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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 

วัน เวลา และสถานท่ี 
การประชุมจัดขึ้ นเม่ือวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ซ่ึงด าเนินการถ่ายทอดสด  
ณ หอ้งปัทมชาติ ชั้น 23โรงแรมอโนมา เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330) 

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

  ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3.   นางสีนวล  ทศัน์พนัธุ์              กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล   

                                                                และความยัง่ยนื และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.   รศ.ดร. ชิต  เหล่าวฒันา           กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล   
                                                                        และความยัง่ยนื และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5.   นางพรทิพย ์                 สุขทพัภ ์               กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.   นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั  
7.   นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.   นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง   
9.   นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
10.  นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง,  
      กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยนื และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน  
  

 โดยมีนายวิเชฐ ตนัติวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ทั้ งน้ี มีกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวน 10 คน จากจ านวนทั้ งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของ 
กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100  
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี การเงิน และปฏิบติัการ  
2. นายอดุลย ์ สุรวุฒิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ 
3. นางสาวปวีณา  สุขกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายต่างประเทศและนโยบาย 

      อุตสาหกรรม จากบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
4. นายสมยศ                    ชัง่ยงสุวรรณ          ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
5. นางสาวขนิษฐา           ขนัติโชติ                รองผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี) 

ผู้เกีย่วข้องท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวนนัทรัตน์  เตชะพนัธุกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2.  นางสาวพิสมยั  ชูวงศโ์กมล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลัป์ แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 
3. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
4. เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ท าหนา้ท่ีจดัประชุม ดูแลการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 
5. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ควิดแลบ จ ากดั (“Quidlab”) ท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ

การลงคะแนนผา่นระบบควิดแลบโฟกสั 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมและ

เลขานุการท่ีประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ประชุม  

ในปีน้ีบริษทัยงัคงจดัประชุมในรูปแบบ Electronic meeting หรือ E-AGM เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงระบาดอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัมีความห่วงใยทั้งต่อ 
ผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่านท่ีอยู่ในสถานท่ีประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิต
ใหม่หรือ New normal 

ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ชบ้ริการบริษทั ควิดแลบ จ ากดั (Quidlab) เพื่อด าเนินการลงทะเบียนให้ผูถื้อหุ้นและตรวจ
นับผลคะแนนเสียง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัเป็นผูดู้แลและตรวจนับผลคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
ส าหรับระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-AGM และระบบการลงคะแนนไดใ้ชร้ะบบควิดแลบโฟกสั  
ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบ
ควบคุมการประชุมจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และยงัไดจ้ดัท าโดยรองรับและให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการจดัประชุมในคร้ังน้ี บริษทัยงัไดด้ าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและตามท่ีกฎหมายเก่ียวข้องก าหนดอี กด้วย  
อย่างไรก็ตาม บริษทัจะเก็บรวบรวม น าใช ้และเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุ และเป็นไปตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานก ากับดูแลก าหนด ส าหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติ  
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ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้ะบุในค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พร้อมกนัน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มี
การบนัทึกเสียง และถ่ายภาพวีดีทศัน์การประชุมไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

ดว้ยความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม  
และสนบัสนุนให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่าง ๆ รวมทั้ง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคเ์ขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้ปิดลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับการเขา้ประชุม
ผา่นระบบควิดแลบโฟกสั ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เป็นเวลาถึง 20 วนั 

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัได้
ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) รวมทั้งแจง้ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ในระหว่างวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ค าถามและขอ้เสนอแนะส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติั เหมาะสม เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ ค าถาม และข้อเสนอแนะ รวมท้ังช่ือบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทให้บริษัทพิจารณา และได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว 

นอกจากนั้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่าน  
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 (ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 20 วนั) และจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู ถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพื ่อให้ผู ถ้ ือหุ ้นได ้รับ เอกสารล่วงหน้าก่อน 
วนัประชุม และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อเขา้ประชุม 
ผูถื้อหุ้น มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 3,678 ราย รวมจ านวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติ
ไทย 3,677 ราย รวมจ านวนหุ้น 811,468,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.92 และผูถื้อหุ้นต่างชาติ 1 ราย รวมจ านวนหุ้น 
631,460 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
▪ เขา้ประชุมดว้ยตนเอง    4  ราย ถือหุน้รวม        776,500 หุน้ 
▪ มีผูรั้บมอบฉนัทะ  92  ราย  ถือหุน้รวม  609,771,020 หุน้  
▪ รวมทั้งส้ิน  96  ราย  รวมถือหุน้ทั้งส้ิน  610,547,520 หุน้  
▪ คิดเป็นร้อยละ  75.1813 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  812,099,845 หุน้ 

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ได้ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (34%) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจ านวน
หุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
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จากนั้น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 ดว้ยความยนิดีอยา่งยิง่  

ในปี 2565 น้ี บริษทัยงัคงจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์น้ีไม่เพียงมีขอ้ดีในแง่ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายย่อยในทุกจงัหวดัสามารถเขา้ร่วมประชุมไดพ้ร้อมกนั และยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเร่ืองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพร้ินต์ ได้อยู่ในแผนการพฒันา 
เพื่อความยัง่ยนืท่ีบริษทัมุ่งมัน่ผลกัดนัการด าเนินงานในปี  2565 เป็นตน้ไป  

นอกจากน้ี บริษทัยงัได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นชาวไร่ออ้ยและพนักงานของบริษทัท่ีจงัหวดั
บุรีรัมย ์ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังผลการด าเนินงานของบริษทั และร่วมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเกษตรกร
ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั โดยไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัและควบคุม
โรคโควิด-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งไดจ้ดัให้มีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 
แบบ ATK ก่อนเขา้ร่วมประชุมอีกดว้ย  จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า
มาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัน้ี และเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

ต่อมา ประธานฯ ไดข้อให้เลขานุการที่ประชุมช้ีแจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป  

โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงท าหนา้ที่เลขานุการที่ประชุม 
(เลขานุการฯ) ไดร้ายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงล าดบั
ตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 ส าหรับวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผล
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 
มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

▪ กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผู ้ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการบริษัท และผู ้บริหารช้ีแจงเพิ่มเติม 
ในประเด็นใด ขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้
สอบถามไดเ้ม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น หรือบริษัทอาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นด้วย  หรือ 
งดออกเสียงหรือไม่ 

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถามให้ด าเนินการ  ดังน้ี  
▪ กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามค าถามที่ปุ่ ม “ถามค าถาม” ในระบบควิดแลบโฟกัส 
▪ พิมพ์ค  าถามที่ตอ้งการสอบถาม หรือพิมพ์แจ้งความประสงค์สอบถามด้วยตนเอง จากนั้นกดปุ่ ม 

“ส่ง” ค าถามจะถูกส่งเขา้คิวรอไว ้หรือ 
▪ กดปุ่ มเมนู “Raise hand” หรือท่ีเป็น “รูปมือ” เพื่อยกมือถามค าถาม  
▪ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะอ่านค าถาม หรือเปิดไมค์โครไฟนให้ผูถ้ือหุ้นถามค าถามด้วยตนเอง ในกรณี  

ที่แจ้งความประสงค์ถามค าถามด้วยตนเองโดยการขอให้เปิดไมค์นั้นท่านต้องกดปุ่ ม “Unmute” 
หรือกด “เปิดไมค์” จึงจะสามารถพูดและส่งเสียงผ่านไมค์โครโฟนได้ 

การใช้งานระบบลงคะแนนเสียง 
▪ เม่ือถึงขั้นตอนการลงคะแนน บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
▪ ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยกดปุ่ ม เคร่ืองหมายถูกตอ้ง  ซ่ึงระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง  

ในแต่ละวาระเป็นเวลา 30 วินาที โดยหากผูถ้ือหุ้นไม่ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบ  
จะสรุปผลในวาระนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขได้หากปิดการลงคะแนนเสียง 
ในวาระนั้น ๆ แลว้ โดยจะมีขอ้ความขึ้นว่าวาระน้ีถูกปิดแลว้ไม่สามารถโหวตได้ 

▪ ระบบที่ท าการลงคะแนนจะมีปุ่ มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ให้คลิกเลือก 
ปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง ได้แก่ ปุ่ ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง เมื่อส่งผล
ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมีป๊อปอพัขอ้ความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย”  

▪ ทั้งน้ี ในการนับคะแนนของระบบควิดแลบโฟกัสจะท าการเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด  
หากท่านประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้กดที่ปุ่ มตัวเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” โดยระบบจะหักจากคะแนนทั้งหมด 

▪ หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษทัได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล ้ว  
ผูถื้อหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดปุ่ มเคร่ืองหมายถูกต้อง 

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

ประจ าปี 2565 ในการลงคะแนนจะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับ  
การเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัไวแ้ต่ละท่านแยกต่างหากจากกนั เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั 
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เป็นรายบุคคล โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้น
ของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

▪ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึก 
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

▪ ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบควิดแลบโฟกสัจะไม่มีกรณีท่ีมีผลท าให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือ
เรียกว่าบตัรเสีย เน่ืองจากระบบก าหนดให้เลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
ไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น และระบบมีก าหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 30 วินาที 
และจะปิดระบบลงคะแนน เม่ือเสร็จส้ินวาระนั้น ๆ  ซ่ึงจะไม่มีเหตุใหเ้กิดกรณีดงัน้ี 

▪ บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
▪ ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
▪ บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง  
▪ บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
▪ กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้ น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
▪ กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจง้

และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
▪ ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
▪ หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม จะไม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีเหลือได้ จึงขอความกรุณาในการรักษาสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยการอยู่ใน 
ท่ีประชุมจนถึงช่วงปิดการประชุม 

7. บริษทัจะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ 
วนัท าการถดัไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต ์
ของบริษทั ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดเ้รียนเชิญนางสาวขนิษฐา ขนัติโชค ผูถื้อหุ้น 
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มาด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท าบัญชีของบริษทั และถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น  
รายย่อย มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และตรวจสอบความถูกตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินการ
จดัประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนับคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29  เมษายน 2564  

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับจากวนั
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และน าส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถาม หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 610,547,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,547,520 หุน้ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  

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

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2564 ประมาณการผลผลิตออ้ยของประเทศไทยยงัอยู่ในปริมาณท่ีค่อนขา้งต ่า
เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ท่ีต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน ้าตาลรายใหญ่
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ของโลก เช่น บราซิล และอินเดีย และแมว้่าราคาน ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวจะปรับตวัสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนค่อนขา้งมาก แต่อุปสงค์ของน ้ าตาลในตลาดโลกและการบริโภคภายในประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวั 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัลดลงตาม  
นอกจากนั้น บริษทัยงัมีตน้ทุนการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในดา้นพลงังาน วตัถุดิบ และแรงงาน อีกทั้งโครงการ
บรรจุภณัฑช์านออ้ยของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ยงัคงไดรั้บผลกระทบต่อเน่ือง
จากปีก่อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายและการหา 
ตลาดใหม่ภายในประเทศเพื่อทดแทนยอดขายของการส่งออกยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก  
การลงทุนอย่างเต็มท่ี จากผลกระทบของปัจจยัดงักล่าวท าให้ผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการรวม 3,788.42 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 129.31 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญั 
ท่ีท าให้บริษทัสามารถกลบัมาท าก าไรโดยเติบโตอย่างชดัเจนมากกว่า 2,006% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากราคา
น ้ าตาลปรับตวัเพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง นอกจากนั้น บริษทัยงัไดป้รับแผนธุรกิจให้เหมาะสม ทั้งใน
ดา้นการปรับลดงบประมาณและค่าใชจ่้าย ตลอดจนปรับกลยุทธ์การลงทุนโครงการต่าง ๆ และการหาผูร่้วมทุนท่ีมี
ศกัยภาพ ทั้งน้ี  นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ CFO จะช้ีแจงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ในวาระถดัไป  
ซ่ึงเป็นวาระการพิจารณาอนุมติังบการเงิน  

บริษทัมีแผน “มุ่งสู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน” เพราะบริษทัตระหนักดีว่า ตลาดสินคา้โภคภณัฑ์มีความผนัผวนสูง 
และมีปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดห้ลายประการ บริษทัจึงวางแผนทิศทางการเติบโตดว้ยกลยุทธ์ท่ีเนน้
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเป็นการบริหารความเส่ียงจากการพึ่งพารายไดจ้ากธุรกิจน ้ าตาลเป็นหลกัเพียงอย่างเดียว 
บริษทัจึงได้ต่อยอดธุรกิจและสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายขึ้น โดยการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑ์จากชานอ้อย  
และการน างานวิจัยเยื่อชานอ้อยไม่ฟอกซ่ึงเป็นโนว์ฮาวเฉพาะของบริษัทมาใช้เป็นวตัถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์  
จากชานออ้ยใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นตน้มา   

นอกจากนั้ น บริษัทยังมองหาโอกาสในการเติบโต โดยในปี 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยัง 
กลุ่มประเทศ CLMV ในโครงการผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) ประเทศสปป.ลาว  
ซ่ึงบริษทัมุ่งผลกัดนัและพฒันาการใชพ้ลงังานทดแทน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก โดยการลงทุนน้ีเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ราช- ลาว เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), บริษทั Siphandone Bolaven Development Company Limited (“SPD”) ซ่ึงเป็น
เจ้าของสัมปทานท่ีดินในสปป. ลาว กว่า 40,000 ไร่ และบริษทั Kyuden Mirai Energy Company Limited (KME)  
ท่ีนอกจากจะเป็นผูซ้ื้อรายส าคญัเน่ืองจากมีโรงไฟฟ้าในเครือบริษทัแลว้ ยงัเป็นผูส้นบัสนุนเงินกูย้ืมเพื่อการลงทุน
อีกด้วย โดยร่วมกันจัดตั้ งบริษัทในนาม Siphandone Ratch-Lao Company Limited (SR) ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างโรงงาน ขนาดก าลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จและจัดจ าหน่ายได้ภายในช่วง  
คร่ึงปีหลงัของปี 2566 บริษทัมีเป้าหมายในการพฒันาและเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยไดว้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 
แผนธุรกิจ 5 ปี (2565-2569) ซ่ึงจะพฒันาทั้งมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจและบรรษทัภิบาล (ESG) บริษทัจะ
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ลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในระดับองค์กร และต่ออายุการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ระดับผลิตภณัฑ์น ้ าตาล  
และนอกจากการพฒันาศกัยภาพพนักงานและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณอ้อย  
ให้ไดต้ามแผนธุรกิจแลว้ บริษทัยงัไดเ้พิ่มการจา้งงานคนพิการในทอ้งถ่ินผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทัว่อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์รวมทั้งการน าเทคโนโลยี งานวิจยั และ/หรือ นวตักรรมมาพฒันาสินคา้และ
บริการเพื่อส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม  

ส าหรับรางวลัและการรับรองคุณภาพ ในปีท่ีผ่านมา บริษทัได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ  
ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น 
โรงไฟฟ้าของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั  (BPP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยยงัได้รับรางวลั “ดีเด่น” ดา้นพลงังาน
ทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation) จากการเขา้ร่วมประกวด Thailand Energy 
Awards ประจ าปี 2563-2564 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน อีกดว้ย  

จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัสะทอ้นความทุ่มเทและอุทิศตนของบุคลากรในองคก์รกว่า 1,000 คน 
ท่ีมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าท่ีส าคญัในด้านต่าง ๆ แก่ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ส าหรับผลการด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ และภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีส าคญั สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมได้จาก
รายงานประจ าปี 2564 โดยบริษทัได้จดัส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษทั 
ไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานดงักล่าวแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ข้อมูลการด าเนินงาน 
และพฒันาการดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัประจ าปี 2564 ของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษัทได้ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง โดยได้
ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั และมีการประเมินความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  
นอกจากนั้นยงัไดส่ื้อสารและประกาศไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน และจดัอบรมให้บุคลากรและรณรงค์
ภายในองคก์รอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนทบทวนกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ อาทิเช่น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 
(CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2564  
ส่วนการเปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ(Whistleblowing) เพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผา่นกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย ์ซ่ึงใหส่้งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยนื หรือส านกั
ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยไดเ้ปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษทั และในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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ต่อมา ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ รายงาน
ถึงการด าเนินงานและการพฒันาการดา้นความยัง่ยืนปี 2564 รวมทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ปี 2565-2569 

การด าเนินงานและการพฒันาการด้านความยั่งยืนปี 2564 

มิติเศรษฐกจิและบรรษัทภิบาล 

1. การพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ย กลุ่มบริษทัไดถ้่ายทอดแนวคิดเปล่ียนเกษตรกร เป็น “นักธุรกิจชาวไร่”  
โดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการในการเพาะปลูกอ้อยและ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการสนบัสนุนองคค์วามรู้และการส่งเสริมจากกลุ่มบริษทัอย่ างใกลชิ้ด 
เพื่อสร้างให้อาชีพเพาะปลูกอ้อยเป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายได้ท่ีดี มีความสุขในการท างาน อีกทั้งยงั
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และสามารถสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งน้ี จะท าให้บริษทัมี 
ความมั่นคงด้านผลผลิตด้วยเช่นเดียวกัน จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษทัสามารถรักษาคุณภาพ 
ค่าความหวานของอ้อย โดยท าได้อยู่ท่ี 13.90 C.C.S ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศอยู่ท่ี 12.91 C.C.S  
และมีผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 10.88 ตนัต่อไร่ ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศอยูท่ี่ 7.21 ตนัต่อไร่ 

2. การพฒันางานวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงไดพ้ฒันางานวิจยัดา้นการผลิตเยื่อชานออ้ย เป็นเยื่อไม่ฟอก 
(Unbleached Pulp) สีน ้ าตาล โดยน าเยื่อดังกล่าวมาขึ้ นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชานอ้อย โดยน าสินค้าของ 
กลุ่มบริษทัเขา้สู่ตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซ่ึงมีแนวโน้มตลาดเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ โดยในปลายปี 2564  
ไดเ้ร่ิมผลิตเยื่อชานออ้ยไม่ฟอก และใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยเพื่อจ าหน่ายให้แก่
ลูกคา้แลว้  

3. การจัดการผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยบริษัทได้ด าเนินธุรกิจและ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสีย  
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจไวใ้นรายงานความยัง่ยืนปี 2564 ในหัวขอ้ “การมีส่วนร่วมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย”  
ซ่ึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัภายใตห้ัวขอ้ “การพฒันาอย่างย ัง่ยืน” ในส่วน “รายงานแห่งความยัง่ยืน
และดาวน์โหลดขอ้มูล”  

4. การพฒันาและบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมท าให้ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 

มิติส่ิงแวดล้อม 

1. บริษทัได้จดัการด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน ซ่ึงใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต และจดัภูมิทศัน์รอบ
โรงงาน รวมทั้งไดจ้ดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ชุมชน หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน และพนักงาน 
เขา้มามีส่วนร่วม 
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2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
โดยผลิตภณัฑ์ของ SEW สามารถย่อยสลายได้ภายใน 45 วนั ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน DinCerto ประเทศเยอรมนี โดยมาตรฐานน้ีแสดงให้เห็นว่าการผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานอ้อย 
ของ SEW สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคในระดับโลก ซ่ึงต้องการสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้น บรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยของบริษทัยงัสามารถทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก 
ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะท่ียอ่ยสลายยากไดถึ้ง 300 ลา้นช้ินต่อปีอีกดว้ย ดา้นธุรกิจเช้ือเพลิงชีวมวลอดัเมด็ 
(Wood Pellets) ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจดัตั้งและลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวมวล
อดัเม็ด (Wood Pellets) ไดแ้ก่ บริษทั บีอาร์อาร์ กรีน โฮลด้ิง จ ากดั (BGH) ซ่ึงด าเนินธุรกิจบริหารจดัการ
และรองรับการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงชีวมวลอดัเม็ด, บริษทั บุรีรัมยก์รีนเอ็นเนอร์จี จ ากดั (BGE) ด าเนิน
ธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอดัเม็ด และบริษทั บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น  
รีนิวเอเบิล เทคโนโลย ีจ ากดั (BIRT) ด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรมของธุรกิจเช้ือเพลิงชีวมวลอดัเม็ด
แบบครบวงจร ซ่ึงนอกจากบริษทัจะพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจแลว้ บริษทัยงัค านึงถึงปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซ่ึงก าลังเป็นประเด็นส าคัญท่ีรัฐบาลในหลายประเทศ  
ใหค้วามสนใจ โดยมีการก าหนดนโยบาย ตั้งเป้าหมายและก าหนดกรอบเวลาในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย ์(Net Zero) อยา่งเป็นรูปธรรม  

3. การลดก๊าซเรือนกระจกและการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ตลอดปี 2564 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นและ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถลด
คาร์บอนไดออกไซตจ์ากยานพาหนะ เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งเดินทาง , ลดการใชก้ระดาษส าหรับ
เอกสารประชุม, ลดการใชพ้ลาสติกหรือโฟมบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อรับรองการประชุม, ลดปริมาณ
ขยะและเศษอาหารเหลือทิ้ง และลดการใช้พลงังานทั้งจากไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศในห้องประชุม 
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติใหจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นการลดก๊าซเรือน
กระจกและคาร์บอนฟุตพร้ินท์ เพื่อผลกัดนัและด าเนินงานในการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในระดบัองค์กร 
และต่ออายุการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ระดบัผลิตภณัฑ์น ้ าตาล ซ่ึงหมดอายุในปี 2564 โดยในปี 
2559 บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (BSF) ได้จดัท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในระดับผลิตภณัฑ์น ้ าตาล 
ไดแ้ก่ น ้ าตาลทรายดิบ, น ้ าตาลทรายขาว 500 กรัม, น ้ าตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม, น ้ าตาลทรายขาวบรรจุ
กระสอบ 50 กิโลกรัม และน ้ าตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม ซ่ึงขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

มิติสังคม 

1. ดา้นสังคมภายในองคก์ร 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งค  านึงถึงความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยกิจกรรมดา้นสังคม
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ในกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การรณรงค์ต่อตา้นการใช้
แรงงานเด็กในไร่ออ้ย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั และในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดส้นบัสนุนให้พนกังานเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น ด้านส่ิงแวดลอ้ม, ด้านการควบคุมคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามยั และดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม เป็นตน้ โดยจ านวนชัว่โมงอบรมถึง 30,390 ชัว่โมง  

2. ดา้นสังคมภายนอกองคก์ร  

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซ่ือสัตย์โดยการผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ  
ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้ งปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม ตลอดจนมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาชุมชน, สังคม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว ้โดยในปี 
2564 กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมทั้ งเพิ่มการจ้างงานคนพิการในท้องถ่ิน 
ผ่านเครือข่ายสถานพยาบาลและโรงเรียนในอ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์ โดยปัจจุบันมีการจ้างงาน  
คนพิการทั้งส้ิน 11 คน ใน 5 สถานพยาบาล และ 1 โรงเรียน ทั้งน้ี ส าหรับรายละเอียดผลการด าเนินงานและ
ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานความยัง่ยืนปี 2564 ในหัวขอ้ “ดา้นสังคม” 
ซ่ึงเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

ส าหรับในด้านเป้าหมาย/กลยุทธ์ในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนปี 2565-2569 ได้ก าหนดไวท้ั้ ง 3 ด้าน ทั้งมิติ
เศรษฐกิจและบรรษทัภิบาล มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติสังคม โดยขอลงรายละเอียดเพียงดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
กล่าวคือ บริษทัจะผลกัดนัการต่ออายใุบรับรองการลดคาร์บอนฟุตพร้ินทร์ะดบัผลิตภณัฑน์ ้าตาลและจดัท าคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ในระดบัองค์กร รวมทั้งการผลกัดนัให้โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่งในเครือไดรั้บใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดบั 3 (ระบบสีเขียว Green System คือการรับรองการเป็นสถานประกอบการท่ีมีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ) และการลดปริมาณการเผาออ้ยและเพิ่มปริมาณออ้ยสดให้ได ้98% ส่งผลให้มีใบออ้ยอยู่ในไร่ออ้ย 
ซ่ึงสามารถย่อยสลายเป็นอินทรียวตัถุ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของออ้ย และใบเหล่าน้ีจะปกคลุมแปลงออ้ย
ท าให้ปัญหาดา้นวชัพืชนอ้ยลง และยงัสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษทางอากาศ  ซ่ึงบริษทัแสดง
ถึงความมุ่งมัน่ในการลดปัญหาออ้ยเผาไฟโดยการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทรายดว้ย 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงถือวา่ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,547,520 หุน้ 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ แจ้งแก่ท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 บริษทัได้จัดท างบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรอง 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) 
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นจึงมอบหมายให้นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) รายงานสรุป
งบการเงินของบริษทั และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการให้ผูถื้อหุน้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายงานผลการด าเนินงาน  

▪ รายได้รวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 3,964.84 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 
69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -2 เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้จากการขายน ้ าตาลท่ีลดลง จากการเล่ือนส่งมอบน ้ าตาลท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 
รวมทั้งการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เรือขวางคลองสุเอซ 
แมว้่าสถานการณ์การส่งออกของบริษทัได้คล่ีคลายไปในทางท่ีดี แต่การรับรู้รายได้ช้าลงกว่า
ประมาณการ  

2. รายไดจ้ากการขายกากน ้าตาล และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น 
3. รายไดจ้ากเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย  

ภาพรวมรายไดจ้ากการขายน ้าตาลในปี 2563/2564 นั้นไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้และการแพร่
ระบาดของโควิด 19 และในปี 2564 บริษทัมีรายไดอ้ยู่ท่ี 2,467 ลา้นบาท  เกิดจากการเล่ือนส่งมอบน ้ าตาล 
ท าใหมี้การส่งมอบน ้าตาลในปีน้ีจ านวน 174,000 ตนั ลดลงจากปีก่อน 72,000 ตนั และราคาขายเฉล่ียน ้าตาล
อยูท่ี่ 14,209 บาท/ตนั มีอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหร้ายไดข้องบริษทัลดลง  

ในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้าตาล จ านวน 407 ลา้นบาท มีอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปีก่อน 
เป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น อยู่ท่ี 83,000 ตนั และราคาขายกากน ้ าตาลปรับตวัไปในทิศทางท่ีดี
อยูท่ี่ 4,918 บาท/ตนั มีอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 

▪ ก าไรขั้นต้น   ในปี 2564 ก าไรขั้นตน้ของบริษทัอยูท่ี่ 13.94 ลา้นบาทลดลงมาจากปีก่อน สาเหตุมาจากราคา
วตัถุดิบออ้ย ตน้ทุนเช้ือเพลิง และราคาแม่ปุ๋ ยเคมี ปรับตวัสูงขึ้น  

▪ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2564 ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 127.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 1,960 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (“Year on Year”) และมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 
3.15 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้รับรายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย  
และการบริหารจัดการลูกหน้ีชาวไร่และโครงสร้างเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้ งน้ี จุดแข็งของ 
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กลุ่มบริษัทคือการจัดการในไร่อ้อย ท าให้กลุ่มบริษัทมีความมั่นคงด้านผลผลิต ซ่ึงมีจ านวนผลผลิต 
ต่อตนัออ้ย หรือ Yield สูงกว่าค่าเฉล่ียทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของลูกหน้ีชาวไร่ดีขึ้น  
รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“Infrastructure Fund”) 
หรือบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น  

▪ อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2564 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบั 6.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากก าไร
สุทธิท่ีเพิ่มขึ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

▪ สินทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 9,057 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 
ร้อยละ 5 โดยภาพรวมของสินทรัพยร์วมเกิดจากสินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเล่ือนส่งมอบน ้ าตาล 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการคา้  

▪ หนี้สิน  การเพิ่มขึ้นของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินในช่วงท่ีมี 
การรับซ้ือออ้ยจากชาวไร่จ านวน 7,120 ลา้นบาท 

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2564 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยูท่ี่ 1,937 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรสะสม
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มขึ้นตามผลการด าเนินงาน 

▪ รายได้รวมของบริษัทในปี 2564 อยูท่ี่ 4,028.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 18.51 ลา้นบาท   

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ทั้งน้ีมีผูถื้อหุ้น  
2 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี  

นายประวิทย ์วิโรจน์วงษช์ยั  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 

1.  คาดวา่ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง (“Wood Pellet”) จะเร่ิมสร้างรายได้
ใหก้บับริษทัในปีใด 

2.  บริษทัมีแผนติดตั้งเคร่ืองผลิตบรรจุภณัฑช์านออ้ย 14 เคร่ืองในช่วงใด 
3.  ประมาณการรายไดต้่อปีของธุรกิจ Wood Pellet และบรรจุภณัฑ ์

ชานออ้ยอยูท่ี่เท่าใด 

นางสาวภทัร์นนัท ์
อศัวศิริวิลาศ  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 

4. บริษทัตั้งเป้ายอดขายในปี 2565 จ านวนเท่าใด และจะเติบโตจากธุรกิจใด 
เป็นหลกั 
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5. ในปี 2565 บริษทัไดบ้นัทึกรายไดรั้บจากการขายสิทธ์ิน ้าตาล และดอกเบ้ียรับ
จากลูกหน้ีชาวไร่หรือไม่ 

6. ในปี 2565 บริษทัจะผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) จ านวนก่ีตนั 
เร่ิมส่งมอบไดเ้ม่ือใด 

7. ผลการตดัสินขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: “WTO”) 
ส่งผลต่อการส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปัจจุบนัและอนาคตหรือไม่ 

8. ตามท่ีบริษทัไดเ้ล่ือนการส่งมอบน ้าตาลในปี 2564 ทั้งน้ี ในไตรมาส 1  
ของปี 2565 บริษทัไดส่้งมอบครบถว้นแลว้หรือไม่ 

9. แผนท่ีจะขยายการผลิตช่วงท่ี 2 ของบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) 
จะเร่ิมในช่วงใด และมีค าสั่งซ้ือรองรับแลว้หรือไม่ 

10. ราคาบรรจุภณัฑช์านออ้ยในตลาดโลก มีราคาตนัละเท่าใด และบรรจุภณัฑ ์
ชานออ้ยของ SEW สามารถขายไดร้าคาตนัละเท่าใด 

11. ความยากในการจดัตั้งโรงงานบรรจุภณัฑช์านออ้ย และการแข่งขนั 
ในอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นอยา่งไร 

นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

ช้ีแจงวา่ 

1. ธุรกิจ Wood Pellet อยูใ่นระหวา่งการสร้างโรงงาน คาดวา่จะสร้างรายไดใ้หก้บั
บริษทัในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2566 

2. ส าหรับธุรกิจบรรจุภณัฑ ์บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) ไดติ้ดตั้ง
เคร่ืองจกัร 14 เคร่ือง ในไตรมาส 1 ของปี 2565 และมีความพร้อมในการผลิต
สินคา้ตามค าสั่งซ้ือ 

3. ประมาณการรายไดข้องบรรจุภณัฑช์านออ้ยอยูท่ี่ 300 ลา้นบาท และ 
รายไดร้วมของ Wood Pellet อยูท่ี่ 300-400 ลา้นบาท ขึ้นอยูก่บัปัจจยัในอนาคต 
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อราคาท่ีแตกต่างกนัไป  

4. ในปี 2565 ประมาณการรายไดข้องบริษทัจะเติบโตมากกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงมี
ปัจจยัมาจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีส่งผลดีต่อบริษทั ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ธุรกิจบรรจุภณัฑช์านออ้ย 
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด 19 เร่ิมมีทิศทางท่ีดีขึ้น และบริษทัมีความเช่ือมัน่
วา่จะสามารถบริหารรายไดไ้ดม้ากถึงร้อยละ 80-90 ซ่ึงรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจ
น ้าตาล 

5. ในปี 2565 บริษทัจะบนัทึกรายไดรั้บจากการขายสิทธ์ิน ้าตาล  
และดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีชาวไร่ ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงาน 
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นางสาวปวีณา สุขกิจ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานขายต่างประเทศและ
นโยบายอุตสาหกรรม  
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์
จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

ช้ีแจงในประเด็นท่ี 6-7 

6. ในปี 2565 บริษทัไดว้างแผนการผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ จ านวน  
30,000 ตนั และส่งมอบในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนพฤษภาคม 2565 

7. ส าหรับขอ้พิพาทระหวา่ง WTO กบัอินเดีย อยูใ่นขั้นตอนด าเนินการ 
ยืน่อุทธรณ์ ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปัจจุบนั 
ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์ต่อไปวา่เหตุการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ในอนาคตหรือไม่ 

8. บริษทัไดส่้งมอบน ้าตาลตามแผนท่ีวางไวค้รบถว้นแลว้  

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั, ประธาน
กรรมการบริหาร, ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงในประเด็นท่ี 9-10 

9. บริษทัมีแผนท่ีจะขยายโรงงานผลิตบรรจุภณัฑช์านออ้ยช่วงท่ี 2 ในปี 2566   
โดยการขยายก าลงัการผลิตนั้นจะสอดคลอ้งกบัค าสั่งซ้ือจากลกูคา้ 

10. ปัจจุบนัราคาบรรจุภณัฑช์านออ้ยในตลาดโลกอยูท่ี่ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ/ตนั 
และมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้นตามความตอ้งการของตลาดในทวีปยโุรปและ
ทวีปอเมริกาท่ีไดอ้อกกฎหมายบงัคบัหา้มใชพ้ลาสติก 

รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา 

กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
ธรรมาภิบาลและความยัง่ยนื 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

                                                                    

ช้ีแจงในประเด็นสุดทา้ย 

11. การผลิตบรรจุภณัฑช์านออ้ย เป็นหน่ึงในการลงทุนดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green 
Economy) ซ่ึงมีแนวโนม้การด าเนินธุรกิจในดา้นดงักล่าวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ี 
บริษทัมีความมัน่ใจในการควบคุมพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ เน่ืองจาก 
ไดป้รับเปล่ียนขั้นตอนการผลิต ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการผลิตลดลง 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดศึ้กษากระบวนการผลิตและเทคโนโลยขีองการผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณัฑช์านออ้ย ทั้งน้ี เพื่อการเป็น
ผูน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักลา่ว และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของบริษทั 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวน
หุน้ 610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษทัยงัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึงจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564 
จ านวน 3,489,445.84 บาท จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงั
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงิน 
ปันผลมีอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษทัและ
ความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ  

โดยในปีน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 56,846,989 บาท  
ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.74 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั  

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมี  
ความจ าเป็นต้องคงเงินไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและการลงทุน ทั้งน้ี เสนอให้ก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2565 (ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั)โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดงัน้ี  
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       สรุปรายละเอยีดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 - 2564 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอจ่าย) 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล 
การด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และงดการ
ตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย 

187.39 (ก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของ 

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) 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ าย เ งินปันผลของบ ริษัท 
เน่ืองจากบริษทัประสบภาวะ
ข า ด ทุ น  แ ล ะ มี ค ว า ม
จ า เ ป็นต้อ งคง เ งินไว้ เ ป็น
เ งิน ทุนหมุน เ วี ยนในการ
ด า เนินกิจการและเพื่อการ
ลงทุน 

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 า เ ป็นต้อ งค ง เ งินไว้ เ ป็น
เ งิน ทุนหมุ น เ วี ยนในก า ร
ด า เนินกิจการและเพื่อการ
ลงทุน 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เ น่ืองจากบริษัทมีความ
จ าเป็นต้องคงเงินไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการและเพื่อการ
ลงทุน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565       
และการเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

5.1 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดงัน้ี 
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ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
ถ้าจ านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  
โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  

โดยในปีน้ี กรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ทั้ ง น้ี  
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี มีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษทั
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยท่ีไดเ้คย
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ  
ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน ้าตาล  
และพลงังาน 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั) และเป็นประธานกรรมการชุดยอ่ยของ
บริษทั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ  
ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน ้ าตาล และพลงังาน
ชีวมวล 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั) และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทั 
ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางพรทิพย ์สุขทพัภ ์  
ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายภาษีอากร บญัชีการเงิน และการตรวจสอบบญัชี 
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัไดผ้่านการเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์
และกระบวนการกลัน่กรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยไดจ้ดัท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความเช่ียวชาญ
ของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการบริษทั มีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั, การเงิน, บญัชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีและนวตักรรม รวมทั้ง
การมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยการใช ้Board skill matrix เป็น
เคร่ืองมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พุทธศกัราช 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

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

10400 

 

20/31 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งได้ก าหนดไว ้ส าหรับการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
นอกจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัพิจารณาเพิ่มเติมตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอรายช่ือ
บุคคลเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึง 
วนัท่ี 30 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้สิทธิดงักล่าว ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้น
น าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทั 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เห็นวา่ กรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งด าเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือ
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอนัเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการดงักล่าวออกจาก
ฐานการค านวณในการนบัคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนน
จนกวา่จะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จส้ิน 

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

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) และเป็นประธาน
กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 มีมต ิอนุม ตั ิด ้ว ยคะแนนเสีย งข า้ ง มากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของ
กรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  577,696,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
577,696,720 หุน้ 

2. นางวันเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษัท (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท)                                            
มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทั
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทัคนดงักล่าว
ออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน ดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย 577,956,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
577,956,720 หุน้ 

3. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท (ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท) และเป็นกรรมการชุดย่อย
ของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  มีมติอนุมตัิด ้วยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย 
ในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐาน 
การค านวณในการนบัคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 578,006,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
578,006,720 หุน้ 

4. นางพรทิพย์ สุขทัพภ์  กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) และกรรมการตรวจสอบ  
มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัทั้ง 4 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

5.2 พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

ดว้ยนางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั 
และกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากตอ้งไปปฏิบติัภารกิจอ่ืน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้น ท าให้มี
ต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง โดยปัจจุบนัมีจ านวนกรรมการบริษทัคงเหลือ 10 คน ความเห็นคณะกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษทัจาก 11 คน ให้คงเหลือ
เพียง 10 คน โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ จ านวนกรรมการบริษทัทั้ง 10 คนดงักล่าวยงัคงเพียงพอต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ ์โดยตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยเร่ือง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน คือ มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งไดพ้ิจารณาจาก Board Skill Matrix แลว้ เห็นว่าการปรับลดจ านวน
กรรมการบริษทัคงเหลือ 10 ท่าน มีความเพียงพอ ตลอดจนมีกรรมการบริษทัท่ีมีความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ และ
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ความเช่ียวชาญในทุกด้านท่ีจะสามารถท าให้การด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่กระทบการเปล่ียนแปลงอ านาจผกูพนับริษทัของกรรมการบริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษัทโดยลดลงเหลือ 10 คน 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและ  
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน  
กบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั โดยขอเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ส าหรับกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดย่อยทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร  
ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จประจ าปี และค่าตอบแทนปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ 
เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ส าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจากการปฏิบติัหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม 
ต่อคร้ังการประชุมในรูปแบบเดิม และค่าตอบแทนปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ เป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 นอกจาก
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้ี ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

ทั้ งน้ี อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2565 (ปีท่ีน าเสนอ) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการบริหาร ปี 2565 (ปีท่ีน าเสนอ) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามท่ีเสนอในตารางข้างต้นนี ้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน  
                  รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

2. อตัราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ กรรมการธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามท่ีเสนอในตารางข้างต้นนี ้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน  
                  รวมท้ังสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าเหน่ง ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่น าเสนอ) 

 ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/เดือน) 

บ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนประจ า 
(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) 

 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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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ยอ้นหลงั 2 ปี 

 
  หมายเหตุ:  

• ปี 2563 ได้ปรับลดบ าเหน็จจ านวนร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทน  แก่กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร โดยให้จ่าย     
ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซ่ึงมีผลตั้งแต่
เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป  

• 1 นายศิริชัย สมบัติศิริ พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ เม่ือเดือนมีนาคม 2564 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง  รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าวแทน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัย่อย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
8,000,000 บาทต่อปี และเสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2565 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2565 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ 
ให้ข้อมูลและความเห็นแก่ท่ีประชุม โดยได้ช้ีแจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  32 (5) และมาตรา 120 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

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 - 

                 หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY)   
                                     แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY) เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้ 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเสนอคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาขอ้มูลของบริษทัตรวจสอบบญัชีชั้นน าระดับโลกทั้ง 3 บริษทัแลว้ โดยได้เลือกบริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจน ้ าตาล ประกอบกบับริษทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั เสนอค่าสอบบญัชีในราคาท่ีมีความเหมาะสม  

ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัในปี 2565 จ านวน 1,350,000 และบริษทัย่อย
ทั้ง 11 บริษทั จ านวน 4,050,000 บาท หรือรวมเป็น 5,400,000 บาท ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าสอบบญัชีโดยรวมของ 
กลุ่มบริษทัแลว้ พบว่าลดลงจากเดิม 19.28% โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket 
expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก  
อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าส าเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิดค่าใชจ่้ายตามจริง 

โดยบริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2565 (น าเสนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษทั 
บริษทัยอ่ย 

 
1,350,000 
4,050,000 

 
1,075,000 
5,615,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee/ Out-of-pocket) 
บริษทั 
บริษทัยอ่ย 

 
N/A 
N/A  

 
 62,675 
187,790  

ค่าบริการอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอบบญัชี (Non-audit service)
บริษทั 
บริษทัยอ่ย 

 
N/A 
N/A 

 
- 

400,000 

รวมทั้งหมด 5,400,000 7,340,465 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 ดงัน้ี 

การเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในคร้ังน้ี เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัใหมี้ความคล่องตวั ตลอดจนเพื่อโอกาสและประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั บริษทัจึงประสงคแ์กไ้ข
ข้อบังคับของบริษทัในข้อ 43 (ค) ซ่ึงจากเดิมเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั  
โดยขอเสนอใหเ้ป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั โดยเปล่ียนเป็นขอ้ (ฑ)  

 

ข้อบังคับบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัทท่ีขอแก้ไข 

(2)  เร่ืองท่ีตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วน 
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัทั้งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วน 
การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทั้งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนเสียงทั้ งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าท า
รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(1)  เ ร่ื อ ง ท่ี ต้อ ง ได้ รับก า รอ นุมั ติ จ าก ท่ีป ระ ชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั 

(ฑ) การด าเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วน 
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัทั้งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วน 
การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทั้งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนเสียงทั้ งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าท า
รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(2)  เร่ืองท่ีตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

การเรียงล าดบัขอ้ (ค), (ง), (จ), (ฉ) 

(2)  เร่ืองท่ีตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

การเรียงล าดบัขอ้ใหม่ (ค), (ง), (จ) 
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ข้อบังคับบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัทท่ีขอแก้ไข 

(1)  เ ร่ื อ ง ท่ี ต้อ ง ได้ รับก า รอ นุมั ติ จ าก ท่ีป ระ ชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั 

รายการตั้งแต่ขอ้ (จ) ถึงขอ้ (ฐ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามี
สาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบ  
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้ น ก่อนท่ีจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย กรรมการและ
ผูบ้ริหารซ่ึงบริษทัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษทั
ย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน  
โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ/หรือ 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม ทั้ งน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาด
รายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(1)  เ ร่ื อ ง ท่ี ต้อ ง ได้ รับก า รอ นุมั ติ จ าก ท่ีป ระ ชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั 

รายการตั้งแต่ขอ้ (จ) ถึงขอ้ (ฑ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามี
สาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบ  
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้ น ก่อนท่ีจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย กรรมการและ
ผูบ้ริหารซ่ึงบริษทัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษทั
ย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน  
โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม ทั้ งน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาด
รายการท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 รวมทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั 
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าว เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการแก้ไขถ้อยค า  
ในขอ้บงัคบัของบริษทัไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งใหแ้กไ้ข
ถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 ดงักล่าวไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ 
ยื่นค าขอ รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการติดต่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
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พาณิชย ์หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ ดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 610,895,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
610,895,720 หุน้ 

วาระที่ 9 พจิารณาวาระอ่ืน ๆ  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยขอให้แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะ
ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ 1 ราย สอบถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

นายพศุตม ์กาญจนเมธากลุ  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 

1. บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะท าใหร้ายไดเ้ติบโต และจดัการตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยา่งไร 

2. บริษทัจะยงัสามารถควบคุม Gross profit margin ไดใ้กลเ้คียงเดิมหรือไม่ 

นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ
ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

ช้ีแจง้วา่ 

1. บริษัทตั้ งเป้าหมายรายได้ให้เติบโตมากกว่าร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับปีก่อน  
โดยบริษทัมีตน้ทุนวตัถุดิบชีวมวลและตน้ทุนแม่ปุ๋ ยท่ีปรับตวัสูงขึ้นตามกลไก
ตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมตน้ทุน อยา่งไรก็ตาม ราคาขายจะสอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้ น นอกจากนั้ น บริษัทมีศักยภาพ 
ในการบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. บริษัทเช่ือมั่นว่าในปี 2565 เม่ือภาวะตลาดผ่อนคลายความกังวล  ภาพรวม 
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะกลบัมาดีขึ้น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุม รวมทั้งยืนยนัว่าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานจะด าเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
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ปิดประชุมเวลา 12.03 น. 
 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 
(นายศิริชยั สมบติัศิริ) 
  

 

ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 
(นางสาวพชัรี โคสนาม) 

 


