาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 
บริษทัฯ ไดป้ระกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแจง้ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
ระหว่างวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  
และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัฯ  
จะส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการใหบ้ริษทัฯ พิจารณา  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
14 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
อยา่งเพียงพอ 

ณ วันท่ี  16 มีนาคม 2559 ซ่ึง เ ป็นว ันก าหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู ้ถือหุ้น  
และ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 2,554 ราย  
รวมจ านวนหุน้ 676,750,000 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 2,553 ราย รวมจ านวนหุ้น 676,708,066 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 และผูถื้อหุน้ต่างชาติ 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 41,934 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  81  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 187,544,719 หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 437  ราย  นบัจ านวนหุน้ได ้ 340,320,697 หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 518  ราย  นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 527,865,416 หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  78.0001  ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  676,750,000  หุน้ 

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ได้ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุ้น
ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  
และพนักงานของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ประจ าปี 2559 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นในวนัน้ี และขอให้การประชุมในวนัน้ีด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บดัน้ี ขอเปิดการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  

นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 จะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 ส าหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง 
การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 

มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการ 

ให้ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น  โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ 
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ ก่อนการสอบถาม 
เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได ้
เม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษทัฯ อาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 ส าหรับผูท่ี้เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นดว้ย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีต้องการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพื่อให้
พนกังานของบริษทัฯ เก็บบตัรเพื่อนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะท าการ           
เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย 
และ งดออกเสียง เพื่อหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 วาระแต่งตั้ งกรรมการ (วาระท่ี 5) บริษัทฯ จะท าการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร  

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
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ในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการดงักล่าวออกจากฐานการค านวณ 
ในการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  บริษทัฯ ได้บนัทึก 
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
 บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้ น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานฯ จะขอใหพ้ิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์

ออกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษทัฯ จะแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัท าการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์เป็นอาสาสมคัร  
เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ 
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและตรวจนับผลคะแนน  ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์เป็น 
สักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
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ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันศุกร์ที ่
18 กนัยายน 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดยไดบ้นัทึก
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ ท่ีประชุมพิ จารณา รับรองรายงานการประ ชุม วิสามัญผู ้ถือ หุ้น  
คร้ังท่ี 1/2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถาม หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์
ท่ี 18 กนัยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 527,969,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 527,969,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 15 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 103,675 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้
ประชุมทั้งส้ิน 533 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 527,969,091 หุน้ 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานดงักล่าวแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ซ่ึงผล 
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ  
และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 4,295,855,185 บาท และมีก าไรสุทธิรวม 272,347,164 บาท 

จากนั้น ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตใหก้บัผูถื้อหุน้ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี 2558 การประเมินระดับการพฒันาความย ัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ของบริษทัจดทะเบียนไทย  
โดยสถาบนัไทยพฒัน์ แจง้ผลการประเมินการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress 
Indicator) คือ ระดบั 1 มีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ต่อมาในปี 2559 บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 
ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น
การทุจริต เม่ือวนัอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้และจะรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 

โดยประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม
และแสดงขอ้คิดเห็น จึงถือวา่ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
533 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 527,969,091 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานงบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท า 
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM  
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ ์
ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
% 

สินทรัพย์รวม 6,762.11 5,385.67 1,376.44 25.55 

หนีสิ้นรวม 4,635.93 3,397.26 1,238.67 36.40 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,126.17 1,988.40 137.77 6.93 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
ส าหรับปี 2558 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
% 

รายได้รวม 4,295.86 3,954.03 341.83 8.65 
ค่าใช้จ่ายรวม 4,023.51 3,717.72 305.79 8.23 
ก าไรสุทธิรวม 272.35 236.31 36.04 15.25 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ  

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ (1) อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพราะเหตุใด และ 
(2) บริษทัจะมีโครงการใดบา้งจากสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) หน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัสินทรัพยข์องบริษทั
ท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไดข้ยายพื้นท่ีส่งเสริมการปลูก
ออ้ย ท าใหสิ้นเช่ือการส่งเสริมเกษตรกรจึงเพิ่มตามไปดว้ย (2) อีกทั้ง บริษทั
มีการขยายการลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงค่า 
D/E ของบริษทัปัจจุบนัอยู่ท่ี 2.18 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีค่า D/E อยู่ท่ี 1.7 
ดงันั้นหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนจึงมาจากการลงทุน 

น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า (1) การลงทุนดงักล่าวเป็นเพียงการส่งเสริมการปลูก
ออ้ย หรือมีส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
(2) จากการอนุมติัหุ้นกู้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 นั้น 
ปัจจุบนัไดมี้การด าเนินงาน และมีการใชเ้งินจากวงเงินท่ีขออนุมติัดงักล่าว
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เป็นจ านวนเท่าไหร่อยา่งไร 
(3) สินทรัพย ์กบัหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนมีส่วนต่างกนัประมาณร้อยละ 9 รบกวน
ช้ีแจงรายละเอียด 
(4) รายได้ของบริษทัในปีต่อ ๆ ไปจะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอตัราส่วน    
ท่ีเท่ากนัประมาณน้ีทุกปีหรือไม่ 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ 
- วงเงินหุ้นกู้ท่ีขออนุมติัเม่ือการประชุมวิสามญัคร้ังท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 
2,000 ลา้นบาทนั้น มีวตัถุประสงค์ในการขยายก าลงัการผลิตของโรงงาน
น ้ าตาล และโรงงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทใช้เงินไปแล้วจ านวน 850         
ล้านบาท โดยบริษัทจะบริหารเงินให้มีต้นทุนท่ีต ่ า ท่ีสุด และใช้ตาม       
ความจ าเป็นเท่านั้น 
- ส าหรับรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้นมาจากการขยายการส่งเสริมการปลูกออ้ย ซ่ึงท า
ใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพสูง โดยสรุปจากค าอธิบายของฝ่ายจดัการ
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ทั้งน้ี รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละธุรกิจ     
มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจน ้าตาล รายไดร้วมเพิ่มข้ึนประมาณ 100 ลา้นบาท 
2. ธุรกิจไฟฟ้า รายไดร้วมเพิ่มข้ึนประมาณ 97 ลา้นบาท 
3. ธุรกิจปุ๋ย รายไดร้วมเพิ่มข้ึนประมาณ 93 ลา้นบาท 
4. ธุรกิจอ่ืน ๆ รายไดร้วมเพิ่มข้ึนประมาณ 14 ลา้นบาท 
การขยายก าลงัการผลิต และการบริหารในปีท่ีผ่านมาท าให้รายไดร้วมของ

บริษทัเพิ่มข้ึนประมาณ 340 ลา้นบาท และในอนาคตบริษทัก็มีการส่งเสริม

การปลูกอ้อย ซ่ึงรอการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีน่าจะมีปริมาณมากข้ึนกว่าปี       

ท่ีผา่นมา และน่าจะท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนตามสัดส่วน 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ  ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนใน 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาน้ี ท าให้บริษทัมี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงธุรกิจจะเจริญเติบโตได้นั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณ
อ้อยท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงท่ีหน้ีสินมีอัตราส่วนเพิ่มข้ึนนั้ น
เ น่ืองมาจากบริษัทมีวง เ งินส่ง เส ริมชาวไ ร่  อีกทั้ งโรงงานน ้ าตาล                   
มีการปรับปรุงขยายก าลงัการผลิต ซ่ึงในปี 2559 น้ี ก าลงัการผลิตของบริษทั
จะด าเนินไปตามแผนท่ีตั้ งไว ้โดยมีก าลังการผลิต 23,000 – 24,000 ตัน     
ต่อว ัน และปริมาณอ้อยทั้ งหมดท่ีโรงงานรับได้มีจ  านวน 3 ล้านตัน 
เพราะฉะนั้น การเพิ่มข้ึนของรายได้ในแต่ละปีจะเป็นไปตามแผนงาน        
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ท่ีบริษัทวางไว้ แต่ทั้ ง น้ีย ัง มีองค์ประกอบอีกหลายด้านท่ีอาจท าให ้              
มีความคลาดเคล่ือน เช่น ภยัแล้ง โดยในปีท่ีผ่านมาปัญหาภัยแล้งท าให้
ปริมาณออ้ยของทั้งประเทศลดลง ซ่ึงบริษทัก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน   
จึงท าให้ได้ปริมาณอ้อยไม่ตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงปัญหาภยัแล้งเป็นส่ิงท่ี     
ไม่สามารถควบคุมได ้ 
จะเห็นได้ว่าการรองรับธุรกิจท่ีจะขยายตัวในอนาคตเป็นส่ิงส าคัญ          
โดยบริษทัจะตอ้งมีการเตรียมตวัล่วงหน้าเน่ืองจากการด าเนินการต่าง ๆ    
ไม่สามารถท าให้แลว้เสร็จไดภ้ายในปีเดียว เช่น บ่อน ้ า ท่ีดิน การขุดท่ีดิน 
เป็นตน้  
ประมาณสองเดือนข้างหน้า โรงงานไฟฟ้าโรงท่ี 3 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายโรงงานน ้ าตาลท่ีท าให้มีวตัถุดิบเพิ่มข้ึน จึงตอ้ง
สร้างโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นการสนบัสนุนพลงังาน
ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับใช้ในโรงงานน ้ าตาลอีกดว้ย นอกจากนั้น โรงงาน
ไฟฟ้ายงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งมาก 
ในปี 2559 น้ี บริษทัจะลงทุนในโครงการโรงงานแปรรูปน ้ าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ หรือ Refined Sugar เพื่อเพิ่มมูลค่าของน ้ าตาลทรายดิบเป็นน ้ าตาล 
Super Refined ซ่ึงมีมูลค่าถึง 80-100 USD โดยคาดวา่จะสร้างรายไดใ้ห้กบั
บริษทัมากข้ึนพอสมควร 
ดงันั้น การเพิ่มข้ึนของรายไดจึ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น แต่ยงัอยูใ่นวิสัยท่ี
จะท าได ้และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐอีกดว้ย  
ทา้ยน้ีบริษทัจะพยายามบริหารตน้ทุนให้มีจ  านวนต ่าท่ีสุด เพื่อให้บริษทัมี
ก าไรเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงงานไฟฟ้าโรงท่ี 4 อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างใช่หรือไม่ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ  ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงว่า เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 การไฟฟ้ายงัไม่เปิดรับซ้ือไฟฟ้า         
แต่สร้างข้ึนเพื่อรองรับการผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนจาก 13,000 ตนั เป็น 23,000 
ตนั ต่อวนั ส่วนโรงไฟฟ้าโรงท่ี 4 ยงัไม่ไดด้ าเนินการก่อสร้าง เน่ืองจากตอ้ง
พิจารณาถึงปริมาณเช้ือเพลิง หรือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจดัหาให้กบัโรงไฟฟ้า
ดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัหาวตัถุดิบอ่ืน เพื่อน ามาผสมผสานกบักากออ้ย 
เพื่อเป็นเช้ือเพลิงอีกด้วย เช่น ใบออ้ย หรือวตัถุดิบอ่ืนท่ีมีอยู่ในกลุ่มของ
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บริษทั โดยใบออ้ยนั้นใหพ้ลงังานมากกวา่กากออ้ยถึง 2.5 เท่า และในปีหนา้
จะเก็บใบออ้ยไดม้ากข้ึนถึง 20,000 – 30,000 ตนั ซ่ึงการด าเนินงานของ
บริษทัอยู่ภายใตห้ลกัการท่ีจะน าวตัถุดิบท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์

นายประจวบ ไชยสาส์น 

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ 
และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายอุดม สุดสงวน 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ในปีน้ีค่าน ้ าตาลของโลกอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์
น่าจะมีผลตอบแทนพอสมควร อย่างไรก็ดีควรจะค านึงถึงเหตุการณ์ท่ีอาจ
แปรเปล่ียนไปไดใ้นระยะยาว โดยพิจารณาไดจ้ากอุตสาหกรรมน ้ ามนัท่ีมี
มูลค่าลดลง  
อีกทั้ งโรงงานไฟฟ้าในขณะน้ีมีภาวการณ์แข่งขันท่ีค่อนข้างสูง เช่น 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และขยะ เป็นต้น จึงใคร่ขอให้ท่าน
คณะกรรมการน าไปพิจารณา และเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงในระยะยาว
ดว้ย 
อีกประเด็นหน่ึง คือ ตอ้งการให้บริษทั มีการระมดัระวงัการทุจริตภายใน 
ควรมีการตรวจสอบท่ีโปร่งใส เ ช่ือถือได้  เพื่ อความเป็นปึกแผ่น              
และประสิทธิภาพขององคก์ร 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา    
ลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 528,009,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,009,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 12 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 6,165 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 556 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,009,659 หุน้ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด 
ในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 
ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ ์
ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดงักล่าว ดงันั้น จึงเสนอท่ีประชุมให้
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ โดยจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจ านวน 8,619,798 บาท และจ่าย
เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 148,885,000 บาท 

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557-2558 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2558 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
หลงัหักภาษีเงินได้ 

272.35 236.31 

2. จ านวนหุ้นทีจ่่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) 676.75 676.75 

3. เงินปันผลทีจ่่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.22 0.20 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 148.89 135.35 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 54.67% 57.28% 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล และการจดัสรร
เงินก าไร ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไป โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
29  เมษายน  2559 และให้ รวบรวมราย ช่ือผู ้ ถื อ หุ้นตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักท รัพย  ์
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และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 528,013,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,013,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 4 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 4,102 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 560 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,013,761 หุน้ 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวธีิการลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  
โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี
อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
  



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

 

13/20 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายอนนัต ์  ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี ประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ  
ท่ีดี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการดงักล่าว ออกจาก
ฐานการค านวณในการนับคะแนน และเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมในการ
พิจารณาวาระน้ี 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เพื่อเสนอเข้ารับ  
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน  
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
และผูถื้อหุ้น รวมทั้งได้ปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอกรรมการท่ีออก 
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระน้ี จึงใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนเสียง ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
โดยจะเรียกเก็บบตัร ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดแ้บ่งปันประสบการณ์จากท่ีไดบ้ริหารงานร่วมกบักรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงัน้ี 

1. นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง : เป็นกรรมการบริษทัท่ีท าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ และบริหารความเส่ียงในขณะเดียวกัน  
เป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกลในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอด
ธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การท างานกว่า 27 ปี จึงมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และบริหารจัดการ 
ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งดี 
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2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง : เป็นผูดู้แล
งานด้านการค้าน ้ าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการจัดซ้ือต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการท างาน 
ท่ีผ่านมา ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น ้ าตาลทรายให้ทันสมัย  และ เป็นท่ี รู้จักแก่ผู ้บ ริโภค
ภายในประเทศมากข้ึน 

3. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรมการบริหารความเส่ียง : เป็นผูดู้แล 
ดา้นการผลิตน ้าตาลทราย และการคา้การลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่ง ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จ านวน 3 ท่าน โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
เป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
เห็นดว้ย 451,330,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 451,330,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 561 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,013,861 หุ้น ทั้งน้ี มีผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีรวมทั้งส้ิน 558 ราย  
รวมเป็นจ านวนหุน้ 451,330,361 หุน้ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 76,683,500 หุน้ 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกจิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

เห็นดว้ย 451,288,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9907 
ไม่เห็นดว้ย 41,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0093 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 451,330,558 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 197 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 563 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,014,058 หุ้น ทั้งน้ี มีผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีรวมทั้งส้ิน 560 ราย  
รวมเป็นจ านวนหุน้ 451,330,558 หุน้ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 76,683,500 หุน้ 

3. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

เห็นดว้ย 451,288,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9907 
ไม่เห็นดว้ย 41,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0093 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 451,330,558 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
563 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,014,058 หุ้น ทั้งน้ี มีผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีรวมทั้งส้ิน 560 ราย รวมเป็น
จ านวนหุน้ 451,330,558 หุน้ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 76,683,500 หุน้ 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2559 
ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
จากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา การปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงจาก 
สรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2557 เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า  
(บาท/เดือน) 

เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี)  
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 

 
400,000 
150,000 
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ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า  

(บาท/เดือน) 
เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี)  

(บาท) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
400,000 
150,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 

โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 ซ่ึงไม่รวมค่าตอบแทนของ 
บริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,380,000 บาท ต่อปี ทั้งน้ี เสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2559 เป็นตน้ไป 
จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยประจ าปี 2559 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

นายอุดม สุดสงวน 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ ท่านประธานกรรมการ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารงาน เป็นบุคคลตน้แบบท่ีผูบ้ริหารรุ่นใหม่
ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยต้องการให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั
กลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมยมี์ความรัก และทุ่มเทให้กบังานบริหาร เพื่อพฒันาบริษทั
ใหก้า้วหนา้ต่อไปในอนาคต  

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 527,983,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไม่เห็นดว้ย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 
งดออกเสียง 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,014,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 102 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 565 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,014,160 หุน้ 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายงาน
รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 

1. นายประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ  
2. นายไพบูล   ตนักลู    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ  
3. นายชยัศิริ   เรืองฤทธ์ิชยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526  

ทั้งน้ี นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล เคยเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ในปี  
2554-2558 รวม 5 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนายไพบูล ตนักูล และ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  
ยงัไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

โดยตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 
ได้ก าหนดให้ผูส้อบบัญชีหลักสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษัทมหาชน  
ซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเป็นจ านวนมาก และสามารถกลับมาเป็นผู ้สอบบัญชีได้อีกคร้ัง หลังจาก 2 ปี  
หลงัจากระยะเวลา 7 ปีแรก 
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นอกจากนั้น ช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นบริษทัฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

ในการน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี 
อยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
ในส่วนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,030,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็น 

 ค่าสอบบญัชีของบริษทั 990,000 บาท 
 ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3,040,000 บาท 
 ค่าบริการอ่ืน ๆ (ไม่มี) 

โดยเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2558 ท่ีมีจ  านวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาทต่อปี เน่ืองจาก
ขนาดของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน จากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

นายอุดม สุดสงวน 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า บริษทัฯ ควรมีการพิจารณา  ค่าสอบบญัชีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน  
ซ่ึงหากบางรอบปีบัญชี  บริษัทฯ ไม่ได้มีผลประกอบการท่ีมากพอ  
แต่ยงัตอ้งช าระค่าสอบบญัชีในจ านวนท่ีมากข้ึนทุกปี อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ ได ้

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สมรรถนะความสามารถ และความเจริญกา้วหน้าของกลุ่มบริษทัน ้ าตาล
บุรีรัมย ์

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 527,985,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9943 
ไม่เห็นดว้ย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,015,160  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 566 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,015,160 หุน้ 

วาระที ่8  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะ
ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นายดอน ศรีโสภา 
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ย  
จงัหวดับุรีรัมย ์

กล่าวว่า ปัจจุบนัชาวไร่อ้อยของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (มหาชน)   
มีจ านวน 12,700 ราย จึงประสงค์น าเรียนแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านว่า ใน 1 ปี 
ท่ีผ่านมา แม้ว่าจะประสบปัญหาภยัแล้ง ซ่ึงท าให้ชาวไร่ออ้ยทัว่ประเทศ
ไดรั้บผลกระทบจากการประเมินปริมาณออ้ยคลาดเคล่ือนเป็นจ านวนมาก 
แต่ส าหรับบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) ประเมินคลาดเคล่ือนเพียง
ไม่ถึง 1 แสนตนั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษทั ในวงการ
น ้าตาลทรายจะพิจารณาคุณภาพจากน ้าตาลต่อตนัออ้ย ซ่ึงกลุ่มบริษทัน ้ าตาล
บุรีรัมย ์สามารถท าไดถึ้ง 117 กิโลกรัม เป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทยนั้น
ก็ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของชาวไร่ออ้ย และกลุ่มบริษทัน ้ าตาล
บุรีรัมย์ อีกทั้งในปี 2559-2560 ชาวไร่อ้อยมีโครงการร่วมกันพฒันาปุ๋ย
อินทรีย์ มีการปรับปรุงหน้าดิน เพื่อให้อ้อยเจริญงอกงาม  และได้ค่า 
ความหวานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมัน่ใจได้ว่าในปีหน้ากลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จะไดผ้ลผลิตตามเป้าหมายอยา่งแน่นอน 

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ 
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นายอุดม สุดสงวน 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ต้องการให้บริษทัค านึงถึงปัญหาการส่งออกน ้ าตาลในอนาคต 
เน่ืองจากปัจจุบนัเร่ิมมีบริษทัต่างประเทศเข้ามาตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณ
ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก การส่งออกน ้ าตาลของบริษทั 
อาจไดรั้บผลกระทบในอนาคต จึงควรร่วมกนัพิจารณา และหารือส าหรับ
แนวทางการป้องกนัปัญหา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น  
และผูมี้เกียรติท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า และท าใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี บริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงด าเนินงานภายใตก้ฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีคณะกรรมการของบริษทัฯ บริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยบริษทัจะน าความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จากท่านผูถื้อหุ้นมาปรับปรุงแกไ้ข  
และพฒันาการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้จริญกา้วหนา้สืบไป  

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดข้อความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลือให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพื่อจดัเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ปิดประชุมเวลา 11.59 น. 
 

 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 

 

ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

   (นางสาวพชัรี โคสนาม) 

 


