
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) 
 

วันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

จัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงช่องทางเดียวเท่าน้ัน 

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนในระบบไดต้ัง้แต่วนัท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 เป็นตน้ไป 

กรณีมอบฉันทะ (มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) 
ผูถื้อหุน้สง่เอกสารการมอบฉนัทะถึงบรษิัท ภายในวนัพธุที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 
1. ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  
2. ช่องทางไปรษณีย:์  สง่ถึง เลขานกุารบริษัท ฝ่ายส านกักรรมการ 
บรษิัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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ท่ี BRR2 2565/008 
 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2.  รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ประวติักรรมการบริษทัท่ีเสนอให้กลบัด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
4.  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัและนิยาม

กรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ประวติัของผูส้อบบญัชีหลกัท่ีเสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
6.  ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 
7.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น   
8.  ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

- เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
- การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 
- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

9.  ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
10.  ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
11.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามล าดบั) 
12.  แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
13.  แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม 
14.  ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565  ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  
(เวลาลงทะเบียน 08.00 - 10.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-AGM) เท่านั้ น ตามหลักเกณฑ์ 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายก าหนด ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3โรงแรมอโนมากรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 29 
เมษายน  2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และน าส่งให้แก่ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2564 
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code)   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในรอบปี 2564  

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ตามท่ีมาตรา 112 ของพระราชบัญญติั 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
โดยสรุปขอ้มูลส าคญัทางการเงินตามตารางในหนา้ถดัไป  

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน  
      หน่วย : ล้านบาท 

  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) ปี 2564 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 40.61   0.43  60.42                     0.70  69.00 0.76 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ                        388.69   4.12                         131.09                     1.51  317.85 3.51 
ลูกหน้ีชาวไร่สุทธิ                        210.62   2.23                         366.58                     4.23  442.26 4.88 
รายไดค้า้งรับ – ส านกังานกองทุนออ้ย 
และน ้าตาลทราย 

                       325.52   3.45                         300.84                     3.47                                   -                           -    

สินคา้คงเหลือ                        911.95   9.67                         568.44                     6.56  1,332.63 14.71 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

                       127.43   1.35  38.25                    0.44  41.56 0.46 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 65.31                           0.69  25.79                     0.30  20.95 0.23 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     2,070.13   21.95                      1,491.41                  17.22  2,224.25 24.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                          
ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน 31.12                            0.33                         117.24                     1.35  104.77 1.16 
รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวียน - ส านกังานกองทุน
ออ้ยและน ้าตาลทราย 

                       158.76   1.68                         170.20                     1.96                                   -                           -    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 1.41                              0.01                                   -                           -                                     -                           -    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                     1,111.34   11.79                      1,004.93                  11.60  1,089.64 12.03 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
    ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

                                 -                           -    11.41  0.13  14.00 0.15 

เงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ                        193.26   2.05                         145.24                     1.68  106.97 1.18 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.97  0.04  3.97                     0.05  4.49 0.05 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ                     5,674.84   60.18                      5,532.25                  63.86  5,339.40 58.95 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ                                  -                           -    13.88                     0.16  10.13 0.11 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 31.06  0.33  27.25                     0.31  24.15 0.27 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ                        126.61   1.34                         128.15                     1.48  118.18 1.30 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 26.75  0.28  17.31                     0.20  21.01 0.23 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,359.12  78.05  7,171.82                 82.78  6,832.73 75.44 

รวมสินทรัพย์ 9,429.25  100.00  8,663.23               100.00  9,056.98 100.00 
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หน่วย : ล้านบาท 
  
  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) ปี 2564 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนี้สินหมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี                                  -                           -                                     -                           -      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                        839.19  8.90                        674.59  7.79 884.41  9.76  
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                     2,611.88                  27.70                         758.87                     8.76  1,621.90  17.91  
เงินกูยื้มระยะสั้นอื่น ๆ                                  -                           -                           349.36                   4.03  0.00  -    
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                       295.99               3.14                         261.25            3.02  346.33  3.82  

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                       211.24                  2.24                         223.57                   2.58  262.68  2.90  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

7.18                    0.08                                   -                           -    - - 

หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -    - - 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                                  -                           -                                     -                           -    - - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

                                 -                           -    7.25                    0.08  4.90  0.05  

ส่วนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

8.04                    0.09  6.68                    0.08  6.90  0.08  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
                            

4.67  
                  0.05  

                          
16.37  

                  0.19  3.57  0.04  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  9.83                    0.10  15.53                    0.18  69.46  0.77  
รวมหนี้สินหมุนเวียน                     3,988.02                  42.29                      2,313.46                  26.70  3,200.15  35.33  

หนี้สินไม่หมุนเวียน           
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        488.47                    5.18                      1,470.11                  16.97  1,142.18 12.61 
เงินกูยื้มะยะยาวจากบริษทัร่วม-สุทธิจากส่วนท่ี
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

                    3,024.41                  32.07                      2,918.13                  33.68  2,669.51 29.47 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอื่น ๆ - สุทธิ 

                                 -                           -                                     -                           -    19.98 0.22 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

8.67                    0.09                                   -                           -    - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ     13.51                    0.16  6.75 0.07 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ     29.89                    0.35  18.41 0.20 
หุ้นกู ้                                  -                           -                                     -                           -    0.00 - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิก
จา้งหรือเกษียณอายุ 

56.74                    0.60  59.17                    0.68  55.76 0.62 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                                  -                           -    3.12                    0.04  6.82 0.08 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                     3,578.30                  37.95                      4,493.94                  51.87  3,919.41 43.28 

รวมหนี้สิน                     7,566.32                  80.24                      6,807.40                  78.58  7,119.56 78.61 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) ปี 2564 (งบรวม) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนเรือนหุ้น                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
 ทุนจดทะเบียน                                  -                           -                                     -                           -                                     -                           -    
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้                        812.10                     8.61                         812.10                     9.37  812.10 8.97  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั                        954.67                  10.12                         954.67                  11.02  954.67 10.54  
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม                                  -                           -                                     -                           -    0.00 -    
  จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย                           56.60                     0.60                            65.97                     0.76  69.46 0.77  
  ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร                           38.25                     0.41                            13.75                     0.16  95.87 1.06  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ                                  -                           -                                8.00                     0.09  4.67 0.05  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                             1.32                     0.01                              1.35                     0.02  0.66 0.01  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,862.93                 19.76  1,855.83                 21.42  1,937.42 21.39  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,429.25                     100  8,663.23                     100  9,056.98 100  

 
หน่วย : ล้านบาท 

  
  

ปี 2562 (งบรวม) ปี 2563 (งบรวม) ปี 2564 (งบรวม) 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายและบริการ                     4,985.16                123.18                      3,892.61                  96.18  3,788.42 94.04  
รายไดอ้ื่น                        131.48                     2.57                         154.55                     3.82  240.23 5.96  

รวมรายได้                     5,116.64                      100                      4,047.16                      100  4,028.65 100  

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการ                     4,469.21                110.43                      3,267.59                  80.74  3,260.48 80.93  
ค่าใชจ่้ายในการขาย                        304.18                     7.52                         127.14                     3.14  139.34 3.46  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                        501.31                  12.39                         260.01                     6.42  313.42 7.78  
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดิต           

    ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                               17.49                     0.43  (24.17)             (0.60)  
ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ                               13.33                     0.33  63.81 1.58  

รวมค่าใช้จ่าย                     5,274.70                130.33                      3,685.55                  91.06  3,752.89 93.15  

ตน้ทุนทางการเงิน                        384.00                     9.49                         331.35                     8.19  192.21 4.77  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                           63.78                     1.58                              0.81                     0.02  49.22 1.22  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                       (478.28)                (11.82)                            31.08                     0.77  132.78 3.30  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           33.49                     0.83                            24.92                     0.62  5.74 0.14  
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี                       (511.77)                (12.65)                              6.17                     0.15  127.04 3.15  

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย,สุทธิทางภาษ ี                          (0.06)                  (0.00)                                   -                           -    2.07 0.05  
ก าไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ 

                         (3.93)                  (0.10)                              1.36                     0.03                              5.03  0.12   
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     (5.40)             (0.13) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี                       (515.76)                (12.74)                              7.53                     0.19  128.73 3.20  

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                       (511.71)                (12.64)                              6.14                     0.15  129.31 3.21  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

                          (0.06)                 (0.00)                              0.03                     0.00  (2.27)             (0.06)  
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)** (0.63) 0.008 0.159 
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   หน่วย : ล้านบาท 

  
  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                    (478.28)  31.08  132.78  
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)     
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 344.22  323.90  296.61 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)  17.49 (24.17) 
- ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  - -    
-  ดอกเบ้ียรับ                      (59.30)                        (38.71)  (55.29) 
- เงินปันผลรับ                        (0.20)                          (0.31)  (0.23) 
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 4.62  -    -    
- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ                       (7.62)  21.00  7.51 
-ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 98.42   (98.42)  -    
- (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย                        (0.15) -    -    
- (ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 1.57  2.81  0.68 
- ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 30.63  33.34  3.61 
- ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -    -    -    
-  ตน้ทุนทางการเงิน 384.00  331.35  192.21 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                      (63.78)                          (0.81)  (49.22) 
-  ค่าใชจ่้ายตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 18.63  6.67  6.41 
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า  1.80 0.30 
- (ก าไร) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน                         (6.85) 63.91 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 272.75  624.34  575.10 
 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน    

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น                     (27.76) 257.26  (188.94) 
- รายไดค้า้งรับ – ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย                      (24.01)  24.68  300.84 
- ลูกหน้ีชาวไร่ 382.80                      (160.27)  (69.21) 
- สินคา้คงเหลือ 433.17  322.52  (771.71) 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น                      (6.82)  46.37  (2.02) 
- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน                        (4.01)                        (96.90)  18.86 
- ลูกหน้ีอื่น – ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย                   (10.68)                        (11.44)  170.20 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                       (9.14)  5.97  (3.70) 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  18.84                        (93.65)  174.32 
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                      (4.58)                          (5.28)  1.86 
- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน                       (3.92)                          (3.90)  (3.32) 
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -    -    4.89 
เงินสดได้มาจากการด าเนินงาน 1,016.63  909.69  207.17 

- รับคืนภาษีเงินได้ 12.18 27.81  -    
- ภาษีเงินได ้                     (10.40)                        (11.21)  (21.83) 
- ตน้ทุนทางการเงิน                    (381.57)                      (338.52)  (303.22) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 636.84  587.78  (117.88) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

ดอกเบ้ียรับ 59.30  38.71  55.29 
เงินปันผลรับ 65.91  33.50  30.02 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 94.85 74.03  33.54 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -    -                            (45.03) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 0.72 -    -    
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย                             (0.06) 
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 123.39  123.78  241.87 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่                      (36.21)                          (2.44)                        (198.61) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -    -                              (0.52) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 0.31  14.00  1.83 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                  (692.67)                      (182.85)                        (100.06) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                      (18.98)    (5.23)                            (3.36) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน                   (403.39)  93.52  14.92 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินกูยื้มระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง)                       (6.38)  
                  

(1,503.66)  
513.67 

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 299.63  1,000.00  -    
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากริษทัร่วม -    -    -    

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                    (387.09)                     (53.10)  
-                        

(242.85) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม                     (144.18)                        (93.96)  
-                        

(122.38) 
เงินกูยื้มระยะยาวจากคณะกรรมการ   19.98 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย  - -    
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ                     (12.15)  -    -    

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า                        (10.77) 
-                            

(8.17) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -    -    -    
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุ้น -    -    -    
เงินกูยื้มกรรมการเพิ่มข้ึน (ลดลง) -    -    -    

จ่ายเงินปันผล                   (121.78)  -    
-                          

(48.72) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                    (371.96)                      (661.49)  111.53 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ                   (138.51)  19.81  8.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 179.13  40.61  60.42 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 40.61  60.42  69.00 
 

   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                0.52                 0.64  0.70  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                0.29                 0.40  0.28  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                0.16                 0.25             (0.04)  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)              12.99               14.98  16.88  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั)              27.71               24.04  21.33  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                3.97                 4.41  3.43  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)              90.60               81.55  104.95  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)                5.39                 4.32  4.18  
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)              66.74               83.39  86.07  
Cash Cycle (วนั)              51.57               22.20  40.21  
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   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)      

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)              10.35               16.06  13.94  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 5.01  17.63  16.41  
อตัราก าไรอื่น 2.57  3.82  5.96  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 254.80  85.64          (18.96)  
อตัราก าไรสุทธิ (%)            (10.00)  0.15  3.15  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น              (0.63)  0.01  0.16  
เงินปันผลต่อหุ้น 0.15  -                (0.06)  
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)            (23.46)  0.33  6.70  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)              (5.19)  0.07  1.43  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)             (3.02)  5.89  7.79  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.52  0.45  0.45  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 4.06  3.67  3.67  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.84  3.67  1.48  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า) 1.73              (0.40)  4.94  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)              (0.24)  -                (0.38)  

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑ์ดงักล่าว จึงจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564 จ านวน 
3,489,445.84 บาท จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564  

นอกจากนั้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท ซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0043 
บาท และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.0657 บาท 
ต่อหุ้น โดยเป็นจ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 56,846,989 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.74 ของ 
ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและการลงทุน 

ทั้งน้ี เสนอให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  
และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัไดด้งัน้ี 



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์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  

 

9 
 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจ าปี 2562 - 2564 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) งด จ่ าย เ งิน ปันผลส าห รับผล 

การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และงดการจดัสรร 
ทุนส ารองตามกฎหมาย  

187.39 (ก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ BRR) 

127.04 (ก าไรสุทธิจาก 
งบการเงินรวมของ BRR) 

2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 812.09 812.09 
3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.07 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 48.72 56.85 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 26.01% 44.74% 
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 
ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัท เน่ืองจาก
บริษทัประสบภาวะขาดทุนและมี
ความจ าเป็นต้องคงเงินไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการและเพ่ือการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัทเน่ืองจาก
บริษัทมีความจ าเป็นต้องคงเงิน
ไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการและเพื่อการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัท เน่ืองจาก
บริษัทมีความจ าเป็นต้องคงเงิน
ไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการและเพื่อการลงทุน 

หมายเหต:ุ  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหักภาษี 
เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรา  
น้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็น 
ในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  
และการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

5.1 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 15 สรุปใจความส าคญัว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทกุคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก 
โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั  
จดทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น 
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  
 กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งเป็นกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 

             2.    นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
 กรรมการบริษทั รวมทั้งเป็นกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
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3.   นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้น

ธุรกิจพลังงานและการลงทุนทั้ งในและต่างประเทศ  รวมทั้ งเป็นกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร 
ของบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 

  4.    นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์
 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้า่นการเห็นชอบตามหลกัเกณฑแ์ละ
กระบวนการกลัน่กรอง ตลอดจนไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั, การเงิน, บญัชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีและนวตักรรม รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ี
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเคร่ืองมือ 
ในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้ส าหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
นอกจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัพิจารณาเพ่ิมเติมตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏ 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ  
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายช่ือ
บุคคลเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 
ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2565  

อยา่งไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งเสนอค าถามและขอ้เสนอแนะส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น ไม่ปรากฎผู้ ถือหุ้น
น าเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบแล้ว  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
4 ท่าน คือ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และ นางพรทิพย ์ 
สุขทพัภ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี  
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี  

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  
(มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน ้าตาล และพลงังาน)   
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เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั) และเป็นประธานกรรมการชุดย่อย 
ของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

                    2.     นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
(มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร ปุ๋ ย และอุตสาหกรรมน ้าตาล) 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  

3.    นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
(มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน ้าตาล และพลงังานชีวมวล) 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั) และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั 
ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  

           4.    นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์
 (มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายภาษีอากร บญัชีการเงิน และการตรวจสอบบญัชี)  

     เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมี 
ส่วนได้เสียในวาระน้ี เห็นว่า กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 4 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งด าเนินงานในดา้น 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัดและไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทั 
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ อนัไดแ้ก่ นางพรทิพย ์
สุขทพัภ ์มีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็น  
ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง บุคคลดงักล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง 
ค านิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทั 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจาก 
ฐานการค านวณในการนบัคะแนน    

5.2 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ดว้ยนางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจาก
การเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากตอ้งไปปฏิบติัภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2565 นั้น ท าให้มีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง โดยปัจจุบนัมีจ านวนกรรมการบริษทัคงเหลือ 10 คน  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ เปล่ียนแปลงจ านวน
กรรมการบริษทัจาก 11 คน ให้คงเหลือเพียง 10 คน โดยคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วว่า จ านวน
กรรมการบริษทัทั้ง 10 คนดงักล่าวยงัคงเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ตลอดจนมีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในทุกดา้นท่ีจะสามารถท าให้การด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายนามกรรมการบริษทัที่คงเหลือดงัน้ี   

1. นายศิริชยั  สมบติัศิริ  ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
2. นางสีนวล   ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
3. รศ.ดร.ชิต   เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
4. นางพรทิพย ์  สุขทพัภ ์  กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
5. นายอนนัต ์  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)                                
6. นางวนัเพญ็    ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  
7. นางจิรวรรณ   พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  
8. นางสาวจิตติมา   ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  
9. นายสฤษด์ิ    ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  
10. นายอดิศกัด์ิ    ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั (มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั)  
  

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา รวมถึง 
การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ส าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้แก่ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนและบ าเหนจ็ประจ าปี และค่าตอบแทนปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 นอกจาก
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน ท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ 
อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว  

ส าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ซ่ึงจากการปฏิบัติหน้าที ่ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควร เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี ย้ประชุมต่อคร้ัง 
การประชุมในรูปแบบเดิม และค่าตอบแทนปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 นอกจาก
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  

นอกจากนั้น ขอเสนอให้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2565 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่น   
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย  เป็นวงเงินจ านวนรวม
ทั้ ง สิ้นไม่เกิน  8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่น โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
บริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2565 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหต:ุ  นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามท่ีเสนอในตารางข้างต้นนี ้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน ท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใด 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

หมายเหต:ุ  นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนี ้ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน ท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

 

 

 

 

ต าเหน่ง ปี 2564  ปี 2565 (ปีที่น าเสนอ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน (บาท/เดือน) 

บ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน (บาท/เดือน) 

บ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 

ต าเหน่ง ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่น าเสนอ) 

เบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

เบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 15,000 15,000 

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคลย้อนหลัง 2 ปี 

หมายเหตุ: - ปี 2563 ไดป้รับลดบ าเหน็จจ านวนร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะ 
กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

  - 1นายศิริชัย สมบัติศิริ พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และพน้จากต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งรศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา ปฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวแทน 

 

 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
1.นายศิริชยั สมบติัศิริ1 ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)   680,000 653,333 
2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
120,000 930,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (ผูบ้ริหารของบริษทัย่อย) 30,000 270,000 
4.นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 90,000 710,000 
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 110,000 710,000 
6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 90,000 710,000 
7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเส่ียง, 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

110,000 750,000 

8.นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

515,000 550,000 

9.รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

260,000 621,667 

10.นางพรทิพย ์สุขทพัภ์ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
 (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

293,333 490,000 

11. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  
(แทนนายวิเชฐ ตนัติวานิช โดยมีผลเมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

293,333 490,000 

12.นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563) 

200,000 - 

13.นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563) 

90,000 - 

รวม 2,881,666 6,885,000 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความเป็นอิสระ 
ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีดงัน้ี (ประวติัของผูส้อบบญัชีหลกัเป็นไป
ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
(ผูส้อบบญัชีหลกั) และ/หรือ 

3930 - 

2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล และ/หรือ 5874 - 
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร และ/หรือ 5730 - 
4. นางสาวสุทธิรักษ ์ฟักอ่อน 7712 - 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 (ผูส้อบ
บญัชีหลกั) และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ 
สันติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 7712 จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย (บริษัทและบริษัทย่อย 
ใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ส าหรับปี 2565 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ
ข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ าวแต่อย่างใด ทั้งน้ี ขอเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่ 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
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หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2565 (น าเสนอ) ปี 2564  
1.ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
  - บริษทั  
  - บริษทัยอ่ย  

 
1,350,000 
4,050,000 

 
1,075,000 
5,615,000 

2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)  
  - บริษทั  
  - บริษทัยอ่ย  

 
N/A 

  

 
62,675 

187,790  
 3.ค่าบริการอื่นท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (Non-audit service) 
  - บริษทั  
  - บริษทัยอ่ย  

 
N/A 

 
- 

400,000 
รวมทั้งหมด 5,400,000 7,340,465 

ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัที่น าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัในปี 2565 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่เม่ือพิจารณาค่าสอบ
บญัชีโดยรวมของกลุ่มแลว้ พบว่าลดลงจากเดิม 19.28% โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายจริงอื่น ๆ 
(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใชจ้่ายจริงอ่ืน ๆ  (out-of-pocket expenses) จะรวม
คา่ใชจ้่ายหลกั อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าส าเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิด
ค่าใชจ้่ายตามจริง 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในคร้ังน้ี เพื่อการบริหารงานของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัให้มีความคล่องตัว ตลอดจนเพื่อโอกาสและประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
บริษทัจึงประสงคแ์กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ดงักล่าว  

ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย
ล าดบัท่ี 6 รวมทั้งขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ดงักล่าว เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการแกไ้ขถอ้ยค าในขอ้บงัคบัของบริษทัไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากดั และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าส่ังให้แกไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว อีกทั้ง 
ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 ดงักล่าวได้ 
ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจดัเตรียม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการติดต่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ 
หรือองคก์รของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเ ติม 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 43 เพื ่อการบริหารงานของบริษทัย ่อยและบริษทัร่วมของกลุ ่มบริษทั  ให้มี 
ความคล่องตวั รวมทั้งการมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ตามท่ีเสนอในขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พจิารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ตามวนั เวลา ผา่นระบบ ของ Quidlab 
FoQus ท่ีไดก้ าหนดไวด้งักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุมผูถื้อหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานเพื่อใชส้ าหรับการประชุม
ผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8
และปฏิบติัตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษัท  
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบมากบัหนงัสือ 
มอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้นได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และ 11)   

นอกจากนั้น บริษทัไดน้ าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 และแบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13 

นอกจากนั้น บริษทัตระหนักในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายของเจา้ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)  
เพื่อด าเนินงานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมไดใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 14 

อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) 
ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  
 
 

(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
 

วัน เวลา และสถานที ่
การประชุมจดัขึ้นเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 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,  
      กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและ
พิจารณา 

  ค่าตอบแทน  
8.    นางสีนวล          ทศัน์พนัธ์ุ        กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

และความยัง่ยืน          และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9.    รศ.ดร. ชิต  เหล่าวฒันา                กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล
และความยัง่ยืน   
                                                                  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
10.  นางพรทิพย ์          สุขทพัภ ์       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11.  นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
 ทั้งน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน 11 คน จากจ านวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการ
บริษทัที่เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 1 
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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) 

ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม  
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 ดูแลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด ( “DAP”) ท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าในการประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ Cisco WebEx และการลงคะแนนผา่นระบบ DAP e -Shareholder Meeting 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมและเลขานุการท่ี

ประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ประชุม  

ดว้ยความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความปลอดภยัของผูถื้อ
หุ้น จึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting ทั้งน้ี 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าและขอ้เสนอแนะก่อนการ
ประชุม อีกทั้งสนับสนุนให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ รวมทั้ง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคเ์ขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้ปิดลงทะเบียนล่วงหนา้ส าหรับการเขา้ประชุมผา่น
ระบบ DAP e -Shareholder Meeting ตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เป็นเวลาถึง 23 วนั  

ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ช้บริการบริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั หรือ DAP ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าใชร้ะบบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและตรวจนบัผลคะแนนเสียง โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัเป็นผูดู้แลและตรวจนบัผลคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวมทั้งระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-AGM ใชร้ะบบ Cisco WebEx โดยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ไดเ้ป็นไปตามท่ีพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวยงัจดัท า
โดยรองรับและให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษทัยงัไดด้ าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัอีกดว้ยโดยบริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ส าหรับการประชุมไว้
เพื่อเป็นหลกัฐาน 

นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดป้ระกาศ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) รวมทั้งแจง้ในเวบ็ไซต์ของบริษทั ในระหว่าง
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วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม ค าถามและข้อเสนอแนะส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอวาระ ค าถาม และขอ้เสนอแนะ รวมทั้งช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัให้บริษทัพิจารณา และไดแ้จง้ให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเว็บไซต์ของบริษทั โดยประกาศผ่านระบบข่าวของ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน 2564 ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 27 วนั และจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21วนั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษา
ขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ  

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น มีผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 3,052 ราย รวมจ านวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 3,051 ราย รวม
จ านวนหุ้น 811,468,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.92 และผูถื้อหุ้นต่างชาติ 1 ราย รวมจ านวนหุ้น 631,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.08 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้น 
▪ เขา้ประชุมดว้ยตนเอง      7  ราย ถือหุ้นรวม                          110,621  หุ้น 
▪ มีผูรั้บมอบฉนัทะ 118  ราย  ถือหุ้นรวม                   609,612,070   หุ้น  
▪ รวมทั้งส้ิน 125  ราย  รวมถือหุ้นทั้งส้ิน         609,722,691   หุ้น  
▪ คิดเป็นร้อยละ  75.07 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด    812,099,845 หุ้น 

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้ าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุ้นดงักล่าว ถือว่าครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้ น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุม  
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดว้ยความยินดี
อยา่งย่ิง  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-AGM เป็นคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม บริษทัเลง็เห็นว่าการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์น้ี ไม่เพียงมีขอ้ดี
ในแง่ลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยในจังหวดัต่าง ๆ 
นอกจากกรุงเทพมหานคร สามารถเขา้ร่วมประชุมไดพ้ร้อมกนั และยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
อีกดว้ย จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ี 
และเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมช้ีแจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป  
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โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม (เลขานุการ
ฯ) ไดร้ายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 
1 ถึง วาระท่ี 7 ส าหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
▪ กรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี

ก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม 
เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามไดเ้ม่ือน าเสนอจบ
ในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษทัอาจเชิญท่านผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง
หรือไม่ 

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

ค าถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว ้หรือ 
▪ กดปุ่ มเมนูท่ีเป็น 3 จุด ด้านล่างจอประชุมในระบบ Cisco WebEx และกดเลือกเมนู “Raise hand” หรือท่ี

เป็น “รูปมือ” เพื่อยกมือถามค าถาม  
▪ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะอ่านค าถาม หรือเปิดไมค์โครไฟนให้ผูถื้อหุ้นถามค าถามด้วยตนเอง ในกรณีที่แจ ้ง

ความประสงค์ถามค าถามด้วยตนเอง โดยการขอให้เปิดไมค์นั้นจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
การประชุมของผูถ้ือหุ้น ให้ท่านกดค าว่า “Unmute Me” จึงจะสามารถพูดและส่งเสียงผ่านไมค์โครโฟน
ได้ 

การใช้งานระบบลงคะแนนเสียง 
▪ เม่ือถึงขั้นตอนการลงคะแนน บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

โดยให้ผูถื้อหุ้นกลบัไปยงัหน้าระบบ DAP e -Shareholder Meeting และกดท่ีปุ่ มลงคะแนน 
▪ ในการนับคะแนนของระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะท าการเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด 

หากท่านประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้กดท่ีปุ่ มตัวเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” โดยระบบจะหักจากคะแนนทั้งหมด 

▪ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 5 นาที โดยหากผูถื้อหุ้นไม่เลือกลงคะแนนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะสรุปผลในวาระนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขได้
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หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว (ภายหลงัตั้งแต่วาระที่ 3 ได ้เปลี่ยนระยะเวลาเปิดให้
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 3 นาที ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะรายใดในท่ีประชุม
คดัค้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าว)  

▪ หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะประกาศผลคะแนน จากนั้นผูถื้อหุ้นสามารถกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเองโดยการกดไอคอนรูปกราฟสีฟ้า  

▪ ระบบ DAP e -Shareholder Meeting ยงัไม่รองรับการนับคะแนน ซ่ึงรวมคะแนนท่ี “งดออกเสียง” เป็นฐานการ
ค านวณ ส าหรับวาระที่ก าหนดให้มีมติ “ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน” ดังนั้น หากมีการ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ท่ีก าหนดมติตามเง่ือนไขดังกล่าว บริษทั
จะต้องค านวณด้วยตนเอง ทั้งน้ี  การรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน จึงจะขอให้
พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือ
เสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 

▪ วาระเพื่อทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
▪ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 

2564 ในการลงคะแนนจะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการบริษทัไวแ้ต่ละท่านแยกต่างหากจากกัน เพ่ือให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดย
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทั
ดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

▪ ส าหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึก  
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

▪ ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะไม่มีกรณีท่ีมีผลท าให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ 
หรือเรียกว่าบตัรเสีย เน่ืองจากระบบก าหนดให้เลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ได้
เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น และระบบมีก าหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 5 นาที และจะปิด
ระบบลงคะแนน เม่ือเสร็จส้ินวาระนั้น ๆ  ซ่ึงจะไม่มีเหตุให้เกิดกรณีดงัน้ี 
▪ บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
▪ ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
▪ บัตรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็นคสั

โตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากน้อย
เพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

▪ บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 

6. เ ม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
▪ กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนั้นทนัที 
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▪ กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจง้และ
สรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 

▪ ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและการมอบ
ฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

▪ หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงคอ์อกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน
ในวาระท่ีเหลือได ้จึงขอความกรุณาในการรักษาสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยการอยู่ในท่ีประชุมจนถึงช่วงปิด
การประชุม 

7. บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการ
ถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดเ้รียนเชิญนางสาวขนิษฐา ขนัติโชค ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง (ซ่ึงเป็นผู ้
ควบคุมการท าบญัชีของบริษทั) มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน  

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง   
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563  

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 โดยไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอื่น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 
สิงหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 - 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  

ประธานฯ แจง้แก่ท่ีประชุมว่า ส าหรับวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน และไดม้อบหมายให้
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในวาระน้ี ดงัน้ี 

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มถดถอย ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทัว่โลก รวมทั้งภาคการผลิตและการท่องเท่ียว ซ่ึงยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะส้ินสุดเม่ือใด ทั้งน้ี บริษทัมีความตระหนกัท่ีตอ้งปรับตวัเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต จึงทบทวนและปรับปรุงแผน
ธุรกิจ ทั้งในดา้นแนวทางการหารายได ้การบริหารจดัการตน้ทุนและลดค่าใชจ้่าย รวมทั้งการวางแผนการลงทุน ตลอดจน
การจดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ไดอ้ย่างราบร่ืนและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จากการเร่งปรับตวัและปรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักล่าวท าให้ผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการรวม 3 ,892 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 
6.17 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัท่ีผลการด าเนินงานปรับตวัลดลง เน่ืองจากสัดส่วนตน้ทุนการผลิตน ้าตาลเพ่ิมสูงขึ้นในส่วน
ของการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้า ไอน ้า ไมสั้บ และค่าแรง อีกทั้งโครงการบรรจุภณัฑช์านออ้ยของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
(“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้
ตามเป้าหมายและการหาตลาดใหม่ภายในประเทศเพื่อทดแทนยอดขายของการส่งออกยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มท่ี ขณะเดียวกนักลุ่มบริษทั มีค่าใชจ้่ายคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ้่ายในการบริหาร
และตน้ทุนทางการเงิน ทั้งน้ี  คุณสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ CFO จะช้ีแจงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A 
ในวาระถดัไป ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติังบการเงิน  

นอกจากนั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้อยู่ใน “รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน THSI” 
ประจ าปี 2563 หรือ Thailand Sustainability Investment List 2020 กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นคร้ังแรก 
โดยรางวลัน้ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทั ท่ีให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบั
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล ส าหรับผลการด าเนินงานในดา้นอื่น ๆ และภาพรวมผลการด าเนิน 
งานท่ีส าคญั สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากรายงานประจ าปี 2563 โดยบริษทัได้จัดส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อม
หนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาผลการด าเนิน  
งานดงักล่าวแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ดงักล่าว  จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั
ของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) นั้น ตลอดปี 2563 บริษทัยงัคงยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาลและ
พฒันาระบบการต่อตา้นคอร์รัปชนัอย่างต่อเน่ือง โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั และมีการ
ประเมินความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  
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ส่วนการเปิดช่องทางการแจ้งขอ้ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ(Whistleblowing) เพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน หรือผูจ้ดัการ
ส านกัตรวจสอบภายในโดยตรง และไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.buriramsugar.com และในคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ตลอดจนส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อีกทั้งยงัคงจดัอบรมเร่ืองการต่อตา้นคอร์
รัปชนัให้บุคลากรและรณรงคภ์ายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไดท้บทวนกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

นอกจากนั้น เม่ือเดือนมีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการยื่นต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย กับ CAC ซ่ึงอยู่ระหว่างพิจารณาและตรวจสอบเอกสารระบบการควบคุมภายในและ
มาตรการบริหารจดัการความเส่ียงเร่ืองดงักล่าวโดย CAC 

ต่อมา ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและปฏิบติัการรายงาน
ถึงการบริหารจดัการของบริษทัในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

โดยนายพิทกัษ์ ชาวสวน ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อให้กลุ่มบริษทั
สามารถบริหารจดัการธุรกิจและด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืน กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท าแผนความต่อเน่ืองของธุรกิจ หรือ Business 
Continuity Plan (BCP) และจดัตั้งคณะท างานเร่ืองดงักล่าวขึ้น โดยแผนดงักล่าวไดมุ่้งเน้นทั้งการบริหารจดัการในดา้นทรัพยากร
บุคคล ชุมชนขา้งเคียง ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และการด าเนินธุรกิจทั้งดา้นการผลิต การขนส่ง การจดัจ าหน่าย และการบริหาร
จัดการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนด้านแผนงานท่ีเก่ียวข้องในด้านทรัพยากรบุคคลได้ออกมาตรการ Work from home ส าหรับ
พนกังานท่ีประจ าส านักงานกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง โดยไดเ้ตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการ
ท างานดงักล่าว เพ่ือให้การท างานเกิดความต่อเน่ืองและราบร่ืน นอกจากนั้น ดา้นการจดัการภายในโรงงานไดจ้ดัจุดคดักรองอยา่ง
เคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยปัจจุบนัยงัไม่พบพนักงานของบริษทัติดเช้ือดงักล่าวจนส่งผลต่อ
สุขภาพและกระทบต่อการท างาน บริษทัยงัไดส้นับสนุนและดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการโดยจดัโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินจากวิกฤต Covid-19 ตลอดจนจดักิจกรรมการเยบ็หน้ากากอนามยัให้กบัชุมชนและรณรงคเ์ร่ือง
การป้องกนัการแพร่ระบาด และยงัสนับสนุนบรรจุภณัฑ์ชานออ้ยให้กบับุคลากรทางการแพทย ์ส าหรับโรงพยาบาลในจงัหวดั
บุรีรัมย ์และโรงพยาบาลในจงัหวดัอื่น ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ Covid-19 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงถือว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แจง้แก่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) สามารถดูได้
จากแบบแจง้การประชุม (หัวขอ้: ขอ้มูลบริษทั/ หลกัทรัพย)์  พร้อมหนังสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
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บริษทัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) รายงาน
สรุปงบการเงินของบริษัท และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  หรือ MD&A ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

▪ สินทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยร์วมลดลงจากปีก่อน จ านวน 766.02 ลา้นบาท คิดเป็น -8.12% 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ เกิดจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงโดยเฉพาะน ้าตาลทราย และเน่ืองจากปริมาณ
ออ้ยลดลงจากผลกระทบของภยัแลง้ รวมทั้งลูกหน้ีการคา้สุทธิลดลงเป็นไปตามรายไดท่ี้ลดลงของปีน้ี 

▪ หนี้สิน  การลดลงของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการช าระเงินกูยื้มไดม้ากขึ้น 

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 9 จากการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีชาวไร่ 

▪ รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ท่ี 4,032.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1 ,085.80 ล้านบาท คิด 
เป็น -21.21% โดยมีสาเหตุเน่ืองจากปริมาณน ้ าตาลลดลงจากผลผลิตท่ีลดลงตามปริมาณออ้ย อีกทั้งรายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้าลดลงจากปริมาณกากออ้ยซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต รวมทั้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากชาน
ออ้ยท่ีเปิดตวัในช่วงตน้ปีซ่ึงมีเป้าหมายรายไดจ้ากการส่งออก เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินคา้ไดรั้บผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั ซ่ึงไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดต้าม
แผนการขายท่ีก าหนดไว ้

▪ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรสุทธิ 
ส าหรับปี 2563 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 625.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.06 โดยอตัรา
ก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได ้ประกอบกับในปีน้ีกลุ่มบริษทั มีนโยบายการ
ควบคุมตน้ทุน และค่าใชจ้่ายอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

▪ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรขั้นต้น 
ในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 6.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 101% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
ส าคญัเน่ืองจากอตัราก าไรขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และการลดลงของค่าใชจ้่ายใน
การขายและบริหารท่ีเป็นไปตามนโยบายการควบคุมงบประมาณของกลุ่มบริษทั รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
องคก์รของกลุ่มบริษทั 

▪ งบกระแสเงินสดสุทธิ 

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

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การลงทุนเพ่ิมเติม จึงท าให้
กระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เพ่ิมขึ้น จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2562 กลุ่ม
บริษทัมีการซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงสีน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและโรงผลิตบรรจุภณัฑ์
จากชานออ้ยแลว้ 
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- กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหา
เงินอยูท่ี่ 661.49 ลา้นบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ตามก าหนดการช าระหน้ี  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้
แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึงจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 จ านวน 9,369,515.07 บาท จากก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อย
กว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษทัและความจ าเป็นในการขยายการ
ด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ  

ทั้งน้ี เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่ได้จ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น และจากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ท่ี 187.39 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 
ซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.0252 บาทและจ่ายจากก าไรของกิจการท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.0348 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 48,725,990.70 
บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 26.01 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งคงเงินไวเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและการลงทุน นอกจากนั้น ไดเ้สนอให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์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  

 

28 
 

(Record Date) ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือน นับจากวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น) โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดงัน้ี  

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

7. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 271.67 งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ 
ด า เ นินงาน ส้ินสุด  ณ ว ัน ท่ี  31 
ธันวาคม 2562 และงดการตั้ งทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

187.39 (ก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของ BRR) 

8. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุ้น) 812.09 812.09 

9. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.06 

10. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 121.81 48.72 

11. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 44.84% 26.01% 

12. 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
ปันผลของบริษทั 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 าเป็นตอ้งคงเงินไวเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ
และเพื่อการลงทุน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดงัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวน
กรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก  
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โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

2. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นขายน ้าตาล
ในประเทศและสายงานจดัซ้ือ รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย และมีอ านาจลงนาม
แทนบริษทั 

5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ   
 กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน, กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดา้นการผลิตน ้ าตาล มวลชนสัมพนัธ์ และส่ือสาร
องคก์ร รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพิ้จารณาเห็นสมควรให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

เพื่อให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ
บริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการ
ค านวณในการนบัคะแนน  

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้่านการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวงัของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดัท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความเช่ียวชาญของกรรมการ
บริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการบริษทั มีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้น
การเงิน การบญัชี และธุรกิจของบริษทัอย่างครบถ้วน รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศักราช 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งได้ก าหนดไว ้อีกทั้ง ยงัไดพิ้จารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการ
คดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ โดยการคดัเลือกกรรมการอิสระ จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
ยงัพิจารณาเพ่ิมเติมตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็น
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ระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิดงักล่าว ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้นน าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดร้ายงานประสบการณ์การท างานและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน โดยมี
รายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยพฒันาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่น
ของบริษทัให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น รวมทั้งงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และประสบการณ์เป็น
กรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียนอื่น   
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชุดยอ่ย
อ่ืน ๆ ท่ีได้เคยด ารงต าแหน่ง ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล 
มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการวางแผนการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ การบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ 
และความรู้ดา้นบญัชี  
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

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

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

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วน
ได้เสียในวาระน้ีเห็นว่า กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งด าเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ อนัไดแ้ก่ รศ.ดร.ชิต 
เหล่าวฒันา และนางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล มีคุณสมบติัตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง บุคคลดงักล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
ผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั ทั้งน้ี 
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รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ
บริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการดงักล่าวออกจากฐานการค านวณ
ในการนบัคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผลการ
ลงคะแนนเสร็จส้ิน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว จ านวน 4 ท่าน โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) , ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

2. นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติ ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร         (เป็น
กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียง
ลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน ดงัน้ี 
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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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 
609,722,691 หุ้น 

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย)  
มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐานการ
ค 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการ
ชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการ
ชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักับบริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และ
น าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

โดยไดเ้สนอให้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ส าหรับกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
และบ าเหน็จประจ าปี ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเดิมเช่นกนัคือเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม อีกทั้งมีอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปี 
2562 นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุม สวสัดิการ 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว  
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ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2. อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปี 2564 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม 

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

บริษัทประสบภาวะขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 15,000 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 
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ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบคุคล ปี 2564 

 
ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ

กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,000,000 บาท
ต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 
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วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรร
มาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด  พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  

ในการน้ี บริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบติั 
ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

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

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ  7795 - 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เข้าท าหน้าท่ี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

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 ค่าใชจ้่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทาน
เอกสารของโครงการต่าง 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 โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงั
ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket 
expenses) จะรวมค่าใชจ้่ายหลกั อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าส าเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึง
จะคิดค่าใชจ้่ายตามจริง 
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 นอกจากนั้น เม่ือเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ค่าสอบบญัชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ต ่ากว่ารายอื่นประมาณ 175,000 - 275,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 อีกทั้งบริษทัยงัพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีการโอนถ่ายขอ้มูลให้แก่ผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีอาจยงัไม่ทราบหรือไม่มีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัท่ีดีเพียงพอ ตลอดจนการค านึงถึงการจดัท าและตรวจสอบงบการเงินท่ีถูกตอ้งและมีคุณภาพ เพื่อให้ผูถื้ อหุ้นเช่ือมัน่
และไวว้างใจ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามท่ี
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้งส้ิน 125 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
609,722,691 หุ้น 

วาระท่ี 8  พจิารณาวาระอ่ืน ๆ  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ  โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะ
สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 

นางสาวภทัร์นนัท ์
อศัวศิริวิลาศ  
ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 

1. บริษทัจะสามารถส่งออกบรรจุภณัฑช์านออ้ยไดเ้ม่ือใด และจุดเด่นหรือจุดแขง็
ของบรรจุภณัฑ์ชานออ้ยของบริษทัแตกต่างจากรายอื่นอย่างไร  

2.  สภาพตลาดโลกของบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย และส าหรับผลิตภณัฑน้ี์บริษทัจะ
สามารถท าก าไร หรือมีจุดคุม้ทุนไดเ้ม่ือใด 

3. คาดว่าจะมีปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 เท่าใด  
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นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั, ประธาน
กรรมการบริหาร, ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ช้ีแจงว่า 

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหบ้ริษทัขาดทุนอยูท่ี่ 90  
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ท่ีด าเนินธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละเยื่อชานออ้ย ไม่สามารถส่งออกสินคา้ได ้จากเหตท่ีุ
ลูกคา้ไม่สามารถเขา้มาตรวจสอบโรงงานและการผลิตได ้ทั้งน้ี ปัจจบุนัยงัคงไดรั้บ
ผลกระทบจาก COVID-19 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ดว้ยความพิเศษและจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นออร์แกนิก (Organic) ซ่ึงเนน้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกออ้ย
จนถึงการผลิตเย่ือชานออ้ยท่ีเป็นออร์แกนิกท าให้มีลูกคา้ใหค้วามสนใจและเร่ิม
ติดต่อเขา้มา โดยในช่วงตน้ปี 2564 มีลูกคา้รายใหญจ่ากประเทศสหรัฐอเมริกาเดิน
ทางเขา้มาโดยปฏิบติัตามมาตรการของภาครัฐท่ีตอ้งกกักนัตวั (Quarantine)  เป็น
เวลา 14 วนั เพื่อเขา้ตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงาน ส าหรับตวัอยา่งเยื่อชาน
ออ้ยและรูปแบบผลิตภณัฑไ์ดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้แลว้ ซ่ึงขณะน้ี 
อยูร่ะหว่างเจรจาเง่ือนไขทางการคา้และราคา โดยคาดว่าไตรมาส 3 ของปี 2564 น้ีจะ
ผลิตสินคา้และส่งออกไดต้ามแบบท่ีลูกคา้รายน้ีตอ้งการ ส าหรับมาตรฐาน 
การผลิต เช่น ISO และการรับรองต่าง ๆ  บริษทัไดรั้บการรับรองมาแลว้ 
โดยส่วนใหญ่ ซ่ึงมาตรฐานและการรับรองท่ีประเทศในแถบยโุรปและ
สหรัฐอเมริกาตอ้งการนั้น บริษทัก าลงัด าเนินการซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จ 
และไดรั้บการรับรองครบถว้นภายในอีก 2 เดือนจากน้ี  

ส าหรับจุดเดน่ของผลิตภณัฑข์อง SEW บริษทัมีวิธีการเพาะปลูกและกรรมวิธีการ

ผลิตเยือ่ชานออ้ยท่ีเป็นออร์แกนิก (Organic) โดยปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการยื่นจด

สิทธิบตัรและรอการอนุมติั ซ่ึงการผลิตเยื่อชานออ้ยไดเ้องจะส่งผลใหบ้ริษทั 

มีตน้ทนุวตัถุดิบท่ีราคาต ่ากว่าทอ้งตลาด โดยมีราคาอยูท่ี่ประมาณ 11,000 บาท 

2. หากเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้บริษทัจะสามารถผลิตและส่งออกไดใ้นช่วงไตร
มาส 3 ของปี 2564 ประกอบกบับริษทัมีค่าใชจ้่ายคงท่ี ไดแ้ก่ ตน้ทนุ 
ทางการเงินและค่าเส่ือมราคา โดยบริษทัไดบ้ริหารจดัการตน้ทุนดา้นค่าแรง 
อยา่งเตม็ท่ีแลว้ ดงันั้น ในปีน้ีคาดว่าบริษทัจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นกว่าปี 
ท่ีผา่นมา และมีแนวโนม้ท่ีดีแน่นอนจากการตอบรับของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 

นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ  
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

ช้ีแจงในประเดน็สุดทา้ยว่า  

3. จากประมาณการท่ีบริษทัไดจ้ดัท าไวโ้ดยหกัพนัธ์ุออ้ยแลว้ ประกอบกบั 
ไดป้ระเมินจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพาะปลูกในปัจจบุนั และการส่งเสริมและขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกอีกจ านวน 100,000 กว่าไร่แลว้ บริษทัคาดว่าจะมี 
ปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 อยูท่ี่ 2.4 ลา้นตนั  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
รวมทั้งยืนยนัว่าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานจะด าเนินงานดว้ยความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุ้น จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 
 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 

  
 

ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 
(นางสาวพชัรี โคสนาม) 
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รายงานประจ าปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ  
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2564 

 

รายงานประจ าปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2564 
ในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) สามารถดูไดจ้ากแบบแจง้การประชุม (หวัขอ้: ขอ้มูลบริษทั/ หลกัทรัพย)์ หรือ QR Code ดงัน้ี 

  

 
 

การใช้รหัสคิวอาร์ ( QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2. สแกน (หนักอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 
( Application) อื่นๆ เช่น QR CORD READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER , Facebook หรือ Line 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
▪ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

▪ เลือก QR Code 

▪ สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3 
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ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 
 

 ช่ือ-นามสกุล: นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
สัญชาติ: ไทย 
อายุ: 57  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูผนับริษทั และเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดเ้คยด ารงต าแหน่งขา้งตน้  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง:  13 กนัยายน 2531 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  33 ปี 7 เดือน 14 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  33,224,320 หุ้น (คิดเป็น 4.09%) (ตนเอง 33,199,000 หุ้น และนางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 25,320 หุน้)  
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นพี่นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพเิศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บคา่ตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั       
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีของน ้าตาล รุ่นท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA) 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 56 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564:  
สามญัผูถื้อหุ้น   1/1   คร้ัง       คณะกรรมการบริษทั   8/8   คร้ัง       คณะกรรมการบริหาร   20/21   คร้ัง     คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4   คร้ัง  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 4 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 5  
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 12 บริษัท 

ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
ปี 2562 – ปัจจุบนั 
ปี 2563 –ปัจจุบนั 
ปี 2565 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษทั/ ประธาน  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยก์รีนเอน็เนอร์จี จ ากดั 
บริษทั บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี  

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน: จ านวน 7 บริษัท  

ปี 2518 – ปัจจุบนั  
ปี 2538 - ปัจจุบนั 
ปี 2537 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจบุนั 
ปี 2561 –ปัจจบุนั 
ปี 2565 –ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลและชีวพลงังานไทย 
บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
บริษทั สุรีวรรณ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จ ากดั 
บริษทั บีอาร์อาร์ อินโนเวชัน่ รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั 
(บริษทัร่วม) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร 
อุตสาหกรรมน ้าตาล และดา้นพลงังาน 
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ช่ือ-นามสกลุ: นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
สัญชาติ:  ไทย 
อายุ:  55  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั รวมทั้งเป็นกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั     
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:  7 กรกฎาคม 2555 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:   9 ปี 9 เดือน 20 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  32,939,000 หุ้น (คิดเป็น 4.06%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นน้องของนายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพ่ีของนางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัย่อย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ของพนักงานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5 เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
กรรมการบริษทั                    
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564: 
สามญัผูถื้อหุ้น     1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั     8/8  คร้ัง 
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 2 บริษัท 

ปี 2554  – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี  

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน: จ านวน 3 บริษัท  

ปี 2547 -  ปัจจุบนั 
ปี 2550  -  ปัจจุบนั 
ปี 2555  -  ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บ่อทอง สตีล จ ากดั 
คณะบคุคลโรงแรมเปรมสุข 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร  
ปุ๋ ย และอุตสาหกรรมน ้าตาล 
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ช่ือ-นามสกลุ: นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
สัญชาติ:  ไทย 
อายุ:  50  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  :  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารดา้นธุรกิจพลงังานและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทัยอ่ย และมีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:   25 มิถุนายน 2547 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดเ้คยด ารงต าแหน่งขา้งตน้  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  17 ปี 10 เดือน 2 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น 
ในบริษทั) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ, นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์, 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล และนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพ่ีของนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพิเศษ:  อาจมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้นได ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดรั้บค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังานบริษทัตามนโยบายเงินเดือนท่ีบริษทัก าหนด และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ ทั้งน้ี ไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั                        
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
- หลกัสูตรทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์  
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์ โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
- หลกัสูตร Xponential Academy 
- หลกัสูตร Adizes Institute Worldwide 
- หลกัสูตร Digital Edge Fusion รุ่นท่ี 5 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:  
สามญัผูถื้อหุ้น                                 1/1  คร้ัง            คณะกรรมการบริษทั            8/8  คร้ัง                          
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     4/4  คร้ัง            คณะกรรมการบริหาร       21/21  คร้ัง                           
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 10 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2548 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2563 –ปัจจุบนั 
ปี 2565 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นธุรกิจพลงังานและการลงทนุ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยก์รีนเอน็เนอร์จี จ ากดั 
บริษทั บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี  

ต าแหน่งในบริษทัจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จ านวน 6 บริษัท  

ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2564 –ปัจจุบนั 
ปี 2565 –ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 

บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
World International Network Co., Ltd 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์จ ากดั  
บริษทั สีพนัดอน-ราช ลาว จ ากดั (บริษทัร่วม) 
บริษทั บีอาร์อาร์ อินโนเวชัน่ รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี 
จ ากดั (บริษทัร่วม) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท:  ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมน ้าตาล และพลงังานชีวมวล 
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ช่ือ-นามสกลุ:  นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์
สัญชาติ:          ไทย 
อายุ:  65  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:  1 พฤษภาคม 2563 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  1 ปี 11 เดือน 26 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือ:  ไม่มีหุ้นในบริษทั (คู่สมรส หรือบคุคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)    
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ    
และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี  ยกเว้นวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการบริษทั              
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• Director Certification Program (DCP), 151/2014 
• Audit Committee Program (ACP), 37/2014 
• Fraud: Prevention and Detection 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564:  
สามญัผูถื้อหุ้น                       1/1  คร้ัง                       คณะกรรมการบริษทั            7/8  คร้ัง               คณะกรรมการตรวจสอบ      9/10  คร้ัง                                    
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่ม ี

ต าแหน่งในบริษทัจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จ านวน 5 หน่วยงาน  

ปี 2560 - ปัจจุบนั 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2559 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – ปัจจุบนั 
 

อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขประมวลรัษฎากร 
อนุกรรมการประสานงานการบริหารส านกังานสาขา 
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 
กรรมการ 
กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ 
อนุกรรมการภาษีสรรพากร 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สภาวิชาชีพบญัชี 
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาภาษอีากร 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายภาษอีากร ดา้นการบญัชี  
และการตรวจสอบบญัชี 
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1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์  
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั บริษทัย่อยและ 
บริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ  
ของบริษทั  

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการ ในการติดตาม 
ผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. ก ากบัดูแล และจดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
กบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมติั และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา และอนุมติั
การเข้าท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษทั และการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

8. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามวรรค

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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ขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย  และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า   
ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าด ารงต าแหน่งใน  
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

19. แต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือต าแหน่งเทียบเท่า  โดยทบทวน 
แผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ 
ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทั
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

22. ก ากบัดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

23. ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 
ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  

24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  

25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอื่นใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนบัสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแล
ผูบ้ริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่ากรรมการบริษทัมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนใหมี้
การคอร์รัปชนัเกิดขึ้น บริษทัจะด าเนินการทางวินยัเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมี
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โทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

27.  ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและตระหนกัถึง
บทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการจดัท าแผนพฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการให้เหมาะสมกบัธุรกิจ  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทั 
หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติั
ไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ  

หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้น  

ท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ  

กลุ่มบริษทั และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและ 

ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อยา่งอิสระ ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่

เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั 

จะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 
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ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ  
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุม  
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ 
เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือ 
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ขึ้นไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน  
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สอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษทัที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั 
กบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ 
ของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม  
ของบริษทั 
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีหลัก 

 
ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ – นามสกุล : นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน     
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : - 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุ้นส่วน 
 
 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 35 ปี กับบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ปัจจุบัน  
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน เป็นหุ้นส่วนในดา้นงานให้ความเช่ือมัน่เก่ียวกบับริการทางดา้นการบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 
ซ่ึงมีลูกคา้ทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจดา้นการเกษตร ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม 
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ธุรกิจเก่ียวกับระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ี ยงัมี
ประสบการณ์ในการให้บริการท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ การควบรวมกิจการ และดา้นไอที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ข้อบงัคับบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัท ท่ีขอแก้ไข 

หมวดท่ี 7 การก ากบัดูแลและบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ขอ้ 43. การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมในกรณีดงัตอ่ไปน้ี
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(แลว้แต่กรณี) 

(2)  เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัทั้งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทั้ง
ทางตรง และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษทัยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษทัย่อยท่ีเลิกนั้น
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งเป็น

หมวดท่ี 7 การก ากบัดูแลและบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ขอ้ 43. การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมในกรณี ดงัต่อไปน้ี
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุคณะกรรมการของบริษทั 

(ฑ) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัทั้ง
ทางตรง และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไมว่่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทั ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการ
ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(ก) กรณีท่ีบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีเก่ียวกบั
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 8 
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ข้อบงัคับบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัท ท่ีขอแก้ไข 
กรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทัตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(จ) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัยอ่ย
อยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั
ย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคบัใช้โดย
อนุโลม อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษทัในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่ีบริษทัเสนอ
ช่ือหรือแต่งตั้งในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัยอ่ย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
 

มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการ
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(ข) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยและการจดัสรรหุ้นของบริษทัย่อย รวมทั้งการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผลให้สัดส่วน
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยนั้น หรือ
เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยนั้น 

(ค) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษทัยอ่ยท่ีเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะ 
กรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษทัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

(ง) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทั
ยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษทัยอ่ยเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ
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ข้อบงัคับบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัท ท่ีขอแก้ไข 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดย
อนุโลม อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษทัในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั
ย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่ีบริษทั
เสนอช่ือหรือแต่งตั้งในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษทัในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็น 
ผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 14. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)   ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
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ขอ้ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออก 
ถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 19. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล  
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ  
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ 
ท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมวดท่ี 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี ( 4) เดือน นับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได ้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน  
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน 
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล  
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

     ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ 
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

      ทั้ ง น้ี  การประชุมผู ้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม
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ดงักล่าว รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ โดยกระท าผา่นระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยั 

ดา้นสารสนเทศตามประกาศหรือหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีกฎหมายก าหนด 

ในกรณีการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 
นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน 
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) 
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมี 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น 
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้
ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6)  กิจการอื่นๆ 

 

หมวดท่ี 5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

     ขอ้ 33.     รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     ขอ้ 34.    บริษทัตอ้งจดัให้มีการทา และเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นและต้อง 

จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
สมุดและบญัชีทั้งหลายของบริษทัจะตอ้งท าเป็นภาษาไทย และตอ้งท าตามมาตรฐานการท าบญัชีสากลซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 35.    คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุ นน้ี  
คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

     ขอ้ 36.     คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 37.    ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบ
บญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ให้ผูส้อบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดเก่ียวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และให้มีสิทธิท่ีจะเรียกให้กรรมการ พนักงาน 
และลูกจา้งของบริษทัให้ขอ้ความและค าช้ีแจงอยา่งใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นสาหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี และตอ้งแถลงใน
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รายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่า งบดุลนั้นไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทั
หรือไม่ 

ขอ้ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล  

เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีข้อบงัคบัระบุไวเ้ป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละ
เท่า ๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์
เป็นเวลาอย่างน้อยสาม 3 วนัติดต่อกนัดว้ย และมิให้คิดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระท า
ภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 39.  ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้นโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

ขอ้ 40.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   

เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว บริษทัอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน
ส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น  
บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
บริษทัใคร่ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะแสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1.1 โปรดแจง้ความประสงคผ์า่นระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) ส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) โดยลงทะเบียนผา่นระบบ Quidlab FoQus ผา่นลิงค ์https://brr.foqus.vc/registration/ หรือ แสกน QR Code น้ี 

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได ้ระหว่างวนัท่ี 8-27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

1.2 กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง ขอให้ระบุข้อมูลตามท่ีระบบแสดง โดยข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกันกับ
ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ดงัน้ี 

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

• เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
• อีเมลท่ีใชส้ าหรับการรับ WebLink ในการเขา้สู่การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้(Username) 

และรหสัผา่น (Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
• หมายเลขโทรศพัท ์

 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่8 
 

https://brr.foqus.vc/registration/
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1.3 แนบเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

• ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
เอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

• ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล - หนงัสือมอบอ านาจหรือหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนามแลว้ พร้อมแสดงเอกสารท่ี
ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา และส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลของผูถื้อหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุ้น 

ขอให้ส่งเอกสารยืนยันแสดงตัวตนหรือหลักฐานแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น และแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  12) ให้บริษัท ภายในวันพุธที่  20 เมษายน 2565  
ผา่นช่องทาง ดงัน้ี  

• ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายส านักกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

1.4 เม่ือบริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ บริษัทจะด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดรั้บ
อีเมลแจง้รายละเอียด ดงัน้ี 

• ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) 

• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM  
• คู่มือการใชง้านระบบ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดรั้บการอนุมติั ท่านจะไดรั้บอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือน าส่งเอกสารท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

1.5 ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เก็บรักษาช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลบั 
ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายใน
วนัท่ี 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษทัโดยทนัที 

1.6 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีบริษทัไดส่้งให้ท่าน
ทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียด ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมการประชุม 
อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 10.00 น. เท่านั้น 
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2. การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ  

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี  
2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้ก าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
มหาชนจ ากดัไว ้3 แบบ โดยให้ใชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ คือ 

แบบ รายละเอียด ส าหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 
ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.
  

หนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบ
ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉนัทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค.
  

เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเ ป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้ งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  
หรือกรรมการอิสระของบริษทั ดงัต่อไปน้ี เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

- นางสีนวล ทัศน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ของหนังสือ 
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565) 

- รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ของหนังสือ 
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565) 

กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.1, 11.2 และ 11.3 ในหนังสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์  
20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั 
ทางกฎหมาย และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะให้บริษทั ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565  
ผา่นช่องทางดงัน้ี  

• ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายส านักกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคเ์ขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แทนได ้ 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 บริษทัจะใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัได้เชิญผูแ้ทนจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแล  
การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจนบับตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
▪ ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เ ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม
อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
ประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป  

5. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. ส าหรับวาระท่ี 5 ในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทได้ก าหนดให้ใช้วิธีการพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท
รายบุคคลแยกเป็นวาระย่อย และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุม
อิเลก็ทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง  

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะขอให้ผูถื้อหุ้นกดแจง้ความประสงค์เพื่อสอบถามค าถาม 
ท่ีปุ่ ม “เมนูพิมพ์ค  าถาม (Ask Question)” และพิมพ์ค  าถามท่ีต้องการสอบถามไว้เ บ้ืองต้น และกดปุ่ ม  
“ส่ง (Send)” หรือสอบถามโดยการส่งขอ้ความเสียง โดยกดท่ีปุ่ ม “เมนูส่งขอ้ความเสียง (Send Voice Message)” 
และบนัทึกเสียง เม่ือบนัทึกเสร็จแลว้ให้กดท่ีปุ่ มหยดุ ซ่ึงแต่ละค าถามสามารถบนัทึกไดสู้งสุด 2 นาที และกดปุ่ ม 
“อปัโหลด (Upload)” ค าถามจะถูกส่งเขา้คิวรอไว ้โดยเม่ือถึงช่วงเวลาให้สอบถาม ผูมี้อ านาจของทางบริษทัจะ
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ตอบค าถามท่ีถูกส่งเขา้มา โดยผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมทั้ง
แจง้ว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 จะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

9. ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู ้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้ น  
การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุ
ความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

10. ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จส้ิน 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย หรือติดขดัในการลงทะเบียนหรือการเขา้ใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
โปรดติดต่อผูดู้แลระบบ Quidlab ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุมของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่องทาง 
การติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password)  

ทั้งน้ี ในกรณีบตัรเสีย การลงคะแนนผา่นระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีท่ีมีผลท าให้การลงคะแนนเสียง
มีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เ น่ืองจากระบบก าหนดให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงจะไม่มีเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรง  
ตามวาระ หรือมีผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน หรือลงคะแนนโดยท าเคร่ืองหมายใด ๆ  
ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง และไม่มีบัตรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผูล้งคะแนนมี  
ความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด  
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

 
  

 

  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
 

เปิดลงทะเบียนการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบ 
Quidlab FoQus ระหว่างวันที ่8-27 เมษายน 2565  
(ระบบเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) 

หมายเหต ุ
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ
หักคะแนนเสียงที่ ไ ม่ เห็น
ด้ว ย  งดออก เสี ย ง  และ 
บัตรเสียของผู้ถือหุ้นออก
จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง 

• หลังปิดการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ และบริษัทได้
ประกาศผลคะแนนเป็นที่
เ รี ย บ ร้อ ย แล้ว  ผู้ ถื อ หุ้ น
สามัญกดดูผลคะแนนของ
แต่ละวาระไดด้ว้ยตนเอง 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Quidlab FoQus ผา่นลิงค ์
https://brr.foqus.vc/registration/ หรือ แสกน QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้ม

แนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหนา้ 61-63) 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ 
โดยการลงคะแนนมีใหเ้ลือก 3 
ตัวเลือก ไดแ้ก่ “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” 

คลิกลิงกใ์นอีเมล ์หรือ พิมพ ์URL ทีไ่ด้รับ 
ในเบราวเ์ซอรเ์พื่อเข้าร่วมการประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชมุ 

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหนา้ 61-63 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Quidlab FoQus ผา่นลิงค ์
https://brr.foqus.vc/registration/ หรือ แสกน QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้ม

แนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหนา้ 61-63) 

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุ หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหนา้ 61-63 
 

ผูถ้ือหุ้น จะไดรั้บอีเมลเพื่อแจง้ผลการลงทะเบียน 
หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ

ติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัจดทะเบียน 
โทร. 02-216-5820-2 ต่อ 302-303 

ผูถ้ือหุ้น จะไดรั้บอีเมลเพื่อแจง้ผลการลงทะเบียน 
หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ

ติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัจดทะเบียน 
โทร. 02-216-5820-2 ต่อ 302-303 

https://brr.foqus.vc/registration/
https://brr.foqus.vc/registration/


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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์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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ช่ือ-นามสกลุ:  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 
สัญชาติ:  ไทย 
อายุ:  76  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  :  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
และความยัง่ยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:   3 ตุลาคม 2557  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:  7 ปี 6 เดือน 24 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท:  ไม่มีหุน้ในบริษทั (คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)    
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ  
และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี       
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2007สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564:  
สามญัผูถื้อหุ้น                        1/1  คร้ัง                     คณะกรรมการบริษทั            8/8  คร้ัง         คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน  2/2  คร้ัง       
คณะกรรมการตรวจสอบ       10/10  คร้ัง                 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท  
ปี 2555 – ปี 2559 กรรมการบริษทั บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย บญัชี และการตรวจสอบบญัชี 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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ช่ือ-นามสกลุ: รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
สัญชาติ:     ไทย 
อายุ:     59  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง:  25 เมษายน 2561  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท:   4 ปี 2 วนั นบัจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
ท่ีอยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
จ านวนหุ้นท่ีถือ:  ไม่มีหุ้นในบริษทั (คู่สมรส หรือบคุคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษทั)    
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  ไม่มีความสัมพนัธ์  
คุณสมบัติต้องห้าม :  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียพเิศษ: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีจดัสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑป์กติ    
และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี 
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม: 
- Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon University, USA 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
- Precision Mechanics and Robotics, Kyoto University, Japan 
- Certificate in Management of Technology and Innovation Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” รุ่นท่ี 3/2010  
   สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15/2013 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
- หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
      -Finance for Non-Finance Director (FN), 2008                       -Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008      
      -Director Certification Program (DCP), 93/2007                    -Roles of Chairman Program, 19/2008 
      -Audit Committee Program, 29/2009                                      -Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009 
      -Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009              -Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009 
      -Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009                 -Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011 
- สัมมนาหลกัสูตรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564:  
สามญัผูถื้อหุ้น                       1/1  คร้ัง                       คณะกรรมการบริษทั            8/8  คร้ัง               
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง                      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง 
 



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 2 บริษัท 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปี 2563 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)  
กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจ ากัด/หน่วยงานอ่ืน:  จ านวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กูรูนกัวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย” 
ท่ีปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการวิชาการ 

บริษทั ไทยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 
สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย 
ABU Robocon (Thailand) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ: มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยพฒันา
ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษทัให้มีความทนัสมยัยิง่ขึ้น รวมทั้งงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11.1, 11.2 และ 11.3 

คือ 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 11.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 
      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
      แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์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  

 

71 
 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั    น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (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 เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหต ุผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11.1 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 1 ขา้พเจา้   สัญชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 2 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 3 ขอมอบฉนัทะให้ 
 (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 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

และความยัง่ยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อายุ 76 ปี  ท่ีอยู่ 128/77-78 ชั้น 7 
อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  หรือ 

     □  (4) รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืนและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ61 ปี  ท่ีอยู ่128/77-78  ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก าหนด  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 4  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

   □ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี
ที่ 29 เมษายน 2564 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564     
  **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ** 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11.2 
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 □ วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

   □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประจ าปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

5.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ       

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ       

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

□ วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2565 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  □ วาระท่ี 9 พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 5 การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 6 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั้น) 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 1 ขา้พเจา้   สัญชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั   น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 2 ขอมอบฉนัทะให้ 
 (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 ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 3  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้น ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 □ หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
 4  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11.3 
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   □ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
29 เมษายน 2564 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564     
  **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ** 

 □  วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

   □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

5.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 □ เห็นดว้ย □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565  
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  □ วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี 9 พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 5  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี  
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 6 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  



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

บริษทั น ้าตาลบรุีรมัย ์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  

 

80 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก าหนด หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 

 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12 
 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

  

        เขียนท่ี _________________________________  
       วนัท่ี ____ เดือน _____________ พ.ศ. ________  

ขา้พเจา้___________________________________________________________________สัญชาติ__________________  
อยูบ่า้นเลขท่ี__________ ถนน_________________ ต าบล/แขวง_____________________ อ าเภอ/เขต_______________ 
จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์___________ อเีมล (e-mail)___________________________________ 
โทรศพัท_์__________________________ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยถือหุ้น
จ านวนทั้งส้ิน รวม _____________________________ หุ้น  
 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษทักรุณาส่ง Weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี  
อีเมล ______________________________________________  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไดมี้การมอบฉันทะและน าส่งเอกสารผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อาทิเช่น E-mail ขา้พเจา้ขอรับรองว่า
ขอ้ความท่ีไดส้ าแดงไวน้ั้นเป็นความจริงทุกประการ และให้บริษทัน าใช้เป็นหลกัฐานและเอกสารประกอบการเข้าร่วม
ประชุม การลงคะแนนเสียง หรือการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  

ลงช่ือ_______________________________ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ  
            (                                                             )  

หมายเหตุ: กรุณาจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษทั ภายในวนัที่ 20 
เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ต่อไปน้ี  

• ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายส านักกรรมการ 

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 128/77-78 ช้ัน 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13 

 

 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน
ประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงคข์อรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2565 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงัน้ี 

• โทรสาร  : (02) 216-5823 
• โทรศพัท ์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 301 - 303 
• อีเมลล ์ : companysecretary@brr.co.th 

 
รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

โทรศพัท…์………………………………………….. อีเมล….……………………………………………………….......... 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

❑  ให้บริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

  



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 14 

 

 

ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
  ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(วิธีปฏิบติั) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุยืนยนัตวัตน
ของผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะไดท้ั้งทางตรงและ/หรือทางออ้ม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ใจ 
อยา่งชดัเจน ทางบริษทัขอแจง้วิธีปฏิบติัน้ีให้กบัผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บทราบ ดงัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคโดยตรงจากผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลข
ใบอนุญาตขบัขี่ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบญัชีธนาคาร วนัเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด เพศ สัญชาติ  
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน  รวมทั้งขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ประวติัการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เพื่ อประโยชน์ดา้น
สาธารณสุขและการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออนัตราย 

1.2 ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ  เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ บริษทัจ าเป็นตอ้งขอ
ส าเนาบตัรประชาชหรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงอาจมีขอ้มูลศาสนา
อนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวซ่ึงปรากฏอยู่ในเอกสาร และบริษทัไม่มีความประสงคจ์ะเก็บขอ้มูล
ดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มูลสามารถปิดทึบขอ้มูลส่วนนั้นได ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง จะด าเนินการเท่าท่ี
จ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวโ้ดยชัดแจง้ ทั้งน้ี บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอื่น 
เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นดว้ยวิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

3.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเรียก จัดให้มี และด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท  

ซ่ึงรวมถึงการยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติ

ท่ีประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น และตามกฎหมาย การบริหารจดัการบริษทั การจดักิจกรรม การส่งข่าวสารหรือ

ขอ้เสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมถึงการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ัง

ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีอ านาจโดยเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

3.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย เพื่อใชใ้นการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั และเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของท่าน เพื่อรักษาความปลอดภยั รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจ าเป็น  

ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมาย
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทั้งน้ี บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและผูท่ี้ท่านกล่าวอา้งถึง 
ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับ  
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ความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฏหมายของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบติั  

ตามกฏหมายของบริษทั 

4. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไว  ้

โดยพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซ่ึงอาจรวมถึงสิทธิในการถอน  

ความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ถูกตอ้ง สิทธิในการขอให้ลบ และ/หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
สิทธิในการขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฏหมายก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคดัคา้น  

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน บริษทัอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงท างานร่วมกบับริษทั เพ่ือด าเนินตามวตัถุประสงค ์

ท่ีไดแ้จง้ในค าประกาศฉบบัน้ีเท่าท่ีจ าเป็น 

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น
อยา่งสมเหตุสมผลตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา หลงัจาก
นั้น บริษทัจะลบ และท าลายขอ้มูลดงักล่าว เวน้แต่กรณีจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดไว ้หรือเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของบริษทั 

7. การติดต่อ เพ่ือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
กรุณาติดต่อ : เลขานุการบริษทั ฝ่ายส านกักรรมการ 

    บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

    เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 


 



  

 

บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ส านกังานใหญ่/โรงงาน 237 หมู่ที่ 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

ส านกังานกรุงเทพฯ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร.0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2 

www.buriramsugar.com 


