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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
 

วัน เวลา และสถานท่ี 
การประชุมจดัขึ้นเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  (ซ่ึงด าเนินการถ่ายทอดสด  
ณ ห้องประชุมบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ) 

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3.    นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั  
4.    นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.    นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง   
6.    นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.    นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง,  
      กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน  
8.   นางสีนวล                    ทศัน์พนัธุ์              กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล   
                                                                        และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9.   รศ.ดร. ชิต  เหล่าวฒันา           กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล   

                                                                 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
10.  นางพรทิพย ์        สุขทพัภ ์      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11.  นางวีชชัชฎา        ยงสุวรรณกุล         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ทั้ งน้ี  มีกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวน 11 คน จากจ านวนทั้ งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของ 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงท ุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายวรเทพ  เลิศชยัอุดมโชค รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงิน บญัชี และปฏิบติัการ 
2. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและปฏิบติัการ  
3. นายอดุลย ์ สุรวุฒิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
4. นางสาวปวีณา  สุขกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นการขายต่างประเทศและนโยบาย 

      อุตสาหกรรม จากบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
5. นายสมยศ                   ชัง่ยงสุวรรณ            ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

ผู้เกีย่วข้องท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายสง่า  โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
3.  นางสาวพิสมยั  ชูวงศโ์กมล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลัป์ แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 
4. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
5. เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัประชุม ดูแลการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 
6. เจ้าหน้าท่ีบริษทั ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (“DAP”) ท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าในการประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ Cisco WebEx และการลงคะแนนผา่นระบบ DAP e -Shareholder Meeting 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมและ

เลขานุการท่ีประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ประชุม  

ดว้ยความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความปลอดภัย
ของผูถื้อหุน้ จึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder 
Meeting ทั้ งน้ี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าและ
ขอ้เสนอแนะก่อนการประชุม อีกทั้งสนบัสนุนให้มอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ รวมทั้ง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้ปิดลงทะเบียน
ล่วงหน้าส าหรับการเขา้ประชุมผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting ตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 
2564 เป็นเวลาถึง 23 วนั  

ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ชบ้ริการบริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั หรือ DAP ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าใช้ระบบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเป็นผูดู้แลและตรวจนบัผลคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวมทั้งระบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ใช้ระบบ Cisco WebEx โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ไดเ้ป็นไปตามท่ีพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือประกาศ  
ท่ีเก่ียวข้องก าหนด ทั้ งน้ี ระบบดังกล่าวยงัจัดท าโดยรองรับและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 
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ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษทัยงัไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัอีกดว้ย
โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัได้
ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) รวมทั้งแจง้ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ในระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาส
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ค าถามและขอ้เสนอแนะส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติั เหมาะสม เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระ ค าถาม และขอ้เสนอแนะ รวมทั้งช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัใหบ้ริษทัพิจารณา และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเว็บไซต์ของบ ริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน 2564 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 27 วนั และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่
ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21วนั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และ
มีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ  

ทั้ งน้ี ได้ก าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุม 
ผูถื้อหุ้น มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 3,052 ราย รวมจ านวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติ
ไทย 3,051 ราย รวมจ านวนหุ้น 811,468,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.92 และผูถื้อหุ้นต่างชาติ 1 ราย รวมจ านวนหุ้น 
631,460 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
▪ เขา้ประชุมดว้ยตนเอง      7  ราย ถือหุน้รวม        110,621 หุน้ 
▪ มีผูรั้บมอบฉนัทะ  118  ราย  ถือหุน้รวม  609,612,070 หุน้  
▪ รวมทั้งส้ิน  125  ราย  รวมถือหุน้ทั้งส้ิน  609,722,691 หุน้  
▪ คิดเป็นร้อยละ  75.07 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  812,099,845 หุน้ 

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

จากนั้น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2564 ดว้ยความยนิดีอยา่งยิง่  
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เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เป็นคร้ังแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ี 
ไม่เพียงมีขอ้ดีในแง่ลดการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย
ในจงัหวดัต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร สามารถเขา้ร่วมประชุมได้พร้อมกัน และยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลด  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดอี้กดว้ย จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า
มาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ี และเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

ต่อมา ประธานฯ ไดข้อให้เลขานุการที่ประชุมช้ีแจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป  

โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงท าหนา้ที่เลขานุการที่ประชุม 
(เลขานุการฯ) ไดร้ายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงล าดบั
ตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 7 ส าหรับวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผล
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 
มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
▪ กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่า งกรณีปกติ ให้ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผู ้ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการบริษัท และผู ้บริหารช้ีแจงเพิ่มเติม 
ในประเด็นใด ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบ
ฉนัทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาส
ใหส้อบถามไดเ้ม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทอาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย  หรืองด 
ออกเสียงหรือไม่ 

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถามให้ด าเนินการ  ดังน้ี  
▪ กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามค าถามที่ปุ่ ม “ส่งค าถาม” ในระบบ DAP e -Shareholder Meeting 
▪ พิมพ์ค  าถามที่ตอ้งการสอบถาม หรือพิมพ์แจ้งความประสงค์สอบถามด้วยตนเอง จากนั้นกดปุ่ ม 

“ยืนยนั” ค าถามจะถูกส่งเขา้คิวรอไว ้หรือ  
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▪ กดปุ่ มเมนูที่เป็น 3 จุด ด้านล่างจอประชุมในระบบ Cisco WebEx และกดเลือกเมนู “Raise hand” 
หรือท่ีเป็น “รูปมือ” เพื่อยกมือถามค าถาม  

▪ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะอ่านค าถาม หรือเปิดไมค์โครไฟนให้ผูถ้ือหุ้นถามค าถามด้วยตนเอง ในกรณีท่ี
แจ้งความประสงค์ถามค าถามด้วยตนเอง โดยการขอให้เปิดไมค์นั้นจะมีกล่องขอ้ความปรากฏขึ้นท่ี
หน้าจอการประชุมของผูถ้ือหุ้น ให้ท่านกดค าว่า “Unmute Me” จึงจะสามารถพูดและส่งเสียงผ่าน
ไมค์โครโฟนได้ 

การใช้งานระบบลงคะแนนเสียง 
▪ เม่ือถึงขั้นตอนการลงคะแนน บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นกลับไปยงัหน้าระบบ DAP e -Shareholder Meeting และกดท่ีปุ่ มลงคะแนน 
▪ ในการนับคะแนนของระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะท าการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย

ทั้งหมด หากท่านประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้กดที่ปุ่ มตวัเลือก “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” โดยระบบจะหักจากคะแนนทั้งหมด 

▪ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 5 นาที โดยหากผูถ้ือหุ้น ไม่เลือกลงคะแนน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะสรุปผลในวาระนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ และไม่
สามารถแก้ไขได้หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แลว้ (ภายหลงัตั้งแต่วาระที่ 3 ได้เปลี่ยน
ระยะเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 3 นาที ทั้งน้ี ไม่มีผูถ้ือหุ้น หรือผูร้ับมอบ
ฉันทะรายใดในท่ีประชุมคัดคา้นการเปล่ียนแปลงดังกล่าว) 

▪ หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะประกาศผลคะแนน จากนั้นผูถ้ือหุ้นสามารถกด
ดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเองโดยการกดไอคอนรูปกราฟสีฟ้า 

▪ ระบบ DAP e -Shareholder Meeting ยังไม่ รองรับการนับคะแนน ซ่ึ งรวมคะแนนท่ี  “งดออกเสี ยง”  
เป็นฐานการค านวณ ส าหรับวาระที่ก าหนดให้มีมติ “ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน” ด ังนั้น หากมีการ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ที่ก  าหนดมติ 
ตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษทัจะตอ้งค านวณด้วยตนเอง ทั้ง น้ี  การรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าว 
อาจตอ้งใช้เวลานาน จึงจะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 

▪ วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
▪ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ประจ าปี 2564 ในการลงคะแนนจะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับ 
การเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัไวแ้ต่ละท่านแยกต่างหากจากกนั เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั 
เป็นรายบุคคล โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้น
ของกรรมการบริษทัดังกล่าวออกจากฐานการค านวณในการนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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▪ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึก  
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

▪ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. การลงคะแนนผา่นระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะไม่มีกรณีท่ีมีผลท าให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็น
โมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เน่ืองจากระบบก าหนดให้เลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” ได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้ น และระบบมีก าหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็น
ระยะเวลา 5 นาที และจะปิดระบบลงคะแนน เม่ือเสร็จส้ินวาระนั้น ๆ  ซ่ึงจะไม่มีเหตุใหเ้กิดกรณีดงัน้ี 
▪ บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
▪ ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
▪ บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

▪ บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
▪ กรณี ท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้ น  เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
▪ กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจง้

และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
▪ ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
▪ หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม จะไม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีเหลือได้ จึงขอความกรุณาในการรักษาสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยการอยู่ใน 
ท่ีประชุมจนถึงช่วงปิดการประชุม 

7. บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัท าการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต ์
ของบริษัท ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดเ้รียนเชิญนางสาวขนิษฐา ขนัติโชค ผูถื้อหุ้น 
มาดว้ยตนเอง (ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมการท าบญัชีของบริษทั) มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน  
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ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนับคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563  

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถาม หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี  2563 ซ่ึ งประชุม 
เม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  

ประธานฯ แจ้งแก่ท่ีประชุมว่า ส าหรับวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และได้
มอบหมายให้นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในวาระน้ี ดงัน้ี 

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ถดถอย ประกอบกบัวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งภาคการผลิตและการท่องเท่ียว ซ่ึงยงัไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะส้ินสุดเม่ือใด ทั้ งน้ี บริษัทมีความตระหนักท่ีต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต  
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จึงทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจ ทั้งในด้านแนวทางการหารายได้ การบริหารจดัการตน้ทุนและลดค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งการวางแผนการลงทุน ตลอดจนการจดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) อยา่งเร่งด่วน เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืนและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จากการเร่งปรับตวั
และปรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักล่าวท าให้ผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และให้บริการรวม 3,892 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 6.17 ล้านบาท โดยสาเหตุส าคญัท่ีผลการด าเนินงาน
ปรับตวัลดลง เน่ืองจากสัดส่วนตน้ทุนการผลิตน ้ าตาลเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของการใช้พลงังาน ไฟฟ้า ไอน ้ า ไมส้ับ 
และค่าแรง อีกทั้งโครงการบรรจุภณัฑ์ชานออ้ยของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายและ 
การหาตลาดใหม่ภายในประเทศเพื่อทดแทนยอดขายของการส่งออกยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่ไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างเต็มท่ี ขณะเดียวกนักลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ตน้ทุนทางการเงิน ทั้งน้ี  คุณสมยศ ชั่งยงสุวรรณ CFO จะช้ีแจงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ 
MD&A ในวาระถดัไป ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติังบการเงิน  

นอกจากนั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัไดรั้บคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้อยูใ่น “รายช่ือหุ้นยัง่ยืน THSI” 
ประจ าปี 2563 หรือ Thailand Sustainability Investment List 2020 กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
เป็นคร้ังแรก โดยรางวลัน้ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทั ท่ีให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจให้เติบโต 
อย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ส าหรับผลการด าเนินงานในดา้น
อ่ืน ๆ และภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีส าคญั สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 โดยบริษทัได้
จัดส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานดงักล่าวแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว   

จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหข้อ้มูลการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั
ของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตามท่ีบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) นั้ น  ตลอดปี  2563 บ ริษัทยังคงยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง โดยได้ด าเนินการตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั และมีการประเมินความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  

ส่วนการเปิดช่องทางการแจ้งขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ(Whistleblowing) เพื ่อรับขอ้ร้องเรียน 
จากผูมี้ส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล  หรือ
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในโดยตรง และไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.buriramsugar.com และใน
คู ่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้ งน้ี ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือ



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงท ุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ 

10400 

 

9/23 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
อีกทั้งยงัคงจดัอบรมเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้
ทบทวนกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

นอกจากนั้น เม่ือเดือนมีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการยื่นต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกโครงการ
แนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย กบั CAC ซ่ึงอยู่ระหว่างพิจารณาและตรวจสอบเอกสารระบบการควบคุม
ภายในและมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงเร่ืองดงักล่าวโดย CAC 

ต่อมา ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและปฏิบติัการ 
รายงานถึงการบริหารจดัการของบริษทัในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

โดยนายพิทักษ์ ชาวสวน ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อให้ 
กลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการธุรกิจและด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท าแผนความต่อเน่ืองของ
ธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) และจัดตั้ งคณะท างานเร่ืองดังกล่าวขึ้ น โดยแผนดังกล่าวได้มุ่ งเน้น 
ทั้งการบริหารจดัการในดา้นทรัพยากรบุคคล ชุมชนขา้งเคียง ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และการด าเนินธุรกิจทั้งดา้นการผลิต 
การขนส่ง การจดัจ าหน่าย และการบริหารจดัการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนด้านแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งในด้านทรัพยากร
บุคคลไดอ้อกมาตรการ Work from home ส าหรับพนักงานท่ีประจ าส านักงานกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง 
โดยไดเ้ตรียมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อรองรับการท างานดงักล่าว เพื่อให้การท างานเกิดความต่อเน่ืองและราบร่ืน 
นอกจากนั้น ดา้นการจดัการภายในโรงงานไดจ้ดัจุดคดักรองอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
โดยปัจจุบันยงัไม่พบพนักงานของบริษทัติดเช้ือดังกล่าวจนส่งผลต่อสุขภาพและกระทบต่อการท างาน บริษทัยงัได้
สนับสนุนและดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการโดยจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน 
จากวิกฤต Covid-19 ตลอดจนจดักิจกรรมการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนและรณรงค์เร่ืองการป้องกันการแพร่
ระบาด และยงัสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยให้กับบุคลากรทางการแพทย ์ส าหรับโรงพยาบาลในจงัหวดับุรีรัมย ์ 
และโรงพยาบาลในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ Covid-19 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงถือวา่ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แจ้งแก่ท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท างบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรอง 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงท ุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ 

10400 

 

10/23 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้น 
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถดูได้จากแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์)   
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายสมยศ 
ชัง่ยงสุวรรณ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) รายงานสรุปงบการเงินของบริษทั และค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

▪ สินทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยร์วมลดลงจากปีก่อน จ านวน 766.02 ลา้นบาท คิดเป็น  
-8.12% โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ คือ เกิดจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงโดยเฉพาะน ้ าตาลทราย  
และเน่ืองจากปริมาณอ้อยลดลงจากผลกระทบของภัยแลง้ รวมทั้งลูกหน้ีการค้าสุทธิลดลงเป็นไปตาม
รายไดท่ี้ลดลงของปีน้ี 

▪ หนีสิ้น  การลดลงของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงอยา่งมาก เป็นผล 
มาจากความสามารถในการช าระเงินกูย้มืไดม้ากขึ้น 

▪ ส่วนของผู้ ถือหุ้น   ในปี  2563 ส่วนของผู ้ถือหุ้น ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน เน่ืองจากผลกระทบ 
จากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 9 จากการส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีชาวไร่ 

▪ รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ท่ี 4,032.33 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,085.80 ลา้นบาท  
คิดเป็น -21.21% โดยมีสาเหตุเน่ืองจากปริมาณน ้ าตาลลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย อีกทั้ง
รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจากปริมาณกากอ้อยซ่ึงเป็นเช้ือเพ ลิงในการผลิต รวมทั้ งรายได ้
จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากชานออ้ยท่ีเปิดตวัในช่วงตน้ปีซ่ึงมีเป้าหมายรายไดจ้ากการส่งออก เน่ืองจาก
ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินคา้ไดรั้บผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญั ซ่ึงไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดต้ามแผนการขายท่ีก าหนดไว ้

▪ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรสุทธิ 
ส าหรับปี 2563 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 625.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.06  
โดยอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ ประกอบกบัในปีน้ีกลุ่มบริษทั  
มีนโยบายการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

▪ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรขั้นต้น 
ในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 6.17 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 101% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
สาเหตุส าคญัเน่ืองจากอตัราก าไรขั้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเป็นไปตามนโยบายการควบคุมงบประมาณของกลุ่มบริษทั รวมทั้ ง 
การปรับโครงสร้างองคก์รของกลุ่มบริษทั 
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▪ งบกระแสเงินสดสุทธิ 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2563 ลดจากปี  2562 จ านวน 49.06  
ลา้นบาท เน่ืองจากการปล่อยกูใ้หก้บัชาวไร่เพื่อเป็นปัจจยัในการผลิต 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การลงทุนเพิ่มเติม  
จึงท าให้กระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 
2562 กลุ่มบริษทัมีการซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงสีน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและ 
โรงผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยแลว้ 

- กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จดัหาเงินอยูท่ี่ 661.49 ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ตามก าหนดการช าระหน้ี  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับ 
ผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดงักล่าว จึงจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 
จ านวน 9,369,515.07 บาท จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 
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นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงั
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงิน 
ปันผลมีอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได้ โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษทัและ
ความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ  

ทั้งน้ี เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่ไดจ่้ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และจากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ท่ี 187.39 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร
เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัรา
หุ้นละ 0.06 บาท ซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0252 บาท  
และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.0348 บาทต่อหุ้น โดยเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 48,725,990.70 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 26.01 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นต้องคงเงินไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและการลงทุน  นอกจากนั้น  
ไดเ้สนอให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่าย
ปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือน นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น) โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่าย
ปันผลมีดงัน้ี  

สรุปรายละเอยีดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 - 2563 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 271.67 งด จ่ าย เงิน ปั น ผ ลส าห รับ ผ ล 
การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 และงดการตั้ งทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

187.39 (ก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของ BRR) 

2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.06 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 121.81 48.72 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 44.84% 26.01% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 

ไม่เป็นไปตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม
จ าเป็นตอ้งคงเงินไวเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ
และการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท เน่ืองจากบริษัท
ประสบภาวะขาดทุน และมีความ
จ าเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการและ
เพื่อการลงทุน 

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องคงเงินไวเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ
และเพื่อการลงทุน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
ถ้าจ านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ เป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  
โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นขาย
น ้ าตาลในประเทศและสายงานจดัซ้ือ รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย และมี
อ านาจลงนามแทนบริษทั 

4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ   
 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการผลิตน ้ าตาล มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสาร
องคก์ร รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เพื่อให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าว
ออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน  

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้่านการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์
และกระบวนการกลัน่กรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวงัของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดัท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความเช่ียวชาญ
ของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการบริษทั มีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในดา้นการเงิน การบญัชี และธุรกิจของบริษทัอย่างครบถว้น รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบั
กลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พุทธศกัราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว ้อีกทั้ง ยงัได้พิจารณา 
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
โดยการคดัเลือกกรรมการอิสระ จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัพิจารณาเพิ่มเติมตามค านิยามกรรมการอิสระ
ของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอรายช่ือ
บุคคลเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิดงักล่าว ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้น
น าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดร้ายงานประสบการณ์การท างานและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน 
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจการเกษตร และ
ธุรกิจอ่ืนของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้ น รวมทั้ งงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
ประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   
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เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ 
ชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดเ้คยด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการวางแผนการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ การบริหารองค์กร การวาง 
กลยทุธ์ และความรู้ดา้นบญัชี  
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน ้าตาล   
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  

                    4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน ้าตาล และพลงังาน 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั 
ได้แก่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนได้เสียในวาระน้ีเห็นว่า กรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ท่ีผ่านมาสามารถให้ความเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษัทได้  อีกทั้งด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตามขอบ เขตอ าน าจหน้ า ท่ี ของคณะกรรมการบ ริษัทได้ เป็นอย่างดี  ตลอดจน มีคุณสมบั ติครบถ้วน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการแต่งตั้ งให้ เป็นกรรมการบริษัท  
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ อนัไดแ้ก่ รศ.ดร.
ชิต เหล่าวฒันา และนางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล มีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง บุคคลดงักล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น 
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั  ทั้ งน้ี รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือให้พิจารณา
เลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัททั้ ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
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เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการดงักล่าวออกจาก
ฐานการค านวณในการนบัคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนน
จนกวา่จะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จส้ิน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จ านวน 4 ท่าน โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท  (กรรมการอิสระ) , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,                           
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

2. นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมติั 
ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 
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3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท , กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร         
(เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่
ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการค านวณ  
ในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 576,833,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

4. นายอดิศักดิ์  ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหาร, กรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล (เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย) มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทั
คนดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 576,833,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา รวมถึง การปฏิบัติงานและ 
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน  
กบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
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โดยไดเ้สนอให้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ส าหรับกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด 
ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จประจ าปี ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเดิมเช่นกันคือเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม อีกทั้งมีอตัรา
ค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งค่าตอบแทน
ท่ีเป็นเบ้ียประชุม สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยดงักล่าว  

ทั้ งน้ี  อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปี 2564 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ - นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
        - ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น 

เน่ืองจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน 
 

ต าเหน่ง ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่น าเสนอ) 

 ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/เดือน) 

บ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/เดือน) 

บ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 320,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 120,000 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 120,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 80,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง - - 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง - - 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร - - 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร - - 10,000 100,000 

ต าเหน่ง ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่น าเสนอ) 

 เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 15,000 

กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี 2564 

 
ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัย่อย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
8,000,000 บาทต่อปี และเสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงท ุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ 

10400 

 

20/23 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหข้อ้มูลแก่ท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 
(5) และมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  

ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  ประจ าปี  2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบติั ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ตามรายช่ือตอ่ไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ (หลกั)  และ/หรือ 11251 3 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  7795 - 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแทนได้ 

โดยบริษทัไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2563 ดงัน้ี 
หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2564 (น าเสนอ) ปี 2563 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,075,000.00 1,875,000.00 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 
อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทานเอกสารของ
โครงการต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการบริการสอบบญัชี 

N/A   203,514.64 

รวมค่าบริการ 1,075,000.00 2,078,514.64 

  ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัในปี 2564 มีจ านวนลดลงกว่าปี 2563 อยู่ท่ี 
800,000 บาท คิดเป็น 42.67% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยค่าสอบ
บญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใชจ่้ายจริง
อ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลกั อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ 
ค่าส าเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิดค่าใชจ่้ายตามจริง 
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 นอกจากนั้น เม่ือเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ค่าสอบบญัชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ต ่ากว่ารายอ่ืนประมาณ 175,000 - 275,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 อีกทั้งบริษทัยงัพิจารณาถึงผลกระทบ
หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีการโอนถ่ายข้อมูลให้แก่ผูส้อบบัญชีรายใหม่ท่ีอาจยงัไม่ทราบหรือไม่มี 
ความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีดีเพียงพอ ตลอดจนการค านึงถึงการจดัท าและตรวจสอบงบการเงินท่ีถูกตอ้ง
และมีคุณภาพ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่และไวว้างใจ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี ประจ าปี 
2564 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ    
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 609,722,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุน้ 

วาระที่ 8  พจิารณาวาระอ่ืน ๆ  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ  โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะ
ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

นางสาวภทัร์นนัท ์
อศัวศิริวิลาศ  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 

1. บริษทัจะสามารถส่งออกบรรจุภณัฑช์านออ้ยไดเ้ม่ือใด และจุดเด่นหรือจุดแข็ง
ของบรรจุภณัฑช์านออ้ยของบริษทัแตกต่างจากรายอ่ืนอยา่งไร  

2.  สภาพตลาดโลกของบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย และส าหรับผลิตภณัฑ์น้ีบริษทัจะ
สามารถท าก าไร หรือมีจุดคุม้ทุนไดเ้ม่ือใด 

3. คาดวา่จะมีปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 เท่าใด  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน
กรรมการบริหาร, ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ช้ีแจงวา่ 

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทขาดทุนอยู่ท่ี  90  
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ท่ีด าเนินธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละเยือ่ชานออ้ย ไม่สามารถส่งออกสินคา้ได ้จากเหตุ
ท่ีลูกคา้ไม่สามารถเขา้มาตรวจสอบโรงงานและการผลิตได ้ทั้งน้ี ปัจจุบนัยงัคง
ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความพิเศษและจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นออร์แกนิก (Organic) ซ่ึงเน้นตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกออ้ย
จนถึงการผลิตเยื่อชานออ้ยท่ีเป็นออร์แกนิกท าให้มีลูกคา้ให้ความสนใจและเร่ิม
ติดต่อเขา้มา โดยในช่วงตน้ปี 2564 มีลูกคา้รายใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เดินทางเขา้มาโดยปฏิบติัตามมาตรการของภาครัฐท่ีตอ้งกกักันตวั (Quarantine)  
เป็นเวลา 14 วนั เพื่อเขา้ตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงาน ส าหรับตวัอยา่งเยื่อ
ชานอ้อยและรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ซ่ึงขณะน้ี 
อยู่ระหวา่งเจรจาเง่ือนไขทางการคา้และราคา โดยคาดวา่ไตรมาส 3 ของปี 2564 น้ี
จะผลิตสินคา้และส่งออกได้ตามแบบท่ีลูกคา้รายน้ีตอ้งการ ส าหรับมาตรฐาน 
การผลิต เช่น ISO และการรับรองต่าง ๆ บริษัทได้รับการรับรองมาแล้ว 
โดยส่วนใหญ่  ซ่ึ งมาตรฐานและการรับรองท่ีประเทศในแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาต้องการนั้ น บริษัทก าลังด าเนินการซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
และไดรั้บการรับรองครบถว้นภายในอีก 2 เดือนจากน้ี  
 
ส าหรับจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ของ SEW บริษทัมีวิธีการเพาะปลูกและกรรมวิธี
การผลิตเยื่อชานออ้ยท่ีเป็นออร์แกนิก (Organic) โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการยื่น
จดสิทธิบตัรและรอการอนุมติั ซ่ึงการผลิตเยื่อชานออ้ยไดเ้องจะส่งผลให้บริษทั 
มีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด โดยมีราคาอยูท่ี่ประมาณ 11,000 บาท 
 

2. หากเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้บริษทัจะสามารถผลิตและส่งออกได้ในช่วง
ไตรมาส 3 ของปี  2564 ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงท่ี  ได้แก่  ต้นทุน 
ทางการเงินและค่าเส่ือมราคา โดยบริษัทได้บริหารจัดการต้นทุนด้านค่าแรง 
อย่างเต็มท่ีแลว้ ดงันั้น ในปีน้ีคาดว่าบริษทัจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นกว่าปี 
ท่ีผ่านมา และมีแนวโนม้ท่ีดีแน่นอนจากการตอบรับของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
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นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ  
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี
และการเงิน (CFO) 

ช้ีแจงในประเด็นสุดทา้ยวา่  

3. จากประมาณการท่ีบริษัทได้จัดท าไว้โดยหักพันธุ์อ้อยแล้ว ประกอบกับ 
ไดป้ระเมินจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพาะปลูกในปัจจุบนั และการส่งเสริมและ
ขยายพื้ นท่ี เพาะปลูกอีกจ านวน 100,000 กว่าไร่แล้ว บริษัทคาดว่าจะมี 
ปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 อยูท่ี่ 2.4 ลา้นตนั  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุม รวมทั้ งยืนยนัว่าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานจะด าเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 
  

 

ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 
(นางสาวพชัรี โคสนาม) 

 


