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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

ท่ี BRR2 2564/026  

 

 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564  

 

เร่ือง  ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 และเสนอความคิดเห็นหรือคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 ด้วยบริษัท  นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู ้ถือหุ้น 

และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญ 

ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และเสนอความคิดเห็น

หรือคาํถามล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 โดยสามารถเสนอเร่ืองดงักล่าว และส่งเอกสาร

หลกัฐานมายงัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูข่องบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 128/77-78 อาคารพญาไท

พลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือส่งขอ้มูลมาทางอีเมล 

companysecretary@brr.co.th ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2565 

 ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีบริษัทกําหนดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษทั 

http://www.buriramsugar.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” >> “ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้” >> “การประชุมผูถื้อหุน้” 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

                                                                                                      -----------ลงนาม----------- 
                                                               

(นายพิทกัษ ์ชาวสวน) 

       รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี การเงินและปฏิบติัการ 

                                                                                                  ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

mailto:companysecretary@brr.co.th%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.buriramsugar.com/
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

และเสนอความคดิเห็นหรือคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

เน่ืองดว้ยบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองอ่ืน ๆ 

ท่ีมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ ง 

เป็นกรรมการบริษทั โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้ 

1.2 ถือหุน้ขั้นตํ่า 10,000 หุน้ข้ึนไป และถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) 

เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

1.3 ตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ือง (ในขอ้ 1.2) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เง่ือนไขในการพิจารณา: เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในกรณีท่ี 

2.1.1 ข้อเสนอท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ  

หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

2.1.2 เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม 

2.1.3 เร่ืองท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.1.4 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

2.1.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

2.1.6 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วนตามท่ีกล่าวไวข้้างต้น และ/หรือท่ีมีข้อมูล 

ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถติดต่อได ้
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BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

3. การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ  

3.1 คุณสมบติัของกรรมการ: บริษทัฯ จะพิจารณาผูส้มคัรเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่ตอ้งหา้มตาม 

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาทิ นํ้ าตาลทราย ไฟฟ้า และปุ๋ย เป็นตน้ ดา้นกฎหมาย บญัชีและการเงิน 

หรือมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

3.1.3 การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตน 

3.2 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ: ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดหรือนโยบายของบริษทัฯ  

หรือของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (สามารถดูขอ้มูลคุณสมบติัของกรรมการอิสระเพิ่มเติมไดใ้น 

คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ ส่วนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ข้อ 1.5.3  

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคดิเห็นหรือคาํถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือส่งคาํถามล่วงหน้าในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมสามญั 

ผู ้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํา ปี  2565 ไ ด้ ล่ ว ง ห น้ า ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  29 ตุ ล า ค ม  2564 จ น ถึ ง วัน ท่ี  30 ม ก ร า ค ม  2565  

ทั้งน้ี บุคคลท่ีจะส่งความคิดเห็นหรือคาํถามล่วงหนา้จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นจะต้องแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล (ถ้ามี) ท่ีสามารถติดต่อได้  

มาพร้อมกบัความคิดเห็นหรือคาํถาม 

5. การพจิารณา/ ขั้นตอน 

5.1 การเสนอวาระการประชุม 

5.1.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวม/ตรวจสอบข้อเสนอท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์ และดําเนินการ 

ตามขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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5.1.2 เร่ืองท่ีเสนอท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุอยูใ่นวาระการประชุมในหนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (กรณีบรรจุวาระในหนงัสือเชิญประชุม จะระบุว่าเป็นวาระท่ีกาํหนด

โดยผูถื้อหุน้) 

5.1.3 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น มติเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นอันส้ินสุด หากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้ว เห็นควร 

ไม่บรรจุวาระของผู ้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจะช้ีแจงเหตุผล 

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ 

5.2 การสรรหากรรมการ 

5.2.1 เลขานุการบริษทัจะรวบรวม/ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล และคุณสมบติัของ

บุคคลท่ีจะคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และดาํเนินการตามขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

5.2.2 บุคคลท่ีได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมความเห็น 

ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.2.3 ในการสรรหา บริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั 

จะพิจารณาเสนอช่ือบุคคล และหากไม่ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

5.3 การเสนอความคิดเห็นและคาํถาม 

5.3.1 เลขานุการบริษทัจะรวบรวมความคิดเห็นและคาํถามของผูถื้อหุน้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณาตอบคาํถามให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทางอีเมล โทรสาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

ตามความเหมาะสม หรือพิจารณาตอบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

5.3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทางอีเมล หรือโทรสาร มายงั

เลขานุการบริษทั ก่อนจดัส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัท่ีอยูติ่ดต่อตามรายละเอียดท่ีใหไ้ว ้ 

6. เอกสารประกอบ 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

6.1 หลกัฐานใบรับรองการถือหุน้ เช่น ใบหุน้ หนงัสือรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืน

ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

6.2 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง หรือสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  

หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั พร้อมทั้งลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6.3 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้น กลุ่มผูถื้อหุ้นจะตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน

ของกลุ่ม ทั้งน้ี การติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทัฯ และตวัแทนท่ีไดรั้บความยินยอมถือว่าเป็นการส่ือสาร

ระหวา่งบริษทัฯ และกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

6.4 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู ้ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น 

กรรมการบริษทั จะตอ้งส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

6.4.1 ผูส้มคัรลงนามในประวติัคุณสมบติัดว้ยตนเอง 

6.4.2 รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว เช่น วุฒิการศึกษา ประวติัการทํางาน  

การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุน้ และอ่ืน ๆ  

6.4.3 การรับรองสาํเนาถูกตอ้งของเอกสารอ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. การส่งเอกสาร 

การเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือกรรมการบริษทั สามารถนาํส่งขอ้มูลโดยผา่นช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 

อีเมล:  companysecretary@brr.co.th 

ท่ีอยูติ่ดต่อ: ส่งถึง เลขานุการบริษทั 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทร.   0-2216-5820-2 ต่อ 301 หรือ 302 หรือ 303 

  โทรสาร   0-2216-5823 

 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทางอีเมล และ/หรือ โทรสาร มายังเลขานุการบริษัท

ก่อนจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังท่ีอยู่ติดต่อตามรายละเอียดข้างต้นได้ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี       

30 มกราคม 2565 

 
 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
 

5 
 

 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 

แบบเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

 วนัท่ี………………………………………. 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..…………นามสกลุ…….………………………….……………… 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)…………………..………………..(สาํนกังาน)……………………………………............ 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ……………………………….…อีเมล……………….……………………………...……... 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน…………..หุ้น เป็นระยะเวลา…………เดือน  

มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระเบียบวาระ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (โปรดระบุขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการประกอบการเสนอระเบียบวาระ (ถา้มี) ) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน.................หนา้  

แบบ ก. 
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 (ในกรณท่ีีเป็นกลุ่มผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง) 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..…………นามสกลุ…….………………………….……………… 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)…………………..………………..(สาํนกังาน)………………………………….............. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล………………..………………………………... 

ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในการติดต่อกบับริษทัฯ  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ก. หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ  

และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญัมา ณ ท่ีน้ี 
 

 ลงช่ือ………………………………………ผูถื้อหุน้ 

          (………..…………………………....) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรอง 

สาํเนาถูกตอ้ง 

2. ผู ้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ส่ ง เ อ ก ส า ร แ บ บ  ก .  อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ไ ด้ ท่ี โ ท ร ส า ร ห ม า ย เ ล ข  0-2216-5823 ห รื อ ท่ี อี เ ม ล

30companysecretary@brr.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัแบบ ก. มายงัท่ีอยูข่องบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 เร่ือง “การส่งเอกสาร” ของ

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอช่ือผู ้ทรงคุณวุ ฒิ เ พ่ือเข้ารับการเลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการบริษัท  

และเสนอความคิดเห็นและคาํถามฉบบัน้ี ภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2565  

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม

เป็นชุดเดียวกนั 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัทาํแบบ ก.  

1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแก้ไขคาํนําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง 

สาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
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สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 

 

แบบเสนอรายช่ือผู้เข้าคดัเลือกเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี………………………………………. 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..…………นามสกลุ…….………………………….……………… 

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)…………………..………………..(สาํนกังาน)………………………………….............. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน…………..หุ้น เป็นระยะเวลา…………เดือน  

มีความประสงคข์อเสนอรายช่ือผูเ้ขา้คดัเลือกเป็นกรรมการ ดงัน้ี 

ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..……….……นามสกลุ…….………………………….……………..…  

อายุ...................ปี เป็นผูเ้ขา้คดัเลือกเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์

ของบริษทัฯ ตามท่ีระบุในข้อ 3 ของหลักเกณฑ์ฉบับน้ี และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับ 

การเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล การศึกษา และประวติั 

การทาํงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ 
 

(ในกรณท่ีีเป็นกลุ่มผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เสนอรายช่ือผู้เข้าคดัเลือกเป็นกรรมการ โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง) 
 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..…………นามสกลุ…….………………………….……………… 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)…………………..………………..(สาํนกังาน)………………………………….............. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 

ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนในการติดต่อกบับริษทัฯ  

 

แบบ ข. 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ข. หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ

ทั้งหมดถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญัมา ณ ท่ีน้ี 

  

 ลงช่ือ………………………………………ผูถื้อหุน้ 

         (………..…………………………....) 

การให้ความยนิยอม 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..…………………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั

ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน 

ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญัมา ณ ท่ีน้ี 

 ลงช่ือ………………………………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

 (………..…………………………....) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรอง 

สาํเนาถูกตอ้ง 

2. ผู ้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ส่ ง เ อ ก ส า ร แ บ บ  ข .  อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ไ ด้ ท่ี โ ท ร ส า ร ห ม า ย เ ล ข  0-2216-5823 ห รื อ ท่ี อี เ ม ล

companysecretary@brr.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัแบบ ข. มายงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 เร่ือง “การส่งเอกสาร” ของ

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือเข้า รับการเลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการบริษัท  

และเสนอความคิดเห็นและคาํถามฉบบัน้ี ภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2565 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 รายช่ือ ผูถื้อหุ้นจะตอ้ง

จดัทาํแบบ ข. 1 แบบต่อ 1 รายช่ือ 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแก้ไขคาํนําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรอง 

สาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษทัฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

*ผู้ได้รับการเสนอช่ือ โปรดกรอกแบบฟอร์มในหน้าถดัไป* 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

รายละเอยีดข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจําปี 2565 

 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)……………………..………..…นามสกลุ…….……………………….………..……… 

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

สญัชาติ……………………………… วนั/เดือน/ปีเกิด……………………………………………อาย…ุ…….......…. 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)…………………..………………..(สาํนกังาน)………………………………………….. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………….…อีเมล……………….………………………………... 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวิชา 

    

    

    

    

    

 

ประวัติการทาํงาน 

ตั้งแต่ปี ถึงปี บริษทั/ ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่ง 

    

    

    

    

    

    

 

รูปถ่าย 

 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

การผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษัทท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โปรดแนบ

สาํเนาหลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

ปี หลกัสูตร 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้ถือในบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน…………………………….หุน้ 

สถานภาพสมรส  โสด 

  สมรส (โปรดกรอกขอ้มูลดา้นล่าง) 

  หยา่ 

ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

ช่ือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ 

1.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

2.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

3.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

 

ช่ือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

1.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

2.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 

3.…………..………………………………………………………………ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน……………..…หุน้ 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

การมีส่วนได้เสียท้ังทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรม

และลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (ในกรณีท่ีมีการถือหุน้ โปรดระบุช่ือบริษทั 

จาํนวนหุน้ท่ีถือคิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการบริษทั โปรดระบุ 

ช่ือบริษทั) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมสีภาพ

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (ถา้มี โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน/บริษทั จาํนวนหุ้นท่ีถือคิดเป็น

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของหา้งหุน้ส่วน/บริษทัดงักล่าว) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัท 

ของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2565 และขอรับรองว่า ขอ้มูลของขา้พเจ้าขา้งตน้น้ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 

 ลงช่ือ………………………………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

 (………..…………………………....) 


	BRR2 2564-026 TH ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า_AGM 2565_REV1
	เอกสารแนบ_หลักเกณฑ์เสนอวาระ ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า_AGM 2565_REV1

