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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
และเสนอความคิดเห็นหรือค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เน่ืองดว้ยบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีมีควำมส ำคญัและเป็นประโยชน์อยำ่งแทจ้ริงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ ง 
เป็นกรรมกำรบริษทั โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุน้ 
1.2 ถือหุน้ขั้นต ่ำ 10,000 หุน้ข้ึนไป และถือหุน้อยำ่งต่อเน่ืองจนถึงวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) 

เพื่อสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
1.3 ตอ้งถือหุน้อยำ่งต่อเน่ือง (ในขอ้ 1.2) เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน 

2. การเสนอวาระการประชุม 
2.1 เง่ือนไขในกำรพิจำรณำ: เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม ในกรณีท่ี 

2.1.1 ข้อเสนอท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำร  
หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

2.1.2 เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับเฉพำะบุคคลหรือกลุ่ม 
2.1.3 เร่ืองท่ีอยู่ภำยใต้อ ำนำจของผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น

นยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.1.4 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
2.1.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ 
2.1.6 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วนตำมท่ีกล่ำวไวข้้ำงต้น และ/หรือท่ีมีข้อมูล 

ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้ง หรือจำกผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถติดต่อได ้
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

3. การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ  
3.1 คุณสมบติัของกรรมกำร: บริษทัฯ จะพิจำรณำผูส้มคัรเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่ตอ้งหำ้มตำม 
- พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน 
- พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
- ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร 
อุตสำหกรรมต่อเน่ือง อำทิ น ้ ำตำลทรำย ไฟฟ้ำ และปุ๋ย เป็นตน้ ดำ้นกฎหมำย บญัชีและกำรเงิน 
หรือมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

3.1.3 กำรทุ่มเทเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผดิชอบของตน 

3.2 คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ: ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรือนโยบำยของบริษทัฯ  
หรือของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (สำมำรถดูขอ้มูลคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมได้ใน 
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรณยำบรรณธุรกิจ ส่วนท่ี 2 กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ข้อ 1.5.3  
ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงปรำกฏในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือค าถามล่วงหน้า 
ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นหรือส่งค ำถำมล่วงหน้ำในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้ล่วงหน้ำตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2561  
ทั้งน้ี บุคคลท่ีจะส่งควำมคิดเห็นหรือค ำถำมล่วงหน้ำจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเขำ้ประชุม 
ผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นจะต้องแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำรหรืออีเมล (ถ้ำมี) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ 
มำพร้อมกบัควำมคิดเห็นหรือค ำถำม 
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5. การพจิารณา/ ขั้นตอน 
5.1 กำรเสนอวำระกำรประชุม 

5.1.1 เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวม/ตรวจสอบข้อเสนอท่ีก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ และด ำเนินกำร 
ตำมขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

5.1.2 เร่ืองท่ีเสนอท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัจะบรรจุอยูใ่นวำระกำรประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น (กรณีบรรจุวำระในหนงัสือเชิญประชุม จะระบุวำ่เป็นวำระท่ีก ำหนด
โดยผูถื้อหุน้) 

5.1.3 คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น มติเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นอนัส้ินสุด หำกคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแล้ว เห็นควร 
ไม่บรรจุวำระของผู ้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมกำรบริษัทจะช้ีแจงเหตุผล 
ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทรำบ 

5.2 กำรสรรหำกรรมกำร 
5.2.1 เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวม/ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล และคุณสมบติัของ

บุคคลท่ีจะคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป  

5.2.2 บุคคลท่ีได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับกำรบรรจุช่ือในระเบียบวำระ 
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี และในหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น พร้อมควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

5.2.3 ในกำรสรรหำ บริษทัฯ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทั 
จะพิจำรณำเสนอช่ือบุคคล และหำกไม่ผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัฯ จะแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

5.3 กำรเสนอควำมคิดเห็นและค ำถำม 
5.3.1 เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมควำมคิดเห็นและค ำถำมของผูถื้อหุ้น และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

เพื่อพิจำรณำตอบค ำถำมให้ผู ้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทำงอีเมล โทรสำร หรือช่องทำงอ่ืน ๆ  
ตำมควำมเหมำะสม หรือพิจำรณำตอบในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

5.3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งรำยละเอียดอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนช่องทำงอีเมล หรือโทรสำร มำยงั
เลขำนุกำรบริษทั ก่อนจดัส่งเอกสำรตน้ฉบบัมำยงัท่ีอยูติ่ดต่อตำมรำยละเอียดท่ีใหไ้ว ้ 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

6. เอกสารประกอบ 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งยืน่เอกสำรดงัต่อไปน้ี 
6.1 หลกัฐำนใบรับรองกำรถือหุน้ เช่น ใบหุน้ หนงัสือรับรองกำรถือหุน้จำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืน

ท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมทั้งลงนำม

รับรองส ำเนำถูกต้อง หรือส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจผกูพนับริษทั พร้อมทั้งลงนำม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6.3 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้น กลุ่มผูถื้อหุ้นจะตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทน
ของกลุ่ม ทั้งน้ี กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบริษทัฯ และตวัแทนท่ีไดรั้บควำมยินยอมถือว่ำเป็นกำรส่ือสำร
ระหวำ่งบริษทัฯ และกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

6.4 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู ้ถือหุ้นมีควำมประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเข้ำ รับกำรคัดเลือกเป็น 
กรรมกำรบริษทั จะตอ้งส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
6.4.1 ผูส้มคัรลงนำมในประวติัคุณสมบติัดว้ยตนเอง 
6.4.2 รับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรท่ีเก่ียวข้องดังกล่ำว เช่น วุฒิกำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน  

กำรฝึกอบรม หลกัฐำนกำรถือหุน้ และอ่ืน ๆ  
6.4.3 กำรรับรองส ำเนำถูกตอ้งของเอกสำรอ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั

และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

7. การส่งเอกสาร 
กำรเสนอวำระกำรประชุมหรือรำยช่ือกรรมกำรบริษทั สำมำรถน ำส่งขอ้มูลโดยผำ่นช่องทำงกำรติดต่อ ดงัน้ี 

อีเมล:  companysecretary@buriramsugar.com 
ท่ีอยูติ่ดต่อ: ส่งถึง เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 128/77-78 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั้น 7 ถนนพญำไท  
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

  โทร.   0-2216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125 
  โทรสำร   0-2216-5823 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทางอีเมล และ/หรือ โทรสาร มายังเลขานุการบริษัท
ก่อนจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยู่ติดต่อตามรายละเอียดข้างต้นได้ตั้ งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
ถึงวนัที ่31 มกราคม 2561 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 
แบบเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 วนัท่ี………………………………………. 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..…………นำมสกุล…….………………………….……………… 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมำยเลขโทรศพัท ์(บำ้น)…………………..………………..(ส ำนกังำน)……………………………………............ 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ……………………………….…อีเมล……………….……………………………...……... 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย์ จ  ำกัด (มหำชน) จ ำนวน…………..หุ้น เป็นระยะเวลำ…………เดือน  
มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ระเบียบวาระ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (โปรดระบุขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรเสนอระเบียบวำระ (ถำ้มี) ) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ  ำนวน.................หนำ้  

แบบ ก. 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 (ในกรณทีีเ่ป็นกลุ่มผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง) 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..…………นำมสกุล…….………………………….……………… 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน)  
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมำยเลขโทรศพัท ์(บำ้น)…………………..………………..(ส ำนกังำน)………………………………….............. 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล………………..………………………………... 
ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นตวัแทนในกำรติดต่อกบับริษทัฯ  
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบ ก. หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้นทุกประกำร  
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญัมำ ณ ท่ีน้ี 
 

 ลงช่ือ………………………………………ผูถื้อหุน้ 
          (………..…………………………....) 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตวั
ประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบับน้ีพร้อมทั้ งรับรอง 
ส ำเนำถูกตอ้ง 

2. ผู ้ ถื อ หุ้นสำมำรถ ส่ง เ อกสำรแบบ  ก .  อย่ ำ ง ไ ม่ เ ป็นทำงก ำรได้ ท่ี โทรสำรหมำย เ ลข  0-2216-5823 ห รื อ ท่ี อี เ มล

companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบบัแบบ ก. มำยงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 เร่ือง “กำรส่ง
เอกสำร” ของหลกัเกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม เสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  
และเสนอควำมคิดเห็นและค ำถำมฉบบัน้ี ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561  

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวม
เป็นชุดเดียวกนั 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัท ำแบบ ก.  
1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งรับรอง 
ส ำเนำถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 

 

แบบเสนอรายช่ือผู้เข้าคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี………………………………………. 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..…………นำมสกุล…….………………………….……………… 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมำยเลขโทรศพัท ์(บำ้น)…………………..………………..(ส ำนกังำน)………………………………….............. 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย์ จ  ำกัด (มหำชน) จ ำนวน…………..หุ้น เป็นระยะเวลำ…………เดือน  
มีควำมประสงคข์อเสนอรำยช่ือผูเ้ขำ้คดัเลือกเป็นกรรมกำร ดงัน้ี 
ช่ือ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..……….……นำมสกุล…….………………………….……………..…  
อำยุ...................ปี เป็นผูเ้ขำ้คดัเลือกเป็นกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมหลกัเกณฑ์
ของบริษัทฯ ตำมท่ีระบุในข้อ 3 ของหลักเกณฑ์ฉบบัน้ี และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีได้รับ 
กำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบติั ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล กำรศึกษำ และประวติั 
กำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ 
 

(ในกรณทีีเ่ป็นกลุ่มผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เสนอรายช่ือผู้เข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง) 
 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..…………นำมสกุล…….………………………….……………… 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน)  
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมำยเลขโทรศพัท ์(บำ้น)…………………..………………..(ส ำนกังำน)………………………………….............. 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 
ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นตวัแทนในกำรติดต่อกบับริษทัฯ  

แบบ ข. 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข. หลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ทั้งหมดถูกตอ้งครบถว้นทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญัมำ ณ ท่ีน้ี 
  
 ลงช่ือ………………………………………ผูถื้อหุน้ 
         (………..…………………………....) 

การให้ความยนิยอม 
ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..…………………………บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั
ตำมข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
และหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ และเพื่อเป็นหลกัฐำน 
ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญัมำ ณ ท่ีน้ี 
 ลงช่ือ………………………………………บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
 (………..…………………………....) 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตวั
ประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบับน้ีพร้อมทั้ งรับรอง 
ส ำเนำถูกตอ้ง 

2. ผู ้ ถื อ หุ้นส ำมำรถ ส่ ง เ อกสำรแบบ  ข .  อย่ ำ ง ไ ม่ เ ป็นท ำงกำรได้ ท่ี โทรสำรหมำย เลข  0-2216-5823 ห รือ ท่ี อี เ มล
companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบับแบบ ข. มำยงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 เร่ือง “กำรส่ง
เอกสำร” ของหลกัเกณฑก์ำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม เสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  
และเสนอควำมคิดเห็นและค ำถำมฉบบัน้ี ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวม
เป็นชุดเดียวกนั 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอรำยช่ือผูเ้ขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทัมำกกวำ่ 1 รำยช่ือ ผูถื้อหุ้นจะตอ้ง
จดัท ำแบบ ข. 1 แบบต่อ 1 รำยช่ือ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวพร้อมทั้ งรับรอง 
ส ำเนำถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

*ผู้ได้รับการเสนอช่ือ โปรดกรอกแบบฟอร์มในหน้าถดัไป* 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

รายละเอยีดข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ นำงสำว)……………………..………..…นำมสกุล…….……………………….………..……… 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
สัญชำติ……………………………… วนั/เดือน/ปีเกิด……………………………………………อำย…ุ…….......…. 
หมำยเลขโทรศพัท ์(บำ้น)…………………..………………..(ส ำนกังำน)………………………………………….. 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ระดบักำรศึกษำ สถำบนักำรศึกษำ สำขำวชิำ 
    
    
    
    
    
 

ประวติัการท างาน 

ตั้งแต่ปี ถึงปี บริษทั/ ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่ง 
    
    
    
    
    
    

 

รูปถ่าย 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัทท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โปรดแนบ
ส ำเนำหลกัฐำนกำรผำ่นกำรฝึกอบรม พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

ปี หลกัสูตร 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีขำ้พเจำ้ถือในบริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวน…………………………….หุน้ 
สถำนภำพสมรส  โสด 
  สมรส (โปรดกรอกขอ้มูลดำ้นล่ำง) 
  หยำ่ 
ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
ช่ือบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ 
1.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
2.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
3.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
 
ช่ือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
1.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
2.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
3.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จ ำนวน……………..…หุน้ 
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

การมีส่วนได้เสียท้ังทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ  (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรม
และลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบุมูลค่ำของรำยกำร)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ (ในกรณีท่ีมีกำรถือหุ้น โปรดระบุช่ือบริษทั 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือคิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั โปรดระบุ 
ช่ือบริษทั) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  (ถำ้มี โปรดระบุช่ือห้ำงหุ้นส่วน/บริษทั จ ำนวนหุ้นท่ีถือคิดเป็น
ร้อยละของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของหำ้งหุน้ส่วน/บริษทัดงักล่ำว) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบและให้ควำมยินยอมในกำรถูกเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรบริษัท 
ของบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2561 และขอรับรองว่ำ ขอ้มูลของขำ้พเจำ้ขำ้งตน้น้ีถูกตอ้ง 
ครบถ้วน และเป็นควำมจริงทุกประกำร และขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
 (………..…………………………....) 


