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BRR 

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

   

ท่ี BRR072/2558                                    

   วนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   

3. ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

• เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ                                       

• การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 

• การออกเสยีงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสยีง 

4. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6.1, 6.2, 6.3 ตามลาํดบั) 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 6/2558 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558  

ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร  

ชัน้ 3 โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณา 

เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 และ

บริษัทฯ ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงและจดัทํารายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด โดยมีสาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษัทมีโครงการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน  

และโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุรวมกนัประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นเงินทนุหมนุเวียน 800 

ล้านบาท บวกกับหุ้ นกู้ ระยะสัน้อายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบีย้ท่ีตํ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้จึงขออนุมัต ิ

ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไปในวงเงินไม่เกิน 2,000  

ล้านบาท เพ่ือใช้ลงทนุในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้

 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทนุโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป

ของบริษัท หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้  

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุด

ในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง้ก็ได้ 

สกลุเงิน สกลุเงินบาท 

การมอบอํานาจ ข้อจํากดั เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอ

ขายหุ้ นกู้  เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้  

การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จํานวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มลูค่ารวม อาย ุวิธีชําระคืน

เงินต้น วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกนั รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการ 

ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจน

การดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ

สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอ่ไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย 

หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท รวมทัง้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น 

 

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ี

จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย  

สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ค  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

   

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 (Record Date) ใน

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 26 สงิหาคม 2558 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 
(นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 
BRR 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 

 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพฯ 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ 

การประชุมจดัขึน้เมื่อวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สโุกศล 

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสนีวล ทศัน์พนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายศิริชยั สมบตัิศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

5. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7. นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

8. นายสฤษดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

9. นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม  

1. นายวรเทพ เลศิชยัอดุมโชค รองกรรมการผู้จดัการกลุม่การเงินและปฏิบตัิการ 

2. นายภทัรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสด้านตา่งประเทศและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3. นายพิทกัษ์ ชาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสกลุม่การเงินและปฏิบตัิการ 

4. นายยรรยง กิตติธชัพงศ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านสายงานการผลติ 

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกลุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

3. นายธญัพงศ์  ลิม้วงศ์ยตุิ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท อินเทลลเิจ้นท์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

4. นายสมภพ  แสนสขุ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 

5. นางสาวภทัทิรา  เหลอืงวิลาศ  เลขานกุารบริษัท (ทําหน้าท่ีเลขาฯ ท่ีประชมุ) 

6. เจ้าหน้าท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ทําหน้าท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด 

เร่ิมการประชุม  

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม กลา่วแนะนําคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าประชุม รวมถึงบริษัทท่ีทําหน้าท่ีลงทะเบียนและตรวจ

นบัผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการบนัทกึเสยีงและวีดีทศัน์สาํหรับการประชมุไว้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี และการคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 

บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 

14 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558 เพ่ือเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอรายช่ือ

บคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนท่ีบริษัทฯ จะสง่หนงัสือเชิญประชุม 

ผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการให้บริษัทฯ พิจารณา ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นรับทราบแล้ว 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ไม่น้อยกว่า 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

อยา่งเพียงพอ 

ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2558 ซึ่ง เป็นวันกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เ พ่ือเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ น และ  

ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225  

แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชุมทัง้สิน้ 3,715 ราย รวมจํานวนหุ้น 

676,750,000 หุ้น แบง่เป็นผู้ ถือหุ้น สญัชาติไทย 3,715 ราย รวมจํานวนหุ้น 676,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิ

ในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้น 

 เข้าประชมุด้วยตนเอง  69  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 156,111,103 หุ้น 

 มีผู้ รับมอบฉนัทะ 286  ราย  นบัจํานวนหุ้นได้  340,698,901 หุ้น  

 รวมทัง้สิน้ 355  ราย  นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้  496,810,004 หุ้น  

 คิดเป็นร้อยละ  73.4112  ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  676,750,000  หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 30 ได้กําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 

ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนัน้ จากจํานวนผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าประชุมและจํานวนหุ้ นดังกล่าว ถือว่าครบ 

องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

จากนัน้ นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญ     

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่นบัเป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรก ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 และในโอกาสเดียวกันนี ้ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
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BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นรายใหม่ทกุท่านเข้าสูก่ารเป็นเจ้าของ “บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน)” 

อยา่งสมบรูณ์ 

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษัท รายงานขัน้ตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2558 จะพิจารณาเรียงลาํดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 สาํหรับวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง การนบั

คะแนนเสยีง และการแจ้งผลการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 31 กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง 

และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 กรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกตา่งกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี

กําหนดนัน้ โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งช่ือ

และนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพ่ือให้ 

การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนําเสนอจบในแต่ละ

วาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทกุวาระ 

3. ผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่าน 

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากท่ีประชมุในวาระนัน้ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรือ 

งดออกเสยีงหรือไม ่

 สําหรับผู้ ท่ีเห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษัทฯ จะขอ 

เก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

 กรณีมีผู้ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ลงคะแนน 

โดยทําเคร่ืองหมายในช่องท่ีต้องการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ  

เก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชมุฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบจะทําการเทคะแนนไปทาง

เห็นด้วยทัง้หมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพ่ือ

หกัจากคะแนนทัง้หมด 

 วาระเพ่ือทราบ (วาระท่ี 2) จะไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 วาระแตง่ตัง้กรรมการ (วาระท่ี 5) บริษัทฯ จะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบ โดยเรียกเก็บบตัร ไมเ่ห็นด้วย และ 

งดออกเสียง ก่อน จากนัน้จึงเก็บบตัร เห็นด้วย ตามลําดบั เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทาง 

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 สาํหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ ได้บนัทึกการลงคะแนน

ในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุโดยไมต้่องออกเสยีงลงคะแนนอีก 

 สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน

ตามวิธีการท่ีแจ้งข้างต้น 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

5. กรณีท่ีมีผลทําให้การลงคะแนนเสยีงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสยีนัน้ มีดงันี ้

 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 

 ผู้ลงคะแนนไมทํ่าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  

 บัตรลงคะแนนทําเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ มอบฉันทะเป็น 

คัสโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

มากน้อยเพียงใด ในแตล่ะความเห็นก็ได้ 

 บตัรลงคะแนนชํารุด จนไมส่ามารถวินิจฉยัได้วา่ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ท่ีจะลงคะแนนเช่นใด 

6. เมื่อจบการพิจารณาแตล่ะวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสยีงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสยีงใน

แตล่ะวาระ 

 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงได้เสร็จสิน้ในวาระนัน้ เลขานกุารฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนัน้ทนัที 

 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจ้งและสรุปผลของมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระถดัไป หรือเมื่อเสร็จสิน้การรวบรวมคะแนนเสยีง 

 ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเองและการ 

มอบฉนัทะโดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก

คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนออกจากห้องประชมุ เพ่ือทางบริษัทฯ จะทําการบนัทกึคะแนนของทา่นให้ 

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 

วนัทําการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ภายใน 14 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 

8. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นางสาวนารี แซ่ลี ้ผู้ ถือหุ้น มีความประสงค์เป็นอาสาสมคัร เพ่ือเป็นสกัขีพยาน 

ในการตรวจนบัคะแนน ร่วมกบั บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของ 

ผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลคะแนน 

ท่ีประชมุรับทราบวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสยีง และการแจ้งผลการนบัคะแนนเสยีง  ประธานฯ 

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ครั้งที่  2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 

15 กันยายน 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้

เมื่อวัน ท่ี 15 กันยายน 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทํารายงานการประชุม 

สง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557  

ครัง้ท่ี 2 ตามสําเนาท่ีส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือ 

เชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือ

ขอแก้ไขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 2 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

15 กนัยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

เห็นด้วย 497,531,905 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 497,531,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 14 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 721,901 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุม

ทัง้สิน้ 369 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,531,905 หุ้น 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 2 โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

บริษัทเรียบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดําเนินงานดงักล่าวแล้ว เห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว จากนัน้จึงมอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสกลุม่การเงินและปฏิบตักิาร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม

จํานวน 3,944,235,806 บาท และมีกําไรสทุธิรวม 236,309,281 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยขอให้แจ้ง 

ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซกัถาม ซึง่สรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

นายอิทธิกร โกศลสุวิวัฒน์ 

ผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

นายประจวบ ไชยสาส์น  

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

นายศักดิ์ ริน ชูศักดิ์ตระกูล 

ผู้ ถือหุ้น 

 

นายประจวบ ไชยสาส์น  

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ให้ความเห็นวา่ (1) การจดัทํารายละเอียดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทลงในหนงัสือ

เชิญประชุมผู้ ถือหุ้น จะทําให้ผู้ ถือหุ้นทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้มากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ควรจัดส่ง

รายงานประจําปีฉบับรูปเล่ม หรือจัดเตรียมไว้ท่ีหน้าห้องประชุม (2) วาระท่ี 2 พิจารณา

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ควรได้รับสตัยาบนัจากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น จึงนา่จะถกูต้องตามกฎหมาย 

 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกฎหมายพร้อมผ่านท่ีปรึกษา ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํหรับข้อคิดเห็นท่ีดีและห่วงใยบริษัทฯ ของ

ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะนําไปปรับปรุงดําเนินการตอ่ไป 

 

 

ให้ความเห็นว่า การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ควรรายงานให้

รายละเอียดเพ่ิมขึน้ 

 

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ จะนําข้อคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นไปปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้รายงานการ

ประชมุและรายงานผลการดําเนินงาน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าตามกฎหมาย

รวมถึงเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่ง

เพียงพอ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงถือว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 0 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้    

369 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,531,905 หุ้น 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน 

งบการเงินของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เ พ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทํา 

งบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต พร้อมทัง้ 

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 

2557 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยบริษัทฯ ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จากนัน้จึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส

กลุม่การเงินและปฏิบตัิการ รายงานโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(ล้านบาท) 

อัตราเปลี่ยนแปลง 

% 

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

หนีส้นิรวม 3,397.26 3,263.21 134.05 4.11% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,988.40 634.67 1,353.73 213.30% 

งบกําไรขาดทนุ 

รายการ 
สาํหรับปี 2557 

(ล้านบาท) 

สาํหรับปี 2556 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(ล้านบาท) 

อัตราเปลี่ยนแปลง 

% 

รายได้รวม 3,944.24 4,008.80 (64.56) (1.61)% 

ค่าใช้จ่ายรวม 3,707.93 3,803.24 (95.31) (2.51)% 

กาํไรสุทธิรวม 236.31 205.56 30.75 14.96% 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 497,587,209 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 497,587,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพ่ิมขึน้ 9 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 55,304 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้ 

378 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,587,209 หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการ

จ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 นัน้ บริษัทมหาชนจํากัดต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวน 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้

เงินนัน้และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั สําหรับรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนัน้จึงมอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน ผู้ ช่วย

กรรมการผู้จดัการอาวโุสกลุม่การเงินและปฏิบตัิการ รายงานโดยมีรายละเอียดดงันี ้

เน่ืองจากทางบริษัทยงัจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายยงัไม่เข้าตามเกณฑ์ดงักล่าว ดงันัน้จึงเสนอท่ีประชุม 

ให้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรสทุธิ โดยจัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้จํานวน 6,767,500 บาท และ 

จ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 135,350,000 บาท 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556-2557 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ผลการดาํเนินงานปี 2557 ผลการดาํเนินงานปี 2556 

1. กาํไรสุทธิหลังหกัภาษีเงนิได้ (ล้านบาท) 236.31 205.56 

2. จาํนวนหุ้นที่จ่ายเงนิปันผล (ล้านหุ้น) 676.75 507.57 

3. เงนิปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.20 - 

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 135.35 - 

5. อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ 57.28% - 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บริษัทจ่ายเงินปันผลและการจัดสรร 

เงินกําไร ดังรายละเอียดท่ีได้กล่าวไป โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี  

11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลภายในวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2558 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยขอให้แจ้ง       

ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซกัถาม ซึง่สรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

 

นายศักดิ์ ริน ชูศักดิ์ตระกูล 

ผู้ ถือหุ้น 

 

 

นายประจวบ ไชยสาส์น  

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ให้ความเห็นวา่ บริษัทฯ ควรอธิบายถึงเร่ืองสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุ (BOI) จากการการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เน่ืองจากมีผลต่อผู้ ถือหุ้น

ในการขอคืนภาษี 

 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ข้อคิดเห็นนีค้วรอยู่ในวาระอ่ืนๆ  ซึ่งจะบนัทึกพร้อมชีแ้จงในวาระท่ี 8 

ตอ่ไป เพ่ือให้มิให้เสยีเวลาอนัมีคา่ของผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกําไรสาํหรับผลการดําเนินงาน สิน้สดุ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 497,587,209 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 497,587,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 0 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้    

378 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,587,209 หุ้น 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการแต่งตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน 

ดงันี ้

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวน

กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ 

อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้อีก  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

โดยในปีนี ้กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระมีจํานวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางจิรวรรณ   พงษ์พิชิตกลุ  กรรมการ 

2. นายศิริชยั   สมบตัิศิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดิศกัดิ์   ตัง้ตรงเวชกิจ  กรรมการ 

ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏอยูใ่นสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4 ท่ีได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

และตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เพ่ือเสนอเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทนัน้ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน  

เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

และผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ เห็นชอบเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 

3 ทา่น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนี ้จึงใคร่ขอผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลในบตัรลงคะแนนเสียง ทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบตัร  

ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง ก่อน จากนัน้จึงเก็บบตัร เห็นด้วย ตามลาํดบั 

จากนัน้ นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้กลา่วถึงผลงานต่างๆ ของกรรมการ

ทัง้ 3 คน ท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระดงันี ้

1. คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการ : เป็นผู้ดูแลด้านธุรกิจการเกษตร ของ บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด 

(มหาชน) และเป็นผู้ดแูล บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จํากดั เป็นหลกั ซึง่ทําให้มีการพฒันานวตักรรม

ใหม่ๆ เก่ียวกับพันธุ์ อ้อย เคร่ืองจักรกลต่างๆ ท่ีใช้ในธุรกิจการผลิตนํา้ตาล รวมถึงจัดการระบบชาวไร่       

การสง่เสริมการปลกูอ้อยและการหีบอ้อยเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลติอ้อย 

2. คุณศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและการดําเนินธุรกิจท่ีดี มีหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 

3. คุณอดิศักดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ : เป็นผู้ดแูลด้านพลงังาน ของ บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

และเป็นผู้ดูแล บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากดั เป็นหลกั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือการดําเนินธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั นอกจากนี ้สามารถใช้ไม้สบัและแกลบเป็นวตัถดุิบในการ

ผลติกระแสไฟฟ้าได้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง ตามท่ี

ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว จํานวน 3 ทา่น โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล  กรรมการ 

เห็นด้วย 470,239,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 470,239,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 60,000 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้ 

379 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,647,209 หุ้น  
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2. นายศิริชัย สมบัติศิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 497,309,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 497,309,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 0 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้    

379 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,647,209 หุ้น  

3. นายอดิศักดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ  กรรมการ 

เห็นด้วย 470,239,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 470,239,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 0 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้    

379 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,647,209 หุ้น 

วาระที่ 6  อนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน

รายละเอียดการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดงันี ้

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจ

หรืออตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ และอ้างอิงข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 ซึง่จดัทําขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2558 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจาํ (/เดือน) เงนิรางวัลพิเศษ (โบนัสประจาํปี) (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

400,000 

150,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

 

15,000 

10,000 

 

150,000 

100,000 

โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 เป็นวงเงินจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้ 

ไมร่วมคา่ตอบแทนของบริษัทย่อย โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น

อยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้ อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เท่ากับ  

ปี 2557 ดงักลา่ว รายละเอียดจะปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง 

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 354,345,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 354,345,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพ่ิมขึน้ 2 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 50,000 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุมทัง้สิน้ 

381 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 497,697,209 หุ้น 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริชยั สมบตัิศิริ กรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

เพ่ือเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  

ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 

1. นายประสทิธ์ิ   เยื่องศรีกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ  

2. นายไพบลู   ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ  

3. นายชยัศิริ   เรืองฤทธ์ิชยั   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4526  

ทัง้นี ้นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2554-2557 

รวม 4 ปี โดยปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา สว่น นายไพบูล ตนักูล และ นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ยงัไม่เคยลงนาม

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สาํหรับช่วงเวลาดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กบั

บริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทัง้ เป็นบริษัทฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับการยอมรับจากองค์กรตา่งๆ เป็นอยา่งด ี

ในการนี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นทกุท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็น

อิสระแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบญัชีประจําปี 2558  

ในสว่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,250,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่เป็น 

 คา่สอบบญัชีของบริษัท 900,000 บาท 

 คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2,350,000 บาท 

 คา่บริการอ่ืนๆ  (ไมม่ี) 

เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีปี 2557 ท่ีมีจํานวนเงินไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี เน่ืองจากขนาดของ

ธุรกิจท่ีเติบโตขึน้ จากการมีบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ รายละเอียดจะปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

เห็นด้วย 497,697,209 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 510,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 498,207,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ 17 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 510,000 หุ้น รวมมีผู้ เข้าประชุม

ทัง้สิน้ 398 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 498,207,209 หุ้น 

วาระที่ 8  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ พร้อมทัง้ขอตอบข้อสอบถามในวาระท่ี 4  

ท่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรอธิบายถึงเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

จากการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท แตป่รากฏวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุแล้ว จึงมีผู้ ถือหุ้นสอบถามและ

แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

 

นายวิฑูรย์ บุบผามาศ 

อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคม

สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

 

นายประจวบ ไชยสาส์น  

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

สอบถามว่า (1) เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จึงมีความ

มัน่ใจอย่างไรท่ีบริษัทฯ จะไม่เก่ียวข้องการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ (2) นโยบายและ

โอกาสของการสง่ออกนํา้ตาลในเอเชียและประเทศท่ีมีการบริโภคนํา้ตาลในปริมาณท่ีสงู เช่น 

จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 

 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นชอบให้

ดําเนินการไปตามหลกัการและนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนัอยู่ใน

ระหว่างดําเนินการให้ครบตามเง่ือนไขท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด รวมถึงจะพิจารณา

เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ในโอกาสตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกัในเร่ืองการ

ตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ มีการจดัอบรมพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในทกุสว่น โดยยึดการดําเนิน

ธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกั 

 

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ (2) ในภมูิภาคเอเชียมีการบริโภคนํา้ตาลมากท่ีสดุซึง่ประเทศ จีน อินเดีย

และอินโดนีเซีย เป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีความต้องการนําเข้านํา้ตาลในปริมาณมาก เน่ืองจาก

ภายในประเทศไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ สําหรับ

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการสง่ออกนํา้ตาลเป็นอนัดบั 2 ของโลกปริมาณ 104 ล้านตนั/ปี

โดยมีพืน้ท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของอ้อยรวมถึงรัฐบาลให้การสนับสนุน เน่ืองจาก

เปลี่ยนเป็นพลงังานทดแทนได้ ซึ่งกระบวนการซือ้ขายนํา้ตาล ผู้ ซือ้และผู้ ขายจะอิงราคา

นํา้ตาลในตลาดนํา้ตาลลว่งหน้าลอนดอน และตลาดนํา้ตาลล่วงหน้านิวยอร์ก โดยบริษัทฯ  

จะมีฝ่ายขายตา่งประเทศดแูลเร่ืองการสง่ออกโดยเฉพาะ 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
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นายมานิตย์ เจริญชีวนิทร์ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 

กรรมการ และกรรมการ 

บริหาร 

 

นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 
 

นายกฤษฎา ศุภวิรัชบัญชา  

ผู้ ถือหุ้น 

 

นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกิจ 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

 

 

กล่าวชมเชย (1) กิจกรรมด้าน CSR และสอบถามถึงกระบวนการการป๊ัมหัวใจ พร้อมให้

คําแนะนําเก่ียวกับการนําเคร่ืองป๊ัมหัวใจมาใช้ และสอบถาม (2) เก่ียวกับสถานะและ

ความก้าวหน้าของโรงไฟฟ้า 

 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (1) ทางสมาคมมลูนิธิโรคหวัใจแห่งประเทศไทยเป็นผู้สอนขัน้ตอนการ

ป๊ัมหัวใจเบือ้งต้นโดยการใช้มือป๊ัมหัวใจ ซึ่งทําให้ชาวบ้านและชาวไร่อ้อยสามารถดูแล     

ปฐมพยาบาลกนัด้วยตนเองได้ในทกุพืน้ท่ี 

 

กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (2) โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีจํานวน 2 โรง 

สําหรับโรงไฟฟ้าโรงท่ี 1 ดําเนินการมาแล้ว 3 ปี โรงไฟฟ้าโรงท่ี 2 เร่ิมขายไฟฟ้าให้กับการ

ไฟฟ้าฯ ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 มีกําลงัการผลิตขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 8 เมกกะวตัต์ 

และพลังงานส่วนเกินได้ส่งเข้าระบบให้กับโรงงานนํา้ตาลใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี

หลกัการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าแบบการผลิตพลงังานร่วม สําหรับการขยายโรงไฟฟ้าขึน้กับ

ปริมาณวัตถุดิบอ้อย โดยกากอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํา้ตาลในปริมาณ 15 

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณอ้อย ถ้ามีปริมาณอ้อยเพ่ิมมากขึน้ก็จะสามารถขยายกําลงัผลิตไฟฟ้า

ได้ ซึง่เร่ืองดงักลา่วจะเป็นผลสบืเน่ืองจากการจดัการในไร่อ้อย 

 

สอบถามว่า (1) การคาดการวัตถุดิบในอนาคตและสถานการณ์ปัจจุบนัของคู่แข่งในเร่ือง

วตัถดุิบ (2) บริษัทฯ จ่ายคา่อ้อยพิเศษเน่ืองจากการแยง่วตัถดุิบหรือไม ่

 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (1) บริษัทฯได้มีการส่งเสริมการปลกูอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการ

วตัถดุิบของโรงงานในอตุสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาล เร่ืองวตัถุดิบเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะ

ทําให้ธุรกิจหลกัและธุรกิจในเครือสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบร่ืน โดยบริษัทฯ มีความ

โดดเดน่เป็นท่ีจบัตามองในเร่ืองการจดัการและในเร่ืองวตัถดุิบจนเป็นท่ียอมรับมีหลายบริษัท

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมาขอศกึษาดงูาน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมม่ีปัญหาในเร่ืองการแยง่

วตัถดุิบ 

(2) บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในเร่ืองการใช้งบประมาณเพ่ิมเติมในการจ่ายค่าอ้อยทางไกล 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีอ้อยเพียงพอต่อ

ความต้องการของโรงงาน พืน้ท่ีส่งเสริมอ้อยของบริษัทฯ จะอยู่ในรัศมี 40 กิโลเมตรจาก

โรงงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีสงูในเร่ืองการขนสง่ สง่ผลทําให้ชาวไร่มีกําไรสงูสดุตามนโยบาย

ของบริษัทฯ “นํา้ตาลสร้างในไร่” ซึ่งในปีการผลิต 2557/2558 นัน้ 80 เปอร์เซ็นต์ของอ้อยท่ี 

เข้าหีบอยูใ่นรัศมี 25 กิโลเมตรจากโรงงานเพ่ือความเข้มแข็งและยัง่ยืนของชาวไร่ ซึง่ชาวไร่กบั

บริษัทฯ มีความผูกพันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน จึงไม่มีการแย่งวัตถุดิบและการ 

ซือ้อ้อยทางไกล แตบ่ริษัทฯ จะมีการสง่เสริมเกษตรกรไปอบรมสมัมนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ  

เพ่ือนํามาพฒันาผลผลติและดํารงอาชีพนีไ้ด้อยา่งยัง่ยืน 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอบคุณผู้ ถือหุ้น และผู้มีเกียรติท่ี

กรุณาสละเวลาอนัมีคา่ และทําให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันีส้าํเร็จลลุว่งลงด้วยดี พร้อมกลา่วปิดการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 

 

 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชมุ 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 

 

ลงช่ือ ______________________________เลขานกุารท่ีประชมุ 

(นางสาวภทัทิรา เหลอืงวิลาศ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 2 
 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น 

ผู้มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 14. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการบริษัทโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออก ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัวา่

ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ

ท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ากลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  

ข้อ 16. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)   ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ  หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต ่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย

กวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้ 

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว 

นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน 

ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน และต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง 

มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น 

ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  

ให้นดัประชุมใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้เข้ามา

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี

รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชุม

เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 32.  กิจการอนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืนๆ 
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การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

แบง่เงินปันผล 

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิท่ีข้อบงัคบัระบุไว้เป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละ

เทา่ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน

หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) วนัติดต่อกนัด้วย และมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงิน    

ปันผลนัน้ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 39. ในกรณีท่ีบริษัทยงัจําหนา่ยหุ้นไมค่รบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุแล้ว บริษัท

อาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แกผู่้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 40. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี  

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ  

ทนุจดทะเบียนของบริษัท   

 เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรอง

สว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลาํดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 3 
 

 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้ นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น     

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  
 

 บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 

บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสาํคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสาร

ใช้แทนหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ  

 บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน 

1.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท และ

หากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศ ควรมี

การรับรองลายมือช่ือโดยพนกังานรับรองเอกสาร 

 หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสอืรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอํานาจของนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะ  

 สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

การมอบและหนงัสอืมอบฉนัทะ  

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

มหาชนจํากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึง่แบบใดท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว คือ 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
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BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

แบบ รายละเอียด สาํหรับใช้ในกรณี 

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่าย 

ไมซ่บัซ้อน 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบ

ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ

กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

กรณี ท่ีผู้ ถื อหุ้ น เ ป็นผู้ ลงทุนต่า งประ เทศและ

แตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

วิธีการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ

ให้ถกูต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง  

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  

 หากผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุม

เพ่ือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา

ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

หมายเหต ุบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและ

ครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หนึง่ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 09.00 นาฬิกา จนถึงกําหนดเวลาเร่ิมการประชมุ  

 สถานท่ีประชมุ : ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  โรงแรมเอเชีย  

 เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพ่ือ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุ 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

ให้ผู้ ถือหุ้นระบใุนบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก็บและรวบรวมบตัรทัง้หมดเพ่ือทําการ

ตรวจนบั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางร่วมทําหน้าท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชมุ  

1. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน

เสยีงในแตล่ะวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจ

เชิญผู้นัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวได้ 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 

ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 31 กําหนดว่า ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ  

จะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ก่อนเร่ิมประชมุ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบวา่ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสยีงท่ี

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะออกจากหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระของการ

ประชมุก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหต ุบริษัทลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

การออกเสยีงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสยีง 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวสําหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทัง้หมด 2 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนัน้จะระบุช่ือผู้ ถือหุ้นและสิทธิออก

เสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนนีใ้ห้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

2. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายถกู () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึง่ลง

ในช่องท่ีเป็นความประสงค์ของทา่นเพียงช่องเดียวเทา่นัน้  

 

บตัรเสยี  

 บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถกู () หรือ กากบาท 

() เพียงหนึง่เคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หนึง่ช่อง หรือ เป็นการออกเสยีงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีกําลงัพิจารณา จะถือ

เป็นบตัรเสยี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผู้ ท่ีดําเนินการประชุมแทนอยู่ใน

ระหว่างนัน้ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึน้ และส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีทํา

เคร่ืองหมายแล้ว และถกูต้องตรงกบัวาระท่ีกําลงัพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัททําการรวบรวมบตัรคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว 

จะทําการนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้สรุปผล

การลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ สําหรับ 

ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชมุสิน้สดุนัน้ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้พิจารณา  

 

 

 

 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

 

  

 

  

ผู้ถอืหุ้น  

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น

ออกจากจํานวนหุ้ นทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้ น ที่ มีสิท ธิออก

เสียง 

• กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก

วาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท

เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ด้วยระบบ Barcode  
โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 09.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 09.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวั       

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
แสดงบตัรประจําตวัและ 

ใบลงทะเบียน 

ผู้ ต้องการออกเสียง “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนัน้ๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนนและ
ชมูือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

 

นางสีนวล ทัศน์พันธ์ุ 

ตาํแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ     69  ปี  

ที่อยู่       128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท   

      เเขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

วุฒกิารศึกษา 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน 2974 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 79 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  จํานวน 1 บริษัท 

- กรรมการอิสระ   บมจ. เดอะ สตีล 

  และกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกัด   จํานวน 1 บริษัท 

      - กรรมการ   บจ. ไทผิ่ง เอทานอล 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ี 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

  

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

   

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

• ปี 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

• ปี 2549 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท     บริษัท ไทผิ่ง เอทานอล จํากดั  

• ปี 2550 – ปี 2552   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั 

• ปี 2541 – ปี 2549   ผู้จดัการ     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 3 ตลุาคม 2557 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  11 เดือน นบัจนถึงวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557   คณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ     ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  ไมม่ี 

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

• ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้   

• ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุครัง้นี ้ 
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โทรศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

BRR 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 

คือ 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.3  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

      แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก 

      และดแูลหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 

เขียนท่ี   

 

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท    นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 □ (3)  นางสนีวล ทศัน์พนัธุ์   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ69 ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี 128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  โรงแรมเอเชีย  

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.1 

 



 

  

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 □ (3)  นางสนีวล ทศัน์พนัธุ์   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ69 ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี 128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  โรงแรมเอเชีย  

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  □ วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  

     22 เมษายน 2558 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

   □ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.2 

 



 

   

 □ วาระที่ 3  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่า

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 



 

  

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  

โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

  

 



 

   

โปรดติด 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)   อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 (2)    อาย ุ   ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 □ (3)  นางสนีวล ทศัน์พนัธุ์   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ69 ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี 128/78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซา่ ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  โรงแรมเอเชีย 

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้น ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 □ มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 

 □ หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสยีง 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6.3 

 



 

  

  □ วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  

     22 เมษายน 2558 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

   □ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระที่ 3  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (   ) 

 

หมายเหตุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

(2) หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 



 

   

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 



 

  

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร 

ชัน้ 3 โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป

ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสยีง 

 

 



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  

   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 7 
 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 

ณ ห้องก่ิงเพชร ชัน้ 3  โรงแรมเอเชีย 

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 
 

การเดนิทาง  

รถไฟใต้ดิน MRT  
ณ สถานีเพชรบรีุ ใช้ทางออก 4 แล้วตอ่ รถไฟ  Airport Rail Link 

ณ สถานีจตจุกัร ใช้ทางออก 1 แล้วตอ่ รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 

รถไฟฟ้า BTS  ณ สถานีราชเทวี ใช้ทางออก 1 

รถไฟ Airport Rail Link ณ สถานีพญาไท ออกจากสถานีพญาไทโดยเดินผา่น Skywalk แล้วตอ่รถไฟฟ้า BTS ไปสถานีราชเทว ี

รถประจาํทางสายธรรมดา สาย 11, 16, 29, 34, 50 และ 54 

รถโดยสารประจาํทาง 

ปรับอากาศ 

สาย ปอ. 11, ปอ. 16, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 36, ปอ. 50, ปอ.79, ปอ. 113, ปอ. 163, ปอ. 187,  

ปอ. 529 และ ปอ. 542  

รถยนต์ 

- จากศนูย์การค้ามาบญุครอง (MBK) ใช้เส้นทางพญาไทผา่นสะพานหวัช้างโดยโรงแรมจะอยู่ติดกบั 

รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี  

- จากอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูใิช้เส้นทางถนนพญาไทและกลบัรถใต้สะพานหวัช้าง 

 



 

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)  
 
 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
รศัพท. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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