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1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที ่31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน  
     ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้

 
• กรณปีกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
    ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง  
    เป็นเสียงช้ีขาด 
 
• กรณอีืน่ ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ  
    ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ 
    ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
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2. ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อใหก้ารบนัทึก  
    รายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสใหส้อบถามได ้  
     เม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 
 

3. ผู้ถอืหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนั้น  
    หรือบริษทัอาจเชิญท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  
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4. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองทีเ่กีย่วข้อง และสอบถามว่ามผู้ีใด 
    ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

 •ส าหรับผูท่ี้ เห็นด้วย ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่องเห็นด้วย  
        พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนั 
    เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

 •กรณีมีผู ้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานจะขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย      
                หรืองดออกเสียง ลงคะแนนโดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ      
                และขอใหท่้านชูมือข้ึน เพื่อใหพ้นกังานของบริษทัเกบ็บตัรเพื่อนบัคะแนน 
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• ในการประชุม บริษทัใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบ 
     จะท าการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงค ์ 
     จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพ่ือหกัจากคะแนนทั้งหมด 

• วาระเพือ่ทราบ (วาระท่ี 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

• วาระแต่งตั้งกรรมการ (วาระท่ี 5) บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเกบ็บตัร 
     ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเกบ็บตัร เห็นดว้ย ตามล าดบั และกรรมการท่ีมี 
     ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการดงักล่าวออกจาก 
     ฐานการค านวณในการนบัคะแนน เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบั 
     ดูแลกิจการท่ีดี 
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• ส าหรับผู้รับมอบฉันทะทีผู้่ถอืหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว   
    บริษทัไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม  
    โดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 
 
• ส าหรับผู้รับมอบฉันทะทีผู้่ถอืหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน  
    ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 
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5. กรณทีีท่ าให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดงันี ้
 • บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 • ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  

 • บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง  
       ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง 
                  ในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใด  
                  ในแต่ละความเห็นกไ็ด ้
 • บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงค ์
                   ท่ีจะลงคะแนนเช่นใด 
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6. เมื่อจบการพจิารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้ง 
    และสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 • กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการบริษทั 
                 จะแจง้ และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 

 • กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานจะขอใหพ้ิจารณา 
       วาระถดัไป โดยเลขานุการบริษทัจะแจง้ และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
            ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
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 • ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม 
     ดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
     ล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

 • หากท่านผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด ประสงคอ์อกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม  
      และประสงคอ์อกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อม 
     ลงลายมือช่ือ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อทางบริษทัจะท าการ
     บนัทึกคะแนนของท่านให ้
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7. แจ้งมติทีป่ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น.  
     ของวนัท าการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนั  
 

8. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์เป็นอาสาสมัคร เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน    
     ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตาม 
     แนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
     และตลาดหลกัทรัพย ์
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• สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558        
- รายไดร้วม 4,295,855,185 บาท                          
- ก าไรสุทธิรวม 272,347,164 บาท 
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5,385.67 

(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

3,397.26 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558  

1,988.40 

6,762.11 

4,635.93 

2,126.17 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

0 

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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รายการ 
  

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัรา
เปลีย่นแปลง 

% 
สินทรัพย์รวม 6,762.11 5,385.67 1,376.44 25.55 

หนีสิ้นรวม 4,635.93 3,397.26 1,238.67 36.40 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,126.17 1,988.40 137.77 6.93 
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ก าไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 
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(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
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รายการ 
  

ส าหรับปี 2558 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2557 
(ล้านบาท) 

เพิม่ขึน้(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อตัรา
เปลีย่นแปลง 

% 
รายได้รวม 4,295.86 3,954.03 341.83 8.65 

ค่าใช้จ่ายรวม 4,023.51 3,717.72 305.79 8.23 

ก าไรสุทธิรวม 272.35 236.31 36.04 15.25 

บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 



รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ผลการด าเนินงาน

ปี 2558 
ผลการด าเนินงาน

ปี 2557 
1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 272.35 236.31 

2. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุน้) 676.75 676.75 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.22 0.20 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 148.89 135.35 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 54.67% 57.28% 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 
(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 

ปี 2558 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ  
(โบนัสประจ าปี) 

(บาท)  

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ 
(โบนัสประจ าปี) 

(บาท)  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

  
15,000 
10,000 

  
400,000 
150,000 

  
15,000 
10,000 

  
400,000 
150,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

  
15,000 
10,000 

  
150,000 
100,000 

  
15,000 
10,000 

  
150,000 
100,000 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 
(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 

ปี 2558 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ  
(โบนัสประจ าปี) 

(บาท)  

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

เงนิรางวลัพเิศษ 
(โบนัสประจ าปี) 

(บาท)  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

  
15,000 
10,000 

  
400,000 
150,000 

  
15,000 
10,000 

  
400,000 
150,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 

  
15,000 
10,000 

  
150,000 
100,000 

  
15,000 
10,000 

  
150,000 
100,000 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 

• ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 
โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย เป็นวงเงินจ านวนรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 6,380,000 บาทต่อปี และเสนอใหมี้ผลในปี
ปฏิทิน 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง
เป็นอยา่งอ่ืน  
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 

ช่ือส านักงานตรวจสอบบัญชี :บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที ่

จ านวนปีทีส่อบบัญชี 
ให้บริษัท 

1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ   และ/หรือ 4174 5 
2. นายไพบูล ตนักลู   และ/หรือ 4298 - 
3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 - 

หมายเหตุ : ตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดให้
ผูส้อบบญัชีหลกัสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
เป็นจ านวนมาก และสามารถกลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีไดอี้กคร้ัง หลงัจาก 2 ปี หลงัจากระยะเวลา 7 ปีแรก 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 

รายการ 
ปี 2559 

(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 990,000 900,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3,040,000 2,530,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 
รวมค่าบริการ 4,030,000 3,430,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 4,030,000 บาท 

หมายเหตุ : ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบ
บญัชีปี 2558 เน่ืองจากขนาดของธุรกิจเติบโตข้ึนจากการท่ีมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน) 


