
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

2017 ANNUAL GENERAL MEETING 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 



คณะกรรมการ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้จัดการ 

นายประจวบ ไชยสาสน์ 

ประธานกรรมการบริษัท  

(กรรมการอสิระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายศิริชยั สมบติัศิริ 

กรรมการบริษัท 

(กรรมการอสิระ) 

กรรมการตรวจสอบ 



นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์

กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 



นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการ 



คณะผู้บริหาร 

 นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผู้จัดการ  

 สายงานผลิต BSF 

 นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผู้จัดการ 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์และด้านต่างประเทศ 

 และนโยบายอตุสาหกรรม 

 นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ 

 กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ 

 นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 ฝ่ายบริหารการเงิน 



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  

บริษัท แอลเอสฮอไรซัน จ ากดั 

ผูส้อบบญัชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย 



ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย 

(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าฯ) 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriter) 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 



การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน 

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

ตรวจนับผลคะแนนเสยีงด้วยระบบ Barcode  



• ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมทั้งแจ้งในเว็บไซตข์องบริษทัฯ ในระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 

2559 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2560 (3 เดือน) เพือ่เปิดโอกาส

ใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคล 

ที่ เ ห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษทั ก่อนที่บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ แต่

ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล 



เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ในเว็บไซตข์องบริษทัฯ  

และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตั้งแต่วนัพฤหสับดีที ่30 มีนาคม 2560  

(ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 26 วนั) 

 

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ 

ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 14 วนั (10 เมษายน 2560) 



วนัก าหนดสิทธิผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 

วนัจนัทรที์ ่13 มีนาคม 2560 

 

วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225  

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

วนัองัคารที ่14 มีนาคม 2560 



ผูถ้อืหุน้มีสิทธิเขา้ประชมุรวมทั้งส้ิน 3,068 คน  

รวมจ านวนหุน้ 676,750,000 หุน้ 

 

สญัชาติไทย 3,063 คน 

จ านวนหุน้ 672,880,699 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 99.43% 

  

สญัชาติต่างดา้ว 5 คน 

จ านวนหุน้ 3,869,301 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 0.57%  



ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที ่30 

 

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และ 

 

ตอ้งมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ 

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 



 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที่ 31 ก าหนดว่า  

ในการออกเสียงลงคะแนนให ้1 หุน้ มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี้  

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไว้

แตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธาน 

ที่ประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระ 



 ก่อนการสอบถาม ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผูถ้ือหุ้น 

มาดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉนัทะ เพือ่ใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อย่างถูกต้องครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได ้เมื่อน าเสนอจบ 

ในแต่ละวาระหรือเมือ่พจิารณาครบทุกวาระ  

 

 ผูถ้อืหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนั้น 

หรือบริษทัฯ อาจเชิญท่านผูถ้อืหุน้ดงักล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ  

 



 ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ เ ปิดโอกาสให้ซักถามในเ รื่ อง ที่ เกี่ยวข้อง  

และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

 ส าหรบัผูที้่ “เห็นดว้ย” ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง

เห็นดว้ย พรอ้มลงลายมือช่ือ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นดว้ยทุกใบ

พรอ้มกนัเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 

 กรณีมีผู ้“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะขอให ้

ท่านผูถ้ือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนโดยท าเครื่องหมาย 

ในช่องที่ตอ้งการพรอ้มลงลายมือช่ือ และขอใหท่้านชูมือข้ึน เพื่อใหพ้นกังาน

ของบริษทัฯ เก็บบตัรเพือ่นบัคะแนน 



 ในการประชุม บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนน

ระบบจะท าการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน

เฉพาะผูที้่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนน

ทั้งหมด 

 ในวาระเพือ่ทราบ (วาระที ่2) จะไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีต่อ้งออก

ตามวาระ ประจ าปี 2560 จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ีเขียวแยกเป็น

หวัขอ้ย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้

ทั้ ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนั เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคล 

 

 



 ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้

บริษัทฯ ได้บนัทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูร้ ับมอบฉันทะ 

เขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 

 

 ส าหรับ ผู ้รับมอบฉันทะที่ ผู ้ถือหุ้นไ ม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน  

ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจง้ขา้งตน้ 



 กรณีที่ท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสียนั้น มีดงันี้  

บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

ผูล้งคะแนนไม่ท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  

บตัรลงคะแนนท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 

 ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง 

 ในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง มากนอ้ย 

 เพยีงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมคีวามประสงค์

 ที่จะลงคะแนนเช่นใด 

 



 เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนน เสียง 

พรอ้มแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 

 กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการ  

 ที่ประชุมจะแจง้ และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 

 

 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานฯ จะขอให ้  

 พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการที่ประชมุจะแจง้ และสรุปผลของมติ  

 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระถดัไป หรือเมือ่เสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 

 



 ผลคะแนนเสียงที่น ับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของ 

 ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชุมดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ  

 จะใชจ้ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ประสงคอ์อกจากที่ประชมุ  

 ก่อนปิดประชุมและประสงคอ์อกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่ง 

 บตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือช่ือใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ  ก่ อนออก

 จากหอ้งประชมุ เพือ่ทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้



 แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

เวลา 09.00 น. ของวันท าการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชุม  

ผ่านเว็บไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั  

 

 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เป็นสักขีพยาน 

ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อให้

เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ที่ดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์



วาระที่ 1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 2 
 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

การลงมติ : 

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้ 





ความคืบหนา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 

 

 บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 
 

 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2560 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการก ากบัดูแล

กจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ ซึ่งมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ันปรากฏในเล่มคู่มือดงักล่าว 
 

 

 

 บริษัทได้จัดพิมพ์คู่มือดงักล่าว เพ่ือแจกให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละฝ่าย รวมทั้งเผยแพร่

ในเวบ็ไซต์ของบริษัทที่ www.buriramsugar.com เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสยี และสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

โดยสะดวกและเท่าเทยีมกนั  

 

 ตลอดจนจัดอบรมพนักงานด้านการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ัน นอกจากน้ัน ยังได้เปิดเผยช่องทางการเสนอ

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บริษัทอกีด้วย 
 



ความคืบหนา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 

 

 ขณะน้ีบริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการคอร์รัปช่ันในองค์กร  

การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าและสอบทานระบบควบคุมภายในขององค์กร ตามแนวทางที่ก าหนด 

ในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เร่ืองการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยจะรวบรวมรายงานการด าเนินงานและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันคอร์รัปช่ันในองค์กรให้แก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (CAC) เพ่ือพิจารณาให้การรับรองในช่วงเดอืนกนัยายน 2560  



ความคืบหนา้การจดัตั้งกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรมัย ์

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

ม.ค. - 
มี.ค. 60 

เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

ขัน้ตอนการจด 
ทะเบียนกบัตลท. 

ท ำกำรซ้ือขำยบนตลท. เป็นครัง้แรก 

การจองซ้ือ 
หน่วยลงทุน  

การน าเสนอข้อมลูต่อนักลงทุน (Roadshow) 

ส ำนักงำนก.ล.ต. อนุมติั 

ขัน้ตอนการย่ืนขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. 

13 ม.ค. 60   
ยืน่ค ำขออนุมติัจดัตัง้  

กำรจดัตัง้กองทุนฯ 

12-13 มี.ค. 60 
กำรเยีย่มชมกิจกำรโดยกลต. และตลท.  



สรปุข้อมลูกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานใน  SET 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

กองทุน 
วนัท่ีซ้ือขายใน SET 

วนัแรก 
อายคุงเหลือเฉล่ีย 

มลูค่าตลาด  
(ล้านบาท) 2 

อตัราเงินปันผล 

ณ ก.ย. 2559 3 ณ ม.ีค. 2560 3 

ABPIF 27 ก.ย. 2556    4.54 ปี 1 5,112 6.43% 11.45% 

BTSGIF 19 เม.ย. 2556 13.00 ปี 65,404  5.79% 6.13% 

EGATIF 13 ก.ค. 2558 20.00 ปี 21,230 4.71% 5.14% 

JASIF 16 ก.พ. 2558  กรรมสทิธิ ์ 63,085 7.44% 7.81% 

DIF 27 ธ.ค. 2556  กรรมสทิธิ ์ 82,067 6.50% 6.65% 

หมายเหตุ 
1. ค านวณถ่วงน ้าหนกัดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้ 
2. ค านวณโดยใชร้าคาปิดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายระหว่างวนัที ่1 - 31 มนีาคม 2560 คณูกบัจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
3. ใชข้อ้มลูการจา่ยปนัผลทีเ่ปิดเผยใน www.set.or.th ค านวณกบัราคาปิดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายระหว่างเดอืนดงักล่าว 

http://www.set.or.th/


อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

% 
10 ปี 

11 ปี 

18 ปี 

2017 

อายพุนัธบตัร ณ ก.ย. 2559 ณ มี.ค. 2560 เปลียนแปลง 

10 ปี 2.11 2.75 + 0.64 

11 ปี 2.23 2.89 + 0.66 

18 ปี 2.56 3.28 + 0.72 

อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการประเมนิมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจากรายไดสุ้ทธฯิ ในอนาคต (Discount Rate) นัน้จะแปรผนัตามอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่มคีวามเสี่ยง (Risk Free Rate) ซึ่งโดยทัว่ไปจะอา้งองิจาก อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่ง
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัขึน้มาอยา่งต่อเน่ืองในชว่งทีผ่า่นมา 

หมายเหตุ :  
1. ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิารจดัตัง้กองทุนฯ ในการ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่8 
กนัยายน 2559 

2. ผูป้ระเมนิค่าอสิระเลอืกใชพ้นัธบตัรรฐับาล
อาย ุ10, 11 และ 18 ปี เป็นตวัแทนของ 
Risk Free Rate  



วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ลา้นบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

 (ลา้นบาท) 

เพิม่ข้ึน (ลดลง) 

(ลา้นบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง  

(%) 

สินทรพัยร์วม 7,226.86 6,762.11 464.75 6.87 

หนี้ สินรวม 5,134.09 4,635.93 498.16 10.75 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,092.77 2,126.17 (33.40) (1.57) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

  

ส าหรบัปี 2559 

(ลา้นบาท) 

ส าหรบัปี 2558 

(ลา้นบาท) 

เพิม่ข้ึน (ลดลง) 

(ลา้นบาท) 

อตัราเปลีย่นแปลง  

(%) 

รายไดร้วม 4,685.52 4,295.86 389.67 9.07 

ค่าใชจ่้ายรวม 4,572.21 4,023.51 548.70 13.64 

ก าไรสุทธิรวม 113.32 272.35 (159.03) (58.39) 

งบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

ผลประกอบการปี 2559 



 3,954.03  

 4,295.85  

 4,685.52  

2557 2558 2559 

รายไดร้วม 
หน่วย : ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
หน่วย : ล้านบาท 

2557 
2558 

2559 

 3,037.72   3,060.39  

 3,445.60  น ้าตาล 

2557 
2558 

2559 

 170.51  

 279.00  

 383.81  
ไฟฟ้า 

2557 
2558 

2559 

 33.71  
 69.20  

 106.31  
รายไดอ่ื้นๆ 

 ปี 2559 รายได้รวมเพ่ิมขึ้น 389.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 9.07 เน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจน ้าตาล อัน

เน่ืองมาจากปริมาณอ้อยเข้าหีบเพ่ิมขึ้น และการด าเนินการ

ผลิตและจ าหน่ายไฟของธุรกจิโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงตลอดปี 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 



 236.30  

 272.35  

 113.32  

2557 2558 2559 

ก าไรสุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 การปรับขึ้ นของราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลก  

ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าอ้อย ส าหรับปีการ

ผลิต 2559/2560 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 

ได้บันทกึต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นในปี 2559 ประมาณ 

84 ล้านบาท  

 

 มีการต้ังส ารองส าหรับสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่า

จากเหตุการณ์โมลาสเสียหายประมาณ 44 ล้าน

บาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเรียกร้องชดเชยค่า

สนิไหมจากบริษัทประกนั 

 

 ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นประมาณ 51 ล้านบาท 

จากการใช้เงินกู้เพ่ือขยายกจิการ 

 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงประมาณ 24 ล้านบาท 

จากผลประกอบการที่ลดลง 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก าไรสุทธิ 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 



วาระที่ 4 
 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัท  

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จึงมีความจ าเป็น 

ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 135,350,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 676,750,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจ านวนทั้งสิ้น 812,100,000 บาท 
 

 ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว 

(ภายใน 14วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ) ดังน้ี 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 812,100,000 บาท (แปดร้อยสบิสองล้านหน่ึงแสนบาท)           

 แบ่งออกเป็น 812,100,000 หุ้น (แปดร้อยสบิสองล้านหน่ึงแสนหุ้น)           

           มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

           โดยแบ่งออกเป็น 

           หุ้นสามัญ 812,100,000 หุ้น (แปดร้อยสบิสองล้านหน่ึงแสนหุ้น)           

           หุ้นบุริมสทิธิ            - หุ้น (  -  )” 
 

 เสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขถ้อยค าในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรวมถึงเร่ืองอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  

วาระที่ 4 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณหส์นธิ ข้อ 4  



วาระที่ 5 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และจัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสมเพ่ือจ่ายเงินปันผล  

ส าหรับผลการด าเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 บริษัทยังจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงไดจ้ัดสรรเงิน

ส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2559 จ านวน 2,121,230.85 บาท จากก าไรสุทธิ 

ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร

สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

 

วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 



 บริษัทมีความจ าเป็นในการรักษาสภาพคล่องและส ารองกระแสเงินสดของบริษัทเพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินกจิการ จึงใช้วิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 

และก าไรสะสมของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลรวม 

0.22222222222 บาท โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

ก) จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทั จ านวนไม่เกิน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 135,350,000 

บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.2000 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณผู้ีถือหุ้นรายใดมีเศษหุน้เดิม

หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.2000 บาท 

 

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.02222222222 บาท หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

15,038,889 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 150,388,889 บาท โดยเงินปันผล

ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงบริษทัจะน าเงินปันผลในส่วนท่ี

เป็นเงินสดช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายต่อไป 

 

วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 



วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 
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ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผล (Record Date)  

วนัที ่8 พฤษภาคม 2560 

 

 

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผล  

วนัที ่9 พฤษภาคม 2560  

 

 

ก าหนดจ่ายปันผล 

ภายในวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถอืหุ้น) 

วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 



วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 

ที่มา : เอกสารการจ่ายปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 



วาระที่ 5 

การจัดสรรทุนส ารองและการจ่ายปันผล 

การด าเนนิงาน ระยะเวลา 

1. แก้ไขบริคณห์สนธเิร่ืองเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณชิย์ วันที่  27 เมษายน 2560  

(ภายใน 14 วัน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ) 

2. Record Date และปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2560 

3. จ่ายปันผล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

(ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ) 

4. รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาด  

    หลักทรัพย์/ผลการเพ่ิมทุน (F53-5)  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

(ภายใน 14 วัน หลังจากจ่ายหุ้นปันผล) 

5. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระกบั 

    กระทรวงพาณชิย์ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

(ภายใน 14 วัน หลังจากจ่ายหุ้นปันผล) 

6. TSD น าหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น/       

    ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น (ยังท าการซื้อขายไม่ได้) 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 

7. ย่ืนค าขอให้รับหุ้นเพ่ิมทุน (F53-6) กบัตลาด 

    หลักทรัพย์ฯ (SET) 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 30 วัน หลังจากจ่ายหุ้น

ปันผล/ หากเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง SET จะประกาศ

ในหนังสอืพิมพ์วันท าการถัดไป และท าการซื้อขายใน 

ตลาดหุ้นได้ คาดว่าใช้เวลาไม่เกนิ 31 พฤษภาคม 2560) 



วาระที่ 6 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวน 135,350,000 

หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 

 ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการก าหนดหรือ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรดังกล่าว  

วาระที่ 6 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 



วาระที่ 7 
 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัที่มีส่วนไดเ้สีย 

ในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทั

ดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน 



กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ในปีน้ี กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้  

 1. นายประจวบ ไชยสาสน์  

     ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 2. นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์ 

     กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 3. นางวนัเพญ็ ปุญญนรินัดร ์ 

     กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ซ่ึงด ารงต าแหน่ง  

                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั) 



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

 คัดเ ลือกบุคคลที่มีความรู ้และประสบการณ์ในด้านที่ เ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

ดา้นกฎหมาย การเงิน และการบญัชี ซ่ึงไดจ้ัดท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัและความ

เช่ียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซ่ึงในคณะกรรมการบริษทั  

มีกรรมการบริษทัที่มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมาย การเงิน การบญัชี และธุรกิจ

ของบริษทัอย่างครบถว้น  ตลอดจนมีคุณสมบติัตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศที่

เกีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดไว ้ 

 

 ส าหรบัการคดัเลือกกรรมการอิสระจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัพิจารณาเพิ่มเติม 

ตามค านยิามกรรมการอิสระของบริษทั 

 



 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

เสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษทั 

ตั้ งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2560 ทั้ งนี้ ไม่ปรากฏผูถ้ือหุ้น

น าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้  



นายประจวบ ไชยสาสน์  

 ต าแหน่งในบริษทั:  

 ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ) 

 วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง:  

 15 ตุลาคม 2555 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 4 ปี 6 เดือน 12 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 จ านวนหุน้ท่ีถอื:  

 337,550 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2559) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2559:  

 ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง  

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 ประสบการณด้์านธรุกจิเกษตรและด้านกฎหมาย 

ประวัติกรรมการบริษัทท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 



นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์

 ต าแหน่งในบริษทั:  

 กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

 (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ) 

 วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง:  

 3 ตุลาคม 2557 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 2 ปี 6 เดือน 24 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 จ านวนหุน้ท่ีถอื:  

 ไม่มี (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2559) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2559:  

 ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง  

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 ประสบการณด้์านกฎหมาย บัญชีการเงนิ และตรวจสอบบัญชี 

ประวัติกรรมการบริษัทท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 



ประวัติกรรมการบริษัทท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 

นางวนัเพญ็ ปุญญนรินัดร ์

 ต าแหน่งในบริษทั:  

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  

 (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั) 

 วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง:  

 7 กรกฎาคม 2555 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 5 ปี 9 เดือน 20 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 จ านวนหุน้ท่ีถอื:  

 27,407,500 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2559) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2559:  

 ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง  

 คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 ประสบการณด้์านธรุกจิการเกษตร โดยเฉพาะธรุกจิปุ๋ย 



 กรรมการบริษัทที่พ ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ  

และประสบการณอ์ันจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งพิจารณา 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถใหค้วามเห็นและค าแนะน าที่ช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้ง

ด าเนินงานในดา้นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็น

อย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

 ส าหรับบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เ ป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น  

และนางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ที่เกีย่วขอ้ง 



วาระที่ 8 
 

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ส าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บริหาร ในรูปแบบเดิม ซึ่ ง จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปี  

และค่าตอบแทนปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่น าเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี 2559 ยกเว้น

ค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับเปล่ียน

ลดลงมา เพ่ือให้เท่ากบัคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น  

 

 นอกจากค่าตอบแทนที่ เ ป็นตัว เงินนี้  ไ ม่มีการเสนอให้จ่ ายค่าตอบแทนอ่ืน  

ทั้ งค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ ยประชุม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  ให้แก่ 

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอใหม้ีผลในปีปฏิทิน 2560 เป็นตน้ไป 

จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

วาระที่ 8 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 



วาระที่ 8 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ต าเหน่ง 

ปี 2559 ปี 2560 (ปีท่ีน าเสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า 

(บาท/เดือน) 

โบนสัประจ าปี 

 (บาท) 

ค่าตอบแทนประจ า 

(บาท/เดือน) 

โบนสัประจ าปี 

 (บาท) 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 400,000 15,000 400,000 

กรรมการบริษทั 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 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 400,000 15,000 150,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 150,000 10,000 100,000 

ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 

กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - - งดจ่าย งดจ่าย 

กรรมการธรรมาภิบาล - - งดจ่าย งดจ่าย 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

- - งดจ่าย งดจ่าย 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - งดจ่าย งดจ่าย 



วาระที่ 8 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(น าเสนอ) 

นายประจวบ ไชยสาสน์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการ

อสิระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 

910,000 910,000 910,000 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

930,000 1,180,000 930,000 

นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรนัดร ์ กรรมการบริษัท 270,000 270,000 270,000 

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

710,000 760,000 710,000 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 760,000 710,000 

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

710,000 760,000 710,000 



วาระที่ 8 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(น าเสนอ) 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 760,000 710,000 

นายอ านวย ปะติเส  กรรมการบริษัท(กรรมการอสิระ) 

กรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- - - 

นางสีนวล  ทศันพ์นัธุ ์ กรรมการบริษัท(กรรมการอสิระ) 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

490,000 490,000 490,000 

นายศิริชยั สมบติัศิริ  กรรมการบริษัท(กรรมการอสิระ)  

และกรรมการตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

รวม 5,930,000 6,380,000 5,930,000 



วาระที่ 9 
 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบเีอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยมรีายชื่อดงันี้  

วาระที่ 9 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

รายช่ือ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

1. นายประสทิธิ์ เยื่องศรีกุล   

และ/หรือ 
4174 6 

2. นายไพบูล ตนักูล    

และ/หรือ 
4298 - 

3. นายชัยศริิ เรืองฤทธิ์ชัย  4526 - 



วาระที่ 9 

การก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 กรณ ีดังนี้  
 

o กรณีแรก เป็นค่าสอบบัญชีส าหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้

ระบบบัญชีเดิม โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกนิ 4,598,000 บาทต่อปี  
 

o กรณีใช้ระบบบัญชี SAP ซึ่งเป็นระบบบัญชีใหม่ โดยคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

5,290,000 บาทต่อปี  
 

o โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใช้จ่ายจริง 

อื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิ ค่าเดินทาง  

ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิด

ค่าใช้จ่ายตามจริง 



วาระที่ 9 

การก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

รายการ ปี 2559  

ปี 2560 

(น าเสนอเพือ่

พิจารณา) 

ปี 2560 (SAP) 

(น าเสนอเพือ่

พิจารณา) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 990,000 1,190,000 1,500,000  

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (Audit Fee) 3,040,000 3,408,000 3,790,000  

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

- บริษัท (ค่าใช้จ่ายจริงอื่นๆ : out-of-pocket 

expenses) 

- บริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายจริงอื่นๆ : out-of-pocket 

expenses) 

- ค่าบริการตรวจทานความเป็นไปได้ของประมาณการ

ทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการน าเสนอ และการให้

ความเหน็เกี่ยวกบัโครงการกองทุนรวมโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

500,000 

 

852,000 

 

1,800,000 

  

- - 

รวมค่าบริการ 7,182,000 4,598,000 5,290,000 



วาระที่ 10 
 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3  

เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท  

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 10 

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

 กระทรวงพาณชิย์ แจ้งและเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยตัดวัตถุประสงค์ของ

บริษัทในข้อดังต่อไปนี้ออก เนื่องจากธรุกจิน าเที่ยวเป็นธุรกจิที่ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกจิการ  

และการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดไม่สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ซ่ึงขัดกับศีลธรรมอันดีหรือเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์

บริษัท 

 

o “ขอ้ 10 ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับการน าเที่ยวทุกชนิด เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง” และ  

 

o “ขอ้ 21 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด”  

 

 เ ส น อ ใ ห้ ม อ บ อ า น า จ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 

จ ากคณะกรรมกา รบ ริษั ท  ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น ผู้ มี อ า น า จ ในก า รด า เ นิ นก า รแ ก้ ไ ข ถ้ อยค า 

ในหนังสอืบริคณห์สนธ ิและด าเนินการเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



วาระที่ 11 
 

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้าม)ี 



THANK YOU 

Q&A 


