
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ หองอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา กรุงเทพ 
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ท่ี BRR 053/2559 
 

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี  2559 ซ่ึงประชุมเ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี                       

21  เมษายน 2559 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
2. สารสนเทศบัญชี  2 เ ก่ียวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์อันเ น่ืองมาจาก 

การเขา้ท าธุรกรรมกบักองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ ากดั (มหาชน) (ตามเล่มเอกสารแนบซ่ึงประกอบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
(ตามเล่มเอกสารแนบซ่ึงประกอบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้   
5. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
7. ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.1, 8.2 และ 8.3 ตามล าดบั) 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันพุธท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. 
(เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องอโนมา 2-3 ช้ัน 3 โรงแรม อโนมา กรุงเทพ  เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจ า ปี  2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่                      
21 เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 
เมษายน 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 
รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพือ่ยืน่ขอ
อนุญาตจัดตั้งกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้ บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559  
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงในขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนเตรียมการ 
เพ่ือยืน่ขออนุญาตจดัตั้งกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กองทุน”) และให้
บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบ
วาระยอ่ย ดงัน้ี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 2 และ 3 ตามเล่มเอกสารแนบซ่ึงประกอบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

 2.1 พจิารณาอนุมตักิารจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
 จดัตั้งกองทุนโดยการจ าหน่ายสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย 
ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษทั บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”)  
เ ป็นระยะเวลาไม่เ กิน 19 ปี  ทั้ ง น้ี  เ พ่ือประโยชน์ในการระดมทุนจ านวนประมาณ 3 ,600 ล้านบาท  
มาใชใ้นการขยายกิจการโรงไฟฟ้า และกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
 การท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งพิจารณาจ าหน่าย และ/หรือ 
ก่อภาระ (เช่น การวางหลักประกัน จ าน า จ านอง เป็นต้น) บนทรัพย์สินบางอย่างของบริษทัฯ และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  

ก. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า(“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ”) ของ BEC และ BPC ให้แก่
กองทุน เพ่ือโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้แก่
กองทุน โดยระยะเวลาสัญญาจะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง BEC  
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และ BPC กบักฟภ. ซ่ึงไม่เกิน 19 ปี (“ธุรกรรมโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ”)  

 รายไดสุ้ทธิท่ี BEC และ BPC จะโอนให้แก่กองทุนจะเป็นไปตามสูตรการค านวณรายไดสุ้ทธิ 
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ ซ่ึงในเบ้ืองตน้จะมีรายละเอียดสูตรการค านวณ
ดงัต่อไปน้ี  
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 รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า =  รายได้ค่ า ซ้ือขายไฟฟ้า +  รายได ้
ค่าซ้ือขายไอน ้ า + รายได้อ่ืนท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า –  ค่าใชจ่้ายของ
โรงไฟฟ้า 

 โดยท่ีรายไดค้่าซ้ือขายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
 รายไดค้่าซ้ือขายไฟฟ้าท่ี BEC และ BPC จะไดรั้บจาก กฟภ. 
 รายไดค้่าซ้ือขายไฟฟ้าท่ี BEC และ BPC จะไดรั้บจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่    
 บุคคลภายนอกอ่ืนๆ นอกจาก กฟภ. (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ทาง BEC อยู่ระหว่างการพิจารณาเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 
จากแบบ Adder เป็น แบบ Feed-in tariff (FiT)   

รายไดค้่าซ้ือขายไอน ้ า ไดแ้ก่ 
 รายไดค้่าซ้ือขายไอน ้ าความดนัสูงท่ี BEC และ BPC จะไดรั้บจาก BSF 
 รายไดค้่าซ้ือขายไอน ้ าความดนัต ่าท่ี BEC และ BPC จะไดรั้บจาก BSF  

รายไดอ่ื้นท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ตามท่ีระบุในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ  
ทั้งน้ี รายไดอ่ื้นดงักล่าวไม่รวมถึงรายไดท่ี้เกิดจากผลผลิตพลอยไดอ่ื้นๆ 

ค่าใชจ่้ายของโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่  
ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
กระแสเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้  

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าท่ีส าคญั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

ก. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวตัถุดิบชีวมวลท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า 
ข. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ า Condensate 
ค. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้ า RO 
ง. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตามท่ีระบุในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
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 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC นอกจากท่ีระบุในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  

ก. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า  
ข. ค่าบริหารจดัการโรงไฟฟ้า  

 ทั้ งน้ี หากมีรายจ่ายส่วนเพ่ิมใดๆ ท่ีเกินจากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าแบบเหมารวม BEC และ BPC ตกลงจะเป็นผูรั้บผิดชอบรายจ่ายส่วนเพ่ิมจ านวน
ดงักล่าวโดยไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจะใชใ้นการค านวณรายไดสุ้ทธิ 

ข. พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้วางหลกัประกนักบักองทุน  
เพ่ือเป็นประกนัส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของ BEC และ BPC และส าหรับการช าระหน้ีทั้งปวง
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ี BEC และ BPC มีอยูก่บักองทุน  (“ธุรกรรมวางหลักประกัน”) 
ไดแ้ก่ 
 การจ านองหรือจ าน า ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ           

การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC 
 การจ าน าหุน้ทั้งหมดใน BEC ท่ีถือโดยบริษทัฯ และหุน้ทั้งหมดใน BPC ท่ีถือโดย BEC 
 การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสัญญาเช่าของท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าให้แก่

กองทุน 
 การโอนสิทธิอยา่งมีเง่ือนไขบญัชี 1 ใหแ้ก่กองทุน 

บญัชี 1 หมายถึงบญัชีธนาคารซ่ึงเปิดไวก้บัทรัสตีของกองทุนรวมฯ และเป็นบญัชีท่ีถูก
ก าหนดให้รับรายได้ค่าซ้ือขายไฟฟ้า รายไดค้่าซ้ือขายไอน ้ า และรายได้อ่ืนท่ีได้รับจาก 
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  
โดยทาง BEC และ BPC เป็นเจา้ของบญัชี 1 อยา่งไรก็ตามไดมี้การก าหนดให้ทาง BEC 
BPC และ กองทุนลงนามร่วมกันในการโอนเงินรายได้ในบัญชี 1 ไปยงับัญชีอ่ืนๆ  
ตามท่ีจะไดต้กลงกนั  
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 การด าเนินการใหก้องทุนเป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดแ้ก่  
ก. ประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นของ BEC และ BPC 
ข. ประกนัธุรกิจหยดุชะงกัของ BEC และ BPC 

โดยรายละเอียดของมูลค่าหลกัประกนัมีดงัต่อไปน้ี (ลา้นบาท) 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

มูลค่าทรัพย์สินค านวณโดยวธีิมูลค่าทดแทนใหม่ 

(รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ออกโดย บริษทั อเมริกนั  

แอพ๊เพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559) 

มูลค่าทรัพยสิ์นของ BEC  533.18 

มูลค่าทรัพยสิ์นของ BPC  535.61 

รวม 1,068.79 

มูลค่าทรัพย์สินค านวณโดยวธีิมูลค่าตลาดยุตธิรรม 

(รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ออกโดย บริษทั อเมริกนั  

แอพ๊เพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559) 

มูลค่าทรัพยสิ์นของ BEC  444.80 

มูลค่าทรัพยสิ์นของ BPC  522.65 

รวม  967.45 

มูลค่าหุ้น BEC และ BPC  

โดยพิจารณาจากมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้  (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล  

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ของ BEC และ BPC) 

มูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ BEC 226.32 

มูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ BPC 262.05 

รวม 488.37 
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ค. พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ตกลงด าเนินการกบักองทุน  
เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบติัหน้าท่ีของ BEC BPC และบริษทัย่อยของบริษทัฯ เพื่อให ้          
การด าเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน (“ธุรกรรม
ตกลงด าเนินการ”) โดยท่ีสญัญาตกลงด าเนินการ มีเง่ือนไขส าคญั เช่น 

 บริษัทฯ ต้องรักษาสัดส่วนการเป็นผู ้ถือหุ้นโดยทางตรงใน BEC และการเป็น 
ผูถื้อหุน้โดยทางออ้มใน BPC เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 99.00 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของแต่ละบริษทั และตอ้งมีอ านาจควบคุม (management control) รวมถึงรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นของตนใน BSF ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวน 
หุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั และตอ้งมีอ านาจควบคุม (management control) 

 บ ริษัทฯ  ต้อ ง รั กษ าสั ด ส่ วนกา ร ถื อห น่ ว ยล ง ทุ น ในกอ ง ทุ น   ข อ งบ ริ ษัท ฯ  
และ/หรือ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้เป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนให้
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20.00 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการในการบริหารและท าหนา้ท่ีดูแล BEC BPC และ BSF ในฐานะ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัย่อยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  
และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

อน่ึง รายละเอียดของธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน และธุรกรรมตกลง
ด าเนินการ จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ สัญญาขอ้ตกลง
ด าเนินการ และ/หรือ สญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะพิจารณาตกลงกบัคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ทั้ ง น้ี  เ ม่ือพิจารณาขนาดธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุท ธิ  โดยวิ ธี เป รียบเทียบมูลค่ารวมของ 
ส่ิ ง ตอบแทน  พบว่ า ธุ ร กร รมโอน สิท ธิ ร า ยได้ สุท ธิ  มี ขน าดร า ยการประมาณ 3,600 ล้ านบ าท 
หรือสูงกว่า ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.51 หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเป็น
ธุรกรรมท่ีมีความส าคญั ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ด าเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  
ในการเขา้ท าธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิโดยใชม้าตรฐานการด าเนินการเสมือนเป็นธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็น
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
(“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการพิจารณาและอนุมติัธุรกรรมโอนสิทธิ 
รายไดสุ้ทธิ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ในการ เข้ าท า ร ายกา รจ าห น่ า ย ไป ซ่ึ ง สินท รัพย์ป ระ เภท ท่ี  1 ภ า ย ใต้ประกาศการได้ม า 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยก์ าหนดใหบ้ริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง  
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(1)  เปิดเผยขอ้มูลตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”)  

(2)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เก่ียวกบั
การท ารายการ รวมทั้ งจดัเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแล
ก าหนด และ  

(3)  จัดให้ มีการประ ชุมผู ้ถื อ หุ้น เ พ่ือ พิจ ารณาอนุมัติ ธุรกรรมการจ าห น่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพยด์ังกล่าว โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นท่ีมี 
ส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการขา้งตน้   

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั และธุรกรรมตกลงด าเนินการ
ดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการเ ก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551  
เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) 

2.3 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

โดยใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้เป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุน เขา้ท าการ
จองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจ านวน 
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน (“ธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน”) 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
มีขนาดของรายการเท่ากบัประมาณ 1,200 ลา้นบาทหรือสูงกวา่ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 16.17 หรือสูงกวา่ ธุรกรรม
จองซ้ือหน่วยลงทุน เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 ตามท่ีก าหนดในประกาศการได้มา 
และจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เน่ืองจากธุรกรรมดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 15.00 หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50.00 

ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 ภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ก าหนดใหบ้ริษทัฯ มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1) เปิดเผยสารสนเทศและขอ้มูลเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
2) จดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 

โดยตอ้งมีสารสนเทศตามท่ีก าหนด  

 แมว้่าตามประกาศการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัฯ อาจพิจารณาเขา้ท ารายการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม ธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน
เป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้ น  
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จึ ง เสนอให้ ท่ี ประ ชุมพิ จ ารณา อ นุมั ติ  พ ร้อมด้วยว าระ เ ก่ี ยวกับ ธุ รกรรมโอน สิท ธิ ร ายได้ สุท ธิ  
ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

 2.4 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เกีย่วกบัธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในการเขา้ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามรายละเอียดในวาระท่ี 2.1 ถึงวาระท่ี 2.3 นั้น 
บริษทัฯ และบริษัทย่อยของบริษทัฯ จ าเป็นต้องพิจารณาให้ BEC และ BPC เขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ 
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากบับริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
เพ่ือให้นักลงทุนมีความมัน่ใจว่าการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  
ทั้ งน้ี สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
(2) สญัญาซ้ือขายไอน ้ าความดนัสูง (ไอดี) (3) สัญญาซ้ือขายไอน ้ าความดนัต ่า (ไอเสีย) (4) สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ 
ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า (5) สญัญาซ้ือขายน ้ า Condensate และ (6) สญัญาซ้ือขายน ้ า RO  

แม้ว่าการเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานอาจท าได ้
โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัพร้อมดว้ยวาระเก่ียวกบัธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
และธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน 

2.5 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจใน
การพจิารณาอนุมตั ิและ/หรือด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นหรือทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรม
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลง
ด าเนินการและธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน  และ/หรือ เพือ่ให้การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน 

พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดงักล่าวมีอ านาจ
ในการพิจารณา อนุมติั และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหรือเปล่ียนแปลง ขอ้ก าหนด เง่ือนไข 
รวมถึงรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นประโยชน์ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด าเนินการและธุรกรรมจองซ้ือ 
หน่วยลงทุน การจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การเขา้ท า
ธุรกรรมดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน รวมถึงการเขา้ท าสัญญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ ทางการ หรือองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการลงนามว่าจา้ง 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ 

นอกจากนั้น เนื่องจากวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจาก 
ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น วาระอื่นๆ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิกและวาระต่อไป
จะไม่ได้รับการพจิารณา 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพ่ือยื่นขออนุญาตจัดตั้งกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กองทุน”) และให้ บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย 
ของบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ตามระเบียบวาระย่อยทั้ ง 4 วาระ  
เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนจ านวนประมาณ 3,600 ลา้นบาท มาใชใ้นการขยายกิจการโรงไฟฟ้า และกิจการ
ต่างๆ ของบริษทัฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 (ตามเล่มเอกสารแนบ 
ซ่ึงประกอบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2559 ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559  
มีมติอนุมติัให้ด าเนินการยื่นค าขอเป็นผูรั้บท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
ให้ภาคเอกชนลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ิมมากข้ึน จึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 598) พ.ศ. 2559 มาตรการยกเวน้ภาษี 
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ซ่ึงสามารถขอลดหยอ่นภาษี
เ งินได้นิ ติ บุคคลในอัตราร้อยละ 300 ทั้ ง น้ี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด า เ นินงานของบริษัทฯ  
ในการพฒันาดา้นการวจิยัในกิจการต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และใชสิ้ทธิประโยชน์
ดา้นภาษีดงักล่าว  จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั เร่ืองการวิจัยและพฒันาเทคโนโลย ี
เพื่อใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

ในการน้ี จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เร่ืองวตัถุประสงค ์
ของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ โดยเ พ่ิมเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 1 ข้อ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี   

“ข้อ 38 ประกอบกจิการรับท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีรับท าการวจิยัขั้นพืน้ฐานหรือการวจิยัอุตสาหกรรม
ขั้นพืน้ฐาน รับท าการวจิยัเชิงประยกุต์ รับท าการพฒันาเชิงปฏิบัตกิาร ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
และให้แก่ตนเอง”  

รวมทั้ง เสนอให้มอบอ านาจให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ  และ/หรือ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
และ/หรือ บุคคลที่กรรมการดังกล่าว มอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแก้ไขถอ้ยค าในหนังสือ 
บริคณห์สนธิไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ หน่วยงานราชการใด
มีค าสัง่ใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ  ข้อ  3 เ ร่ื องวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่ าว เพื่ อให้สอดคล้องและครอบคลุม 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของบริษัทฯ และสามารถใช ้
สิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดอี้กดว้ย    
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การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่4 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีไดก้ าหนด
ไวด้งักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
ผูถื้อหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6)  
โดยขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานเพื่อใชส้ าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัส าหรับ 
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5)  

ทั้ ง น้ี  หากผู ้ถือ หุ้น ท่านใดประสงค์ ท่ี จะแต่ งตั้ ง บุคคลอ่ืน เข้า ร่ วมประชุมและออกเ สียงแทนตน 
ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง  
และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส าหรับผู ้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค 
แบบใดแบบหน่ึง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 สามารถ 
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 และ 8) นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดน้ าส่ง
แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9) 

อน่ึง บริษทัฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

_____________________________________ 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 
ประธานกรรมการ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 

 

วนั เวลา และสถานที ่
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา 

กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

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

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

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 
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3. นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แอลเอสฮอไรซนั จ ากดั 
4. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
5. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผู ้สอบบัญชี  และ ท่ีป รึกษากฎหมาย ท่ี เข้าประชุม  รวมถึงบริษัท ท่ีท าหน้า ท่ีลงทะ เ บียนและตรวจนับ 
ผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกเสียง และวดีีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ 
ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี                
5 ตุลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 เพ่ือเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัฯ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการใหบ้ริษทัฯ พิจารณา  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

ณ วัน ท่ี  16 มีน าคม  2559 ซ่ึ ง เ ป็นวันก าหนด สิท ธิผู ้ ถื อ หุ้น  (Record Date) เ พื่ อ เ ข้าประ ชุมผู ้ ถื อ หุ้ น  
และ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 2,554 ราย รวมจ านวนหุ้น 
676,750,000 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 2,553 ราย รวมจ านวนหุ้น 676,708,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 และผูถื้อ
หุน้ต่างชาติ 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 41,934 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 

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

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้ น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในนามของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท น ้ าตาลบุ รีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้า สู่การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ้นในวนัน้ี และขอให้การประชุมในวนัน้ีด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัดน้ี ขอเปิดการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  
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นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2559 จะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 ส าหรับวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง 
และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 

เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี

ก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้แจง้ช่ือ

และนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพ่ือให้การ
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได ้เม่ือน าเสนอจบในแต่ละ
วาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เ สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทฯ อาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่เ ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 ส าหรับผู ้ท่ี เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษัทฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผู ้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพ่ือให้พนกังานของ
บริษทัฯ เก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบจะท าการเทคะแนนไป
ทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง 
เพ่ือหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 วาระแต่งตั้งกรรมการ (วาระท่ี 5) บริษทัฯ จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัรไม่เห็นดว้ย และ 

งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออก
เสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจากฐานการค านวณในการนับคะแนน เพื่อให้การ
ด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ส าหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึก  
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
ตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
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 บัตรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 
คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาก
นอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก

คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 
ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัท าการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั
ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ป็นอาสาสมคัร เพ่ือเป็นสักขีพยานในการ
ตรวจนบัคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้
และตรวจนบัผลคะแนน ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคเ์ป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พิจารณา รับรองรายงานการประ ชุมวิสามัญ ผู้ถื อ หุ้น  ค ร้ังที่  1/2558 ซ่ึ งประชุมเมื่อวัน ศุก ร์ที ่
18 กนัยายน 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือ
วนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดยไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็น
จริง และน าส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2558 โดย
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 
กนัยายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 15 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 103,675 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม

ทั้งส้ิน 533 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 527,969,091 หุน้ 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั
ท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของ
บริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน ผูช่้วย
กรรมการผู ้จัดการอาวุโสก ลุ่มการ เ งินและป ฏิบั ติ การ  ร ายงานผลการด า เ นินงานในรอบ ปี  2558 ซ่ึ ง ผล 
การด า เ นินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บ ริษัทฯ  
และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 4,295,855,185 บาท และมีก าไรสุทธิรวม 272,347,164 บาท 

จากนั้น ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตใหก้บัผูถื้อหุน้ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี 2558 การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเ ร่ือง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย  
โดยสถาบันไทยพฒัน์ แจ้งผลการประเมินการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress 
Indicator) คือ ระดับ 1 มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ต่อมาในปี 2559 บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ
ทุจริต เม่ือวนัองัคารท่ี 8 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ก าหนดไว ้และจะรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 

โดยประธานฯ เ ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเ พ่ิมเติมในประเด็น ท่ี เ ก่ียวข้อง  
โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามและแสดง
ขอ้คิดเห็น จึงถือวา่ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 0 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 533 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 527,969,091 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานงบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

เพื่อให้ เ ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535 บริษัทได้จัดท า 
งบการเ งินประจ าปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  
พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ ์ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
% 

สินทรัพย์รวม 6,762.11 5,385.67 1,376.44 25.55 

หนีสิ้นรวม 4,635.93 3,397.26 1,238.67 36.40 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,126.17 1,988.40 137.77 6.93 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
ส าหรับปี 2558 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง 
% 

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

จากนั้ น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้อง  
โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ  

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ (1) อตัราส่วนของหน้ีสินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเพราะเหตุใด และ 
(2) บริษทัจะมีโครงการใดบา้งจากสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่ม

การเงินและปฏิบติัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัสินทรัพยข์องบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย ท าใหสิ้นเช่ือการ
ส่งเสริมเกษตรกรจึงเพ่ิมตามไปด้วย (2) อีกทั้ ง บริษทัมีการขยายการลงทุนโดยใช้
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ซ่ึงค่า D/E ของบริษัทปัจจุบันอยู่ท่ี 2.18 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีค่า D/E อยูท่ี่ 1.7 ดงันั้นหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนจึงมาจากการลงทุน 

น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ (1) การลงทุนดงักล่าวเป็นเพียงการส่งเสริมการปลูกออ้ย หรือมี
ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
(2) จากการอนุมติัหุ้นกูใ้นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 นั้น ปัจจุบนัไดมี้
การด าเนินงาน และมีการใช้เงินจากวงเงินท่ีขออนุมติัดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าไหร่
อยา่งไร 
(3) สินทรัพย์ กับหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนมีส่วนต่างกันประมาณร้อยละ 9 รบกวนช้ีแจง
รายละเอียด 
(4) รายไดข้องบริษทัในปีต่อ ๆ ไปจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอตัราส่วน    ท่ีเท่ากนั
ประมาณน้ีทุกปีหรือไม่ 

นายพิทกัษ ์ชาวสวน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่ม

การเงินและปฏิบติัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ 
- วงเงินหุ้นกูท่ี้ขออนุมติัเม่ือการประชุมวิสามญัคร้ังท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 2,000 ลา้น
บาทนั้น มีวตัถุประสงค์ในการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าตาล และโรงงาน
ไฟฟ้า ปัจจุบนับริษทัใชเ้งินไปแลว้จ านวน 850         ลา้นบาท โดยบริษทัจะบริหารเงิน
ใหมี้ตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด และใชต้าม       ความจ าเป็นเท่านั้น 
- ส าหรับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้ นมาจากการขยายการส่งเสริมการปลูกอ้อย ซ่ึงท าให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพสูง โดยสรุปจากค าอธิบายของฝ่ายจดัการซ่ึงปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 ทั้งน้ี รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนในแต่ละธุรกิจ     มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจน ้ าตาล รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนประมาณ 100 ลา้นบาท 
2. ธุรกิจไฟฟ้า รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนประมาณ 97 ลา้นบาท 
3. ธุรกิจปุ๋ย รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนประมาณ 93 ลา้นบาท 
4. ธุรกิจอ่ืน ๆ รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนประมาณ 14 ลา้นบาท 
การขยายก าลังการผลิต และการบริหารในปีท่ีผ่านมาท าให้รายได้รวมของบริษัท

เพ่ิมข้ึนประมาณ 340 ลา้นบาท และในอนาคตบริษทัก็มีการส่งเสริมการปลูกออ้ย ซ่ึง

รอการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีน่าจะมีปริมาณมากข้ึนกว่าปี       ท่ีผ่านมา และน่าจะท าให้

รายไดเ้พ่ิมข้ึนตามสดัส่วน 
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นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ  ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนใน 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาน้ี ท าให้บริษทัมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงธุรกิจจะเจริญเติบโตได้นั้ นข้ึนอยู่กับปริมาณอ้อยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงท่ีหน้ีสินมีอตัราส่วนเพ่ิมข้ึนนั้นเน่ืองมาจากบริษทัมีวงเงินส่งเสริม
ชาวไร่ อีกทั้งโรงงานน ้ าตาล มีการปรับปรุงขยายก าลงัการผลิต ซ่ึงในปี 2559 น้ี ก าลงั
การผลิตของบริษทัจะด าเนินไปตามแผนท่ีตั้งไว ้โดยมีก าลงัการผลิต 23,000 – 24,000 
ตนัต่อวนั และปริมาณออ้ยทั้งหมดท่ีโรงงานรับไดมี้จ านวน 3 ลา้นตนั เพราะฉะนั้น 
การเพ่ิมข้ึนของรายไดใ้นแต่ละปีจะเป็นไปตามแผนงานท่ีบริษทัวางไว ้แต่ทั้ งน้ียงัมี
องคป์ระกอบอีกหลายดา้นท่ีอาจท าใหมี้ความคลาดเคล่ือน เช่น ภยัแลง้ โดยในปีท่ีผ่าน
มาปัญหาภยัแลง้ท าให้ปริมาณออ้ยของทั้ งประเทศลดลง ซ่ึงบริษทัก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกนั   จึงท าให้ไดป้ริมาณออ้ยไม่ตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงปัญหาภยัแลง้เป็นส่ิงท่ี     
ไม่สามารถควบคุมได้ จะเห็นได้ว่าการรองรับธุรกิจท่ีจะขยายตวัในอนาคตเป็นส่ิง
ส าคญั โดยบริษทัจะตอ้งมีการเตรียมตวัล่วงหน้าเน่ืองจากการด าเนินการต่าง ๆ ไม่
สามารถท าให้แล้วเสร็จได้ภายในปีเดียว เช่น บ่อน ้ า ท่ีดิน การขุดท่ีดิน เป็นต้น 
ประมาณสองเดือนขา้งหน้า โรงงานไฟฟ้าโรงท่ี 3 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ    ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการขยายโรงงานน ้ าตาลท่ีท าให้มีวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน จึงตอ้งสร้างโรงไฟฟ้า 
เพ่ือรองรับวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน และเป็นการสนบัสนุนพลงังานท่ีมีความจ าเป็นส าหรับใช้
ในโรงงานน ้ าตาลอีกดว้ย นอกจากนั้น โรงงานไฟฟ้ายงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัอยา่งมาก 
ในปี 2559 น้ี บริษทัจะลงทุนในโครงการโรงงานแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือ 
Refined Sugar เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน ้ าตาลทรายดิบเป็นน ้ าตาล Super Refined ซ่ึงมีมูลค่า
ถึง 80-100 USD โดยคาดวา่จะสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัมากข้ึนพอสมควร 
ดงันั้น การเพ่ิมข้ึนของรายไดจึ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น แต่ยงัอยู่ในวิสัยท่ีจะท าได ้
และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐอีกดว้ย  
ทา้ยน้ีบริษทัจะพยายามบริหารตน้ทุนให้มีจ านวนต ่าท่ีสุด เพ่ือให้บริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึน
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

น.ส.สุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ โรงงานไฟฟ้าโรงท่ี 4 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้างใช่หรือไม่ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ  ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 การไฟฟ้ายงัไม่เปิดรับซ้ือไฟฟ้า แต่สร้างข้ึนเพ่ือ
รองรับการผลิตน ้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 13,000 ตนั เป็น 23,000 ตนั ต่อวนั ส่วนโรงไฟฟ้า
โรงท่ี 4 ยงัไม่ไดด้ าเนินการก่อสร้าง เน่ืองจากตอ้งพิจารณาถึงปริมาณเช้ือเพลิง หรือ
วตัถุดิบท่ีจะตอ้งจดัหาให้กบัโรงไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัหาวตัถุดิบอ่ืน เพ่ือ
น ามาผสมผสานกบักากออ้ย เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงอีกดว้ย เช่น ใบออ้ย หรือวตัถุดิบอ่ืนท่ีมี
อยู่ในกลุ่มของบริษัท โดยใบอ้อยนั้ นให้พลังงานมากกว่ากากอ้อยถึง 2.5 เท่า           
และในปีหนา้จะเก็บใบออ้ยไดม้ากข้ึนถึง 20,000 – 30,000 ตนั ซ่ึงการด าเนินงานของ
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บริษทัอยู่ภายใตห้ลกัการท่ีจะน าวตัถุดิบท่ีมีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความ
เจริญกา้วหนา้ของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์

นายประจวบ ไชยสาส์น 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ และ
สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายอุดม สุดสงวน 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ในปีน้ีค่าน ้ าตาลของโลกอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์น่าจะมี
ผลตอบแทนพอสมควร อยา่งไรก็ดีควรจะค านึงถึงเหตุการณ์ท่ีอาจแปรเปล่ียนไปไดใ้น
ระยะยาว โดยพิจารณาไดจ้ากอุตสาหกรรมน ้ ามนัท่ีมีมูลค่าลดลง  
อีกทั้ งโรงงานไฟฟ้าในขณะน้ีมีภาวการณ์แข่งขันท่ีค่อนข้างสูง เช่น พลังงานลม 
พลงังานแสงอาทิตย ์และขยะ เป็นตน้ จึงใคร่ขอให้ท่านคณะกรรมการน าไปพิจารณา 
และเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงในระยะยาวดว้ย 
อีกประเด็นหน่ึง คือ ตอ้งการให้บริษทั มีการระมดัระวงัการทุจริตภายใน ควรมีการ
ตรวจสอบท่ีโปร่งใส เช่ือถือได ้เพ่ือความเป็นปึกแผน่ และประสิทธิภาพขององคก์ร 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา ลงมติใน
วาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 528,009,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,009,659 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 12 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 6,165 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
556 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,009,659 หุน้ 

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง รายงานการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 นั้น บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด 
ในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ส าหรับ
รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ ์ชาวสวน ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ รายงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว ดงันั้น จึงเสนอท่ีประชุมให้พิจารณา
อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ โดยจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนจ านวน 8,619,798 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 148,885,000 บาท 

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557-2558 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2558 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวม (ล้านบาท)หลงัหัก
ภาษีเงนิได้ 

272.35 236.31 

2. จ านวนหุ้นทีจ่่ายเงนิปันผล (ล้านหุ้น) 676.75 676.75 

3. เงนิปันผลทีจ่่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.22 0.20 

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 148.89 135.35 

5. อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 54.67% 57.28% 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บริษทัจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงิน
ก าไร ดังรายละเอียดท่ีได้กล่าวไป โดยก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
29 เมษายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 528,013,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 528,013,761 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 4 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 4,102 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 

560 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,013,761 หุน้ 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวธีิการลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจ าปี ทุกค ร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด  
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายอนนัต ์  ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี ประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เพ่ือให้การลงคะแนนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ  ท่ีดี 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการดงักล่าว ออกจากฐานการ
ค านวณในการนบัคะแนน และเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมในการพิจารณาวาระน้ี 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้เ ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เ พ่ือเสนอเข้ารับ  
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทันั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ ง 3 ท่าน  
เป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เ กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
และผู ้ถือหุ้น รวมทั้ งได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอกรรมการท่ีออก 



 

22 
 

ตามวาระทั้ง 3 ท่าน เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระน้ี จึงใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนเสียง ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบตัร 
ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั 

จากนั้ น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดแ้บ่งปันประสบการณ์จากท่ีไดบ้ริหารงานร่วมกบักรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงัน้ี 

1. นายอนันต์  ตั้ งตรงเวชกิจ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง : เป็นกรรมการบริษัทท่ีท าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ และบริหารความเส่ียงในขณะเดียวกัน  
เป็นผูมี้วสิยัทศัน์กวา้งไกลในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือต่อยอดธุรกิจ 
ด้วยประสบการณ์การท าง านกว่า  27  ปี  จึ ง มีความ เข้า ใจลักษณะธุร กิจ  และบ ริหารจัดการ 
ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งดี 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง : เป็นผูดู้แลงาน
ด้านการค้าน ้ าตาลทรายภายในประเทศ รวมถึงการจัด ซ้ือต่ าง  ๆ  ตลอดระยะเวลาการท างาน 
ท่ีผา่นมา ไดพ้ฒันารูปแบบผลิตภณัฑน์ ้ าตาลทรายให้ทนัสมยั และเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศมาก
ข้ึน 

3. นายสฤษดิ์  ตั้ งตรงเวชกิจ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรมการบริหารความเส่ียง : เป็นผู ้ดูแล 
ดา้นการผลิตน ้ าตาลทราย และการคา้การลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง ตามท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จ านวน 3 ท่าน โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

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

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 100 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 561 
ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,013,861 หุ้น ทั้งน้ี มีผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีรวมทั้งส้ิน 558 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
451,330,361 หุน้ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 76,683,500 หุน้ 
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2. นางสาวจติตมิา ตั้งตรงเวชกจิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 197 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 563 
ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,014,058 หุ้น ทั้งน้ี มีผูมี้สิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีรวมทั้งส้ิน 560 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
451,330,558 หุน้ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 76,683,500 หุน้ 

3. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

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

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ  แต่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
จากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิง
กับ ธุ ร กิ จห รื อ อุ ตส าหกร รม ในประ เ ภท เ ดี ย วกับบ ริ ษัท ฯ  ห รื อ ใ กล้ เ คี ย ง กับบ ริ ษัท ฯ  แ ล ะอ้ า ง อิ ง จ า ก 
สรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2557 เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า  
(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ (โบนัสประจ าปี)  
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 

 
400,000 
150,000 

 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า  

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ (โบนัสประจ าปี)  

(บาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
400,000 
150,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
150,000 
100,000 

โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2559 ซ่ึงไม่รวมค่าตอบแทนของ 
บริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,380,000 บาท ต่อปี ทั้งน้ี เสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่
ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2559 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
นายอุดม สุดสงวน 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ ท่านประธานกรรมการ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการบริหารงาน เป็นบุคคลตน้แบบท่ีผูบ้ริหารรุ่นใหม่ควรยึดถือเป็น
แบบอยา่ง โดยตอ้งการใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทักลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมยมี์ความ
รัก และทุ่มเทใหก้บังานบริหาร เพ่ือพฒันาบริษทัใหก้า้วหนา้ต่อไปในอนาคต  

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

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

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 2 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 102 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 565 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,014,160 หุน้ 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตาม
รายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 

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

ทั้ ง น้ี  นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล เคยเป็นผู ้ลงนามรับรองงบการเ งินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี  
2554-2558 รวม 5 ปี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา ส่วนนายไพบูล ตนักูล และ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ยงัไม่เคย
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

โดยตามขอ้บังคบัสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีหลกัสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วน
ไดเ้สียเป็นจ านวนมาก และสามารถกลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีไดอี้กคร้ัง หลงัจาก 2 ปี หลงัจากระยะเวลา 7 ปีแรก 

นอกจากนั้น ช่วงเวลาดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ให้กบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นบริษทัฯ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
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ในการน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่
อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 ใน
ส่วนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,030,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็น 

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

โดยเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2558 ท่ีมีจ านวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาทต่อปี เน่ืองจากขนาดของ
ธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน จากการมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
นายอุดม สุดสงวน 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่ า  บ ริษัทฯ  ควร มีการพิจารณา   ค่ าสอบบัญชีอย่ างละ เ อียด ถ่ีถ้วน  
ซ่ึงหากบางรอบปีบญัชี บริษทัฯ ไม่ไดมี้ผลประกอบการท่ีมากพอ แต่ยงัตอ้งช าระค่า
สอบบญัชีในจ านวนท่ีมากข้ึนทุกปี อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ได ้

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ความสามารถ และความเจริญกา้วหนา้ของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

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

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 
566 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 528,015,160 หุน้ 

วาระที ่8  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ  โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะ
สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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นายดอน ศรีโสภา 
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ย  
จงัหวดับุรีรัมย ์

กล่าวว่า  ปั จ จุบันชาวไ ร่อ้อยของบ ริษัท  น ้ าตาลบุ รี รัมย์ จ ากัด  (มหาชน)   
มีจ านวน 12 ,700  ราย  จึ งประสงค์น า เ รียนแก่ผู ้ถือ หุ้น ทุกท่านว่า  ใน  1  ปี 
ท่ีผ่านมา แม้ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงท าให้ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศได้รับ
ผลกระทบจากการประเมินปริมาณออ้ยคลาดเคล่ือนเป็นจ านวนมาก แต่ส าหรับบริษทั 
น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ประเมินคลาดเคล่ือนเพียงไม่ถึง 1 แสนตนั ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษทั ในวงการน ้ าตาลทรายจะพิจารณาคุณภาพจาก
น ้ าตาลต่อตนัออ้ย ซ่ึงกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์สามารถท าไดถึ้ง 117 กิโลกรัม เป็น
อนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทยนั้นก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของชาวไร่ออ้ย และ
กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์อีกทั้งในปี 2559-2560 ชาวไร่ออ้ยมีโครงการร่วมกนัพฒันา
ปุ๋ย อินทรีย์  มีการป รับป รุงหน้า ดิน  เ พ่ือให้อ้อย เจ ริญงอกงาม  และได้ค่ า 
ความหวานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมั่นใจได้ว่าในปีหน้ากลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์จะได้
ผลผลิตตามเป้าหมายอยา่งแน่นอน 

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

กล่าวขอบคุณ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายอุดม สุดสงวน 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ตอ้งการให้บริษทัค านึงถึงปัญหาการส่งออกน ้ าตาลในอนาคต เน่ืองจาก
ปัจจุบันเร่ิมมีบริษทัต่างประเทศเขา้มาตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก การส่งออกน ้ าตาลของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในอนาคต 
จึงควรร่วมกนัพิจารณา และหารือส าหรับแนวทางการป้องกนัปัญหา 

เ ม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเ พ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ้น  
และผูมี้เกียรติท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า และท าใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงด าเนินงานภายใตก้ฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีคณะกรรมการของบริษทัฯ บริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และ
ต ร ว จ สอ บ ไ ด้  โ ด ย บ ริ ษัท จ ะน า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก ท่ า น ผู ้ ถื อ หุ้ น ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข  
และพฒันาการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้จริญกา้วหนา้สืบไป  

ทั้ งน้ี ประธานฯ ได้ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลือให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
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ปิดประชุมเวลา 11.59 น. 
 
 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายประจวบ ไชยสาส์น)  

 
 

 
ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

   (นางสาวพชัรี โคสนาม) 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  
หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต ่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได ้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน  
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน 
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล 
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืน 
ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี 
นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า  
(25) คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมี 
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น 
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 4 
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ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้
ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืนๆ 
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ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น     
บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย  
 

 บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ)  

 หากมี ก า ร เ ปลี่ ย น ช่ื อ ห รื อน ามสกุ ล  ใ ห้ แสด งหลั ก ฐ าน 
การเปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ  
 บัตรประจ าตวัประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
 
  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 5 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

     2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ  ในกรณีของส า เนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

 หากมี ก า ร เ ปลี่ ย น ช่ื อห รื อน ามสกุ ล  ใ ห้ แสด งหลั ก ฐ าน 
การเปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

      2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
หมายเหตุ  ในกรณีของส า เนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท  
และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ 
ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยพนักงานรับรอง
เอกสาร 

 หนังสือรับรองนิตบุิคคล  
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
 หากมี ก า ร เ ปลี่ ย น ช่ื อห รื อน ามสกุ ล  ใ ห้ แสด งหลั ก ฐ าน 

การเปลีย่นแปลงนั้นด้วย 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาหนังสือรับรองและลงลายมอืช่ือรับรองโดยผู้มอี านาจของนิตบุิคคลของผู้มอบฉันทะ  
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ  
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดก้ าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุม 
ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัดไว  ้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหน่ึงแบบใดท่ีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ในคร้ังน้ีแลว้ คือ 
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แบบ รายละเอยีด ส าหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 
ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะ 
มอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผู ้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  
หรือกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผู ้ถือ หุ้น เ ป็นผู ้ลง ทุนต่ างประเทศ 
และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ก ร ณี ท่ี ผู ้ ถื อ หุ้ น เ ป็ น ผู ้ ล ง ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ

ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทัฯ โดยจ่าหนา้ซองถึง  
เลขานุการบริษทั  
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400 

 หากผูรั้บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ณ สถานท่ี
ประชุมเพื่อลงทะเบียนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

หมายเหตุ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้ง 
และครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หน่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
 สถานท่ีประชุม : ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ  

เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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 การออกเสียงลงคะแนนเและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะจดัเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุมเพื่อผูถื้อหุ้น  

หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
ให้ผู ้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทั้ งหมด 
เพ่ือตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บังคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการ 

ให้ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น  โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม

อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวได ้

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ก าหนดว่า ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียง
ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้ น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระ 
ของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหต ุบริษทัฯ ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
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การออกเสียงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพสี์เขียว ส าหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทั้ งหมด 3 วาระ ไม่รวมวาระอ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิ 

ออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. ส าหรับวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงในขณะน้ีอยูใ่นระหวา่ง

ขั้นตอนเตรียมการเพ่ือยื่นขออนุญาตจดัตั้งกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(“กองทุน”) และให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมกับกองทุน และเร่ืองอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพสี์เขียวแยกเป็นวาระย่อย ส าหรับพิจารณาอนุมติัทั้งหมด  

4 วาระ โดยแยกต่างหากจากกนั เพื่อใหพ้ิจารณาอนุมติัในแต่ละวาระได ้

3. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

 

บตัรเสีย  

 กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
2. ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  
3. บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะ 

เป็นคสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

4. บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

 
  

 

 
  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต ุ
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ
หกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมด
ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ 
ออกเสียง 

 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 
ด้วยระบบ Barcode  

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 08.30 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวัผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวัและ 
ใบลงทะเบยีน 

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

ลงทะเบียน 

ประธานฯ เปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานฯ เสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานฯ กลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

 
นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ    ไทย 

อายุ     71  ปี  

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

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่  จ านวน 1 บริษทั 
- กรรมการอิสระ   บมจ. เดอะ สตีล 
  และกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั   จ านวน 1 บริษทั 
      - กรรมการ   บจ. ไท่ผิง เอทานอล 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มี 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท 

 ประสบการณ์การท างาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

 ปี 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2549 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
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กจิการทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั     บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั  
 ปี 2550 – ปี 2552   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั 
 ปี 2541 – ปี 2549   ผูจ้ดัการ     สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2557 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี 6 เดือน 18 วนั นบัจนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

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

จ านวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ    ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 

ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา) ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  
 ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัเเยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้   

 ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมคร้ังน้ี   
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8.1, 8.2 และ 8.3 
คอื 

หนังสือมอบฉันทะ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 
      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
      แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุน้ 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี   
 

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั    น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8.1 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)   อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 □  (3)  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ71 ปี 
  ท่ีอยู ่128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  □ วาระที ่1  พิจ ารณา รับรองร ายงานการประ ชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น  ประจ า ปี  2559 ซ่ึ งประ ชุม 
เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8.2 
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   □ วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงในขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง 
     ขั้นตอนเตรียมการเพือ่ยืน่ขออนุญาตจดัตั้งกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ          
    ตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้บริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ                  

เข้าท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 ข้อ 2.1 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.3 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.4 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เกีย่วกบัธุรกรรมกองทุนรวม 
  โครงสร้างพืน้ฐานและการมอบอ านาจทีเ่กีย่วข้อง 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   ข้อ 2.5  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือที่
เป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกรรม
โอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ              
และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เพือ่ให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จ 
เสร็จส้ิน 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระที ่4  พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหต ุ
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 
ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 □ หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8.3 
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   □ วาระที ่1  พิจ ารณา รับรองร ายงานการประ ชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น  ประจ า ปี  2559 ซ่ึ งประ ชุม                        
เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงในขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง 
     ขั้นตอนเตรียมการเพือ่ยืน่ขออนุญาตจดัตั้งกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ          
    ตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้ บริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ                

เข้าท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
    □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 ข้อ 2.1 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.3 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ข้อ 2.4 พจิารณาอนุมตักิารเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เกีย่วกบัธุรกรรมกองทุนรวม 
  โครงสร้างพืน้ฐานและการมอบอ านาจทีเ่กีย่วข้อง 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   ข้อ 2.5  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือที่
เป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกรรม
โอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ              
และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เพือ่ให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จ 
เสร็จส้ิน 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่4  พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี  
ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

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

 
หมายเหต ุ
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

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

(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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



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

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 9 

 

 
 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 

ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ (เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330) 
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 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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การเดนิทาง  

รถไฟฟ้า BTS  ลงสถานี ชิดลม ทางออกท่ี 6 เดินมาทางห้างเกสรพลาซ่า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมอโนมาอยู่ขา้งห้าง
เกสรพลาซ่า 

Airport Link ลงสถานี ราชปรารภ  ต่อวินมอไซด์ มาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบัห้าง 
Big C) 

เรือโดยสาร ลงท่าเรือประตูน ้ า (คลองแสนแสบ) เดินมาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบั
หา้ง Big C) 

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

จากถนนเพชรบุรี เจอแยกชิดลม ใหเ้ล้ียวซา้ย วิง่ตรงไปเจอแยกสุขุมวิท ให้เล้ียวขวา แลว้ให้วิ่งตรงไปเจอแยก
ราชด าริ จากนั้นเล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตรจะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
แยกราชเทว ี 
ตรงมาทางประตูน ้ า ข้ึนสะพานขา้มแยกประตูน ้ า ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขุมวิท 
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ จากนั้นใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยูข่วามือ ติด
กบัหา้ง Big C 
ถนนราชปรารภ  
วิง่ตรงไปเจอแยกบงัคบัเล้ียวซา้ย ประมาณ  2 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แลว้ตรงไปทาง
ประตูน ้ า เจอแยกชิดลมใหเ้ล้ียวซา้ย วิง่ตรงไปเจอแยกสุขุมวิทให้เล้ียวขวา วิ่งตรงไป เจอแยกราชด าริ จากนั้น
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวาตลอด ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสีลม  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ ใหว้ิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนพระราม 1  
แยกราชด าริ เล้ียวซา้ย วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสุขุมวทิ  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ เล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯ ขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 

 



  

 


