การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2017 ANNUAL GENERAL MEETING

บริษัท น้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

คณะกรรมการ

นายประจวบ ไชยสาส์น
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริชยั สมบัติศิริ
กรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์

นางจิ รวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

นางสาวจิ ตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร
 นายยรรยง กิตติธชั พงศ์พร รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานผลิต BSF
 นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และด้ านต่างประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม
 นายพิทกั ษ์ ชาวสวน
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
 นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ ายบริหารการเงิน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท แอลเอสฮอไรซัน จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าฯ)
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

ผูป้ ระกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriter)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน

บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ตรวจนับผลคะแนนเสียงด้ วยระบบ Barcode

• ประกาศผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิ กายน
2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 (3 เดือน) เพือ่ เปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอรายชื่อ บุ คคล
ที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม เพื่ อ เข้า รับ การคัด เลื อ กเป็ น
กรรมการบริษทั ก่อนที่บริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่
ไม่มีผูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
(ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 26 วัน)
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน (10 เมษายน 2560)

วันกาหนดสิทธิผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิเข้าประชุมรวมทั้งสิ้ น 3,068 คน
รวมจานวนหุน้ 676,750,000 หุน้

สัญชาติไทย 3,063 คน
จานวนหุน้ 672,880,699 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.43%
สัญชาติต่างด้าว 5 คน
จานวนหุน้ 3,869,301 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.57%

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30
ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และ
ต้องมีจานวนหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึ งจะครบเป็ นองค์ประชุม

 ในการออกเสี ย งลงคะแนน ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ ที่ 31 ก าหนดว่ า
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุน้ มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
กรณี ป กติ ให้ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้า มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ออกเสียงเพิม่ ขึ้ นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี้ ขาด
กรณี อื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ก าหนดไว้
แตกต่ า งกรณี ป กติ ให้ด าเนิ น การให้เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดนั้น โดยประธาน
ที่ ป ระชุ ม จะแจ้ ง ให้ผู ้ถื อ หุ้น ในที่ ป ระชุ ม รับ ทราบก่ อ นการลงคะแนนเสี ย ง
ในแต่ละวาระ

 ก่ อ นการสอบถาม ขอให้แ จ้ง ชื่ อ และนามสกุ ล พร้อ มแจ้ง ว่ า เป็ นผู ถ้ ื อ หุ้น
มาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพือ่ ให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไป
อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว น โดยจะเปิ ดโอกาสให้ส อบถามได้ เมื่อ น าเสนอจบ
ในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระ
 ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
หรือบริษทั ฯ อาจเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

 ในแต่ ละวาระ บริ ษ ั ท ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ซั ก ถามในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และสอบถามว่ามีผูใ้ ดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่
สาหรับผู ท้ ี่ “เห็ นด้วย” ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่ อง
เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ
พร้อมกันเมือ่ เสร็จสิ้ นการประชุม
กรณี มี ผู ้ “ไม่ เ ห็ น ด้ว ย” หรื อ “งดออกเสี ย ง” ประธานฯ จะขอให้
ท่ า นผู ถ้ ือ หุ้น ที่ไ ม่ เห็ น ด้ว ยหรื อ งดออกเสี ยง ลงคะแนนโดยท าเครื่อ งหมาย
ในช่ องที่ตอ้ งการพร้อมลงลายมือ ชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้ น เพื่อให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ เก็บบัตรเพือ่ นับคะแนน

 ในการประชุม บริษทั ฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนน
ระบบจะทาการเทคะแนนไปทางเห็ นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผู ท้ ี่ ป ระสงค์จ ะลงมติ ไม่ เ ห็ น ด้ว ย และ งดออกเสี ย ง เพื่อ หัก จากคะแนน
ทั้งหมด
 ในวาระเพือ่ ทราบ (วาระที่ 2) จะไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออก
ตามวาระ ประจาปี 2560 จะใช้บตั รลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์สีเขียวแยกเป็ น
หัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการไว้
ทั้ง 3 ท่ า น แยกต่ า งหากจากกัน เพื่อ ให้ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท เป็ น
รายบุคคล

 สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
บริ ษ ัท ฯ ได้บ นั ทึ ก การลงคะแนนในระบบเรี ย บร้อ ยแล้ว ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะ
เข้าประชุมโดยไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
 ส าหรั บ ผู ้ร ั บ มอบฉั น ทะที่ ผู ้ถื อ หุ้ น ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนน
ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

 กรณีที่ทาให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็ นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดงั นี้
บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
ผูล้ งคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
บัต รลงคะแนนท าเครื่ อ งหมายใด ๆ ในช่ อ งลงคะแนนมากกว่ า 1 ช่ อ ง
ยกเว้นกรณีของผูม้ อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ ละวาระออกเป็ นเห็ นด้ว ย ไม่ เ ห็ นด้ว ย หรื อ งดออกเสี ยง มากน้อ ย
เพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
บัตรลงคะแนนชารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผูล้ งคะแนนมีความประสงค์
ที่จะลงคะแนนเช่นใด

 เมื่ อ จบการพิ จ ารณาแต่ ล ะวาระ ประธานฯ จะขอให้ร วบรวมคะแนน เสี ย ง
พร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้ นในวาระนั้น เลขานุ การ
ที่ประชุมจะแจ้ง และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้
พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุ การที่ประชุมจะแจ้ง และสรุปผลของมติ
ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระถัดไป หรือเมือ่ เสร็จสิ้ นการรวบรวมคะแนนเสียง

 ผลคะแนนเสี ย งที่ น ับ ได้จ ะเป็ นคะแนนเสี ย งที่ ร วมคะแนนเสี ย งของ
ผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

 หากท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุม
ก่อนปิ ดประชุมและประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่ง
บัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนออ ก
จากห้องประชุม เพือ่ ทางบริษทั ฯ จะทาการบันทึกคะแนนของท่านให้

 แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน
เวลา 09.00 น. ของวัน ท าการถัด ไป และเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน
 ใคร่ ข อเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู ถ้ ื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์เ ป็ นอาสาสมัค ร เป็ นสัก ขี พยาน
ในการตรวจนับคะแนนร่ วมกับบริษทั โอเจ อิ นเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และเป็ นการปฏิบตั ิ ตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือ หุน้
ที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

การลงมติ :
เนือ่ งจากเป็ นวาระเพือ่ ทราบ จึ งไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมัติคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีนโยบายการต่อต้ านคอร์รัปชั่นปรากฏในเล่มคู่มือดังกล่าว



บริษัทได้ จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าว เพื่อแจกให้ กบั กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละฝ่ าย รวมทั้งเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.buriramsugar.com เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย และสาธารณชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน



ตลอดจนจัดอบรมพนักงานด้ านการป้ องกันและต่อต้ านคอร์รัปชั่น นอกจากนั้น ยังได้ เปิ ดเผยช่ องทางการเสนอ
ข้ อร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะ และการแจ้ งเบาะแส (Whistler Blowing) ในWebsite บริษัทอีกด้ วย

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


ขณะนี้ บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และปฏิบั ติ ต ามแนวทางการป้ องกัน การคอร์ รั ป ชั่ น ในองค์ ก ร
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดทาและสอบทานระบบควบคุ มภายในขององค์กร ตามแนวทางที่กาหนด
ในแบบประเมินตนเอง (71 ข้ อ) เรื่องการต่อต้ านคอร์รัปชั่น โดยจะรวบรวมรายงานการดาเนินงานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันคอร์รัปชั่นในองค์กรให้ แก่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (CAC) เพื่อพิจารณาให้ การรับรองในช่วงเดือนกันยายน 2560

ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้ าตาลบุรีรมั ย์
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ขัน้ ตอนการยื่นขออนุญาตต่ อสานักงานก.ล.ต.
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ยืน่ คำขออนุมตั ิ จดั ตัง้
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ขัน้ ตอนการจด
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BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

W4

สรุปข้อมูลกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานใน SET
กองทุน

วันที่ซื้อขายใน SET
วันแรก

ABPIF

27 ก.ย. 2556

BTSGIF

อัตราเงิ นปันผล

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท) 2

ณ ก.ย. 2559 3

ณ มี.ค. 2560 3

4.54 ปี 1

5,112

6.43%

11.45%

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

กรรมสิทธิ ์

63,085

7.44%

7.81%

DIF

27 ธ.ค. 2556

กรรมสิทธิ ์

82,067

6.50%

6.65%

อายุคงเหลือเฉลี่ย

หมายเหตุ
1. คานวณถ่วงน้าหนักด้วยกาลังการผลิตติดตัง้
2. คานวณโดยใช้ราคาปิดเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซือ้ ขายระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 คูณกับจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
3. ใช้ขอ้ มูลการจ่ายปนั ผลทีเ่ ปิดเผยใน www.set.or.th คานวณกับราคาปิดเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซือ้ ขายระหว่างเดือนดังกล่าว
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดจากรายได้สุทธิฯ ในอนาคต (Discount Rate) นัน้ จะแปรผันตามอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่มคี วามเสี่ยง (Risk Free Rate) ซึ่งโดยทัวไปจะอ้
่
างอิงจาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ง
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับขึน้ มาอย่างต่อเนื่องในช่วงทีผ่ า่ นมา
4
3.5
3

10 ปี

% 2.5

11 ปี

2

18 ปี

1.5

2017

1
Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อายุพนั ธบัตร

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
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Jan

Feb

Mar

หมายเหตุ :
1. ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั กิ ารจัดตัง้ กองทุนฯ ในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 8
กันยายน 2559
2. ผูป้ ระเมินค่าอิสระเลือกใช้พนั ธบัตรรัฐบาล
อายุ 10, 11 และ 18 ปี เป็นตัวแทนของ
Risk Free Rate

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลประกอบการปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 เพิม่ ขึ้ น (ลดลง) อัตราเปลีย่ นแปลง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(%)
สินทรัพย์รวม
7,226.86
6,762.11
464.75
6.87
หนี้ สินรวม
5,134.09
4,635.93
498.16
10.75
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
2,092.77
2,126.17
(33.40)
(1.57)
รายการ

งบกาไรขาดทุน
รายการ

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุทธิรวม

หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับปี 2559
(ล้านบาท)
4,685.52
4,572.21
113.32

สาหรับปี 2558
(ล้านบาท)
4,295.86
4,023.51
272.35

เพิม่ ขึ้ น (ลดลง) อัตราเปลีย่ นแปลง
(ล้านบาท)
(%)
389.67
9.07
548.70
13.64
(159.03)
(58.39)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
รายได้จากการขายและบริการ
หน่วย : ล้ านบาท
4,685.52

รายได้รวม

น้ าตาล

3,445.60

หน่วย : ล้ านบาท
4,295.85

3,037.72

3,060.39

3,954.03
2557

2558

ไฟฟ้ า
2557

2558

2559

 ปี 2559 รายได้ รวมเพิ่มขึ้น 389.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 9.07 เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ น้า ตาล อั น
เนื่องมาจากปริมาณอ้ อยเข้ าหีบเพิ่มขึ้น และการดาเนินการ
ผลิตและจาหน่ายไฟของธุรกิจโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 โรงตลอดปี

2559
383.81

279.00
170.51

2557

2558

รายได้อื่นๆ
33.71

2557

2559
106.31

69.20

2558

2559

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกาไรสุทธิ
 การปรั บขึ้ น ของราคาน้าตาลทรายในตลาดโลก
ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ -ค่ า อ้ อ ย ส าหรั บ ปี การ
ผลิต 2559/2560 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559
ได้ บันทึกต้ นทุนขายเพิ่มขึ้นในปี 2559 ประมาณ
84 ล้ านบาท

กาไรสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
272.35
236.30

113.32

2557

2558

2559

 มี ก ารตั้ ง ส ารองส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท่ีมีก ารด้ อ ยค่ า
จากเหตุการณ์โมลาสเสียหายประมาณ 44 ล้ าน
บาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเรียกร้ องชดเชยค่ า
สินไหมจากบริษัทประกัน
 ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 51 ล้ านบาท
จากการใช้ เงินกู้เพื่อขยายกิจการ
 ภาษีเงินได้ นิติบุคคลลดลงประมาณ 24 ล้ านบาท
จากผลประกอบการที่ลดลง

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4
 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปั นผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จึงมีความจาเป็ น
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 135,350,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 676,750,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจานวนทั้งสิ้น 812,100,000 บาท
 ดาเนิน การแก้ ไขหนั ง สือ บริ ค ณห์ สนธิข้อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับการเพิ่ มทุ นจดทะเบียนดังกล่ าว
(ภายใน 14วัน นับแต่วันที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติ) ดังนี้
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 812,100,000 บาท
(แปดร้ อยสิบสองล้ านหนึ่งแสนบาท)
แบ่งออกเป็ น 812,100,000 หุ้น
(แปดร้ อยสิบสองล้ านหนึ่งแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
812,100,000 หุ้น
(แปดร้ อยสิบสองล้ านหนึ่งแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
( - )”
 เสนอให้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังกล่าว ให้ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการแก้ ไขถ้ อยคาในหนังสือบริคณห์ สนธิ ซึ่งรวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
และจัดสรรกาไรสุทธิและกาไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล
 บริ ษัทยังจัดสรรเงิน สารองตามกฎหมายยังไม่ เข้ าตามเกณฑ์ดังกล่ าว จึง ได้จัดสรรเงิ น
สารองตามกฎหมาย ประจาปี 2559 จานวน 2,121,230.85 บาท จากกาไรสุทธิ
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานสิ้ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ของงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
 บริษัทมีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลแต่ ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่ าร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล
 บริ ษั ทมีค วามจาเป็ นในการรั ก ษาสภาพคล่ อ งและส ารองกระแสเงิ น สดของบริ ษั ทเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดาเนินกิจการ จึงใช้ วิธีการจ่ายเป็ นหุ้นปันผลและเงินสดจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
และก าไรสะสมของบริ ษั ท ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งาน ปี 2559 โดยมี อั ต ราการจ่ า ยปั นผลรวม
0.22222222222 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก) จ่ ายเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั จานวนไม่ เกิน 135,350,000 หุ้ น มู ลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นของบริษัท ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่ อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าไม่เกิน 135,350,000
บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.2000 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีเศษหุน้ เดิม
หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ ว ให้จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตราหุน้ ละ 0.2000 บาท
ข) จ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สด อัต ราหุ้น ละ 0.02222222222 บาท หรื อ เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
15,038,889 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 150,388,889 บาท โดยเงินปั นผล
ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งบริษทั จะนาเงินปั นผลในส่วนที่
เป็ นเงินสดชาระภาษีหกั ณ ที่จ่ายต่อไป

วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล
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วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล
กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล (Record Date)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

กาหนดจ่ายปันผล
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถอื หุ้น)

วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล

ที่มา : เอกสารการจ่ายปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 5
การจัดสรรทุนสารองและการจ่ายปันผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา

1. แก้ ไขบริคณห์สนธิเรื่องเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 27 เมษายน 2560
(ภายใน 14 วัน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ)

2. Record Date และปิ ดสมุดทะเบียน

วันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2560

3. จ่ายปันผล

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
(ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ)

4. รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์/ผลการเพิ่มทุน (F53-5)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
(ภายใน 14 วัน หลังจากจ่ายหุ้นปันผล)

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
(ภายใน 14 วัน หลังจากจ่ายหุ้นปันผล)

6. TSD นาหุ้นเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น/
ออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น (ยังทาการซื้อขายไม่ได้ )

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

7. ยื่นคาขอให้ รับหุ้นเพิ่มทุน (F53-6) กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 30 วัน หลังจากจ่ายหุ้น
ปันผล/ หากเอกสารครบถ้ วน และถูกต้ อง SET จะประกาศ
ในหนังสือพิมพ์วันทาการถัดไป และทาการซื้อขายใน
ตลาดหุ้นได้ คาดว่าใช้ เวลาไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2560)

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 135,350,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 ขอเสนอให้ พิจารณาอนุ มัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ พิจ ารณาในการก าหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรดังกล่าว

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2560
การลงมติ :
วาระนี้ ต้อ งได้ร บั การอนุ ม ตั ิ จ ากคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู ถ้ ื อ หุ้น
ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนาหุน้ ของกรรมการบริษทั
ดังกล่าวออกจากฐานการคานวณในการนับคะแนน

กรรมการทีค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ


ในปี นี้ กรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายประจวบ ไชยสาส์น
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรนั ดร์
กรรมการบริษัท (เป็ นกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ


คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้แ ละประสบการณ์ ใ นด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท
ด้า นกฎหมาย การเงิน และการบัญ ชี ซึ่ งได้จัด ทาตารางเปรี ย บเที ยบคุ ณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญของกรรมการบริษทั แต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซึ่งในคณะกรรมการบริษทั
มีกรรมการบริษทั ที่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี และธุรกิจ
ของบริ ษทั อย่ า งครบถ้วน ตลอดจนมีคุ ณสมบัติ ต ามที่ก ฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่
เกีย่ วข้อง ได้กาหนดไว้



สาหรับการคัดเลือกกรรมการอิ สระจากหลักเกณฑ์ดังกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว ยังพิจารณาเพิ่มเติ ม
ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริษทั



บริ ษัท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือหุ้ น เสนอชื่ อบุ คคลที่เ ห็นว่ า มี คุณสมบั ติ เ หมาะสมและไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2560 ทั้ง นี้ ไม่ ป รากฏผู ถ้ ื อ หุ้น
น าเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า รับ การคัด เลื อ กเป็ นกรรมการ บริ ษ ัท โดยแจ้ ง ให้ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบแล้ว

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นายประจวบ ไชยสาส์น
 ตาแหน่งในบริษทั :
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ)
 วันที่ได้รบั แต่งตั้ง:
15 ตุลาคม 2555
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
4 ปี 6 เดือน 12 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
 จานวนหุน้ ที่ถอื :
337,550 หุ้น (คิดเป็ น 0.05%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559:
ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรและด้ านกฎหมาย

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์
 ตาแหน่งในบริษทั :
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
(เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ)
 วันที่ได้รบั แต่งตั้ง:
3 ตุลาคม 2557
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
2 ปี 6 เดือน 24 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
 จานวนหุน้ ที่ถอื :
ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559:
ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชี

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรนั ดร์
 ตาแหน่งในบริษทั :
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
(เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั )
 วันที่ได้รบั แต่งตั้ง:
7 กรกฎาคม 2555
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
5 ปี 9 เดือน 20 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
 จานวนหุน้ ที่ถอื :
27,407,500 หุ้น (คิดเป็ น 4.05%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559:
ประชุมกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ด้านธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจปุ๋ ย



กรรมการบริ ษ ัท ที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระทั้ง 3 ท่ า น เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ค วามสามารถ
และประสบการณ์อันจะก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ต่ อการด าเนินธุ รกิ จ ของบริ ษทั รวมทั้ง พิจ ารณา
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นและคาแนะนาที่ช่วยพัฒนาบริษทั ได้ อีกทั้ง
ดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ได้เป็ น
อย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัดและไม่มีลกั ษณะ
ต้อ งห้า มแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นกรรมการบริ ษ ทั ตามหลัก เกณฑ์ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ส าหรั บ บุ ค คลที่ จ ะเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ อั น ได้แ ก่ น ายประจวบ ไชยสาส์ น
และนางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์ สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกีย่ วข้อง

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
 กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 สาหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริ ห าร ในรู ป แบบเดิ ม ซึ่ ง จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและโบนั ส ประจ าปี
และค่าตอบแทนปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ที่นาเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี 2559 ยกเว้ น
ค่ าตอบแทนโบนัสพิเศษประจาปี ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยปรั บเปลี่ยน
ลดลงมา เพื่อให้ เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น
 นอกจากค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นตั ว เงิ น นี้ ไม่ มี ก ารเสนอให้ จ่ ายค่ า ตอบแทนอื่ น
ทั้ง ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นเบี้ ยประชุ ม สวัส ดิ ก าร หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์อื่ น ใด ให้ แก่
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย โดยเสนอให้มีผลในปี ปฏิ ทิน 2560 เป็ นต้นไป
จนกว่าผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น

วาระที่ 8
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ปี 2559
ตาเหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจา
(บาท/เดือน)

15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
-

ปี 2560 (ปี ที่นาเสนอ)

โบนัสประจาปี
(บาท)

ค่าตอบแทนประจา
(บาท/เดือน)

โบนัสประจาปี
(บาท)

400,000
150,000
150,000
100,000
400,000
150,000
150,000
100,000
-

15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

400,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

-

งดจ่าย

งดจ่าย

วาระที่ 8
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการ
อิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการผู้จัดการ)
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรนั ดร์
กรรมการบริษัท
นางจิ รวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวจิ ตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประจวบ ไชยสาส์น

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(นาเสนอ)
910,000
910,000
910,000
930,000

1,180,000

930,000

270,000
710,000

270,000
760,000

270,000
710,000

710,000

760,000

710,000

710,000

760,000

710,000

วาระที่ 8
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ปี 2558

นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
710,000
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอานวย ปะติเส
กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์
กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
490,000
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศิริชยั สมบัติศิริ
กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)
490,000
และกรรมการตรวจสอบ
รวม
5,930,000

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2559
760,000

-

ปี 2560
(นาเสนอ)
710,000

-

490,000

490,000

490,000

490,000

6,380,000

5,930,000

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
 บริ ษัทขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ

1. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกูล
และ/หรือ
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษทั

4174

6

4298

-

4526

-

วาระที่ 9
การกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
 เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติท้งั 2 กรณี ดังนี้

o กรณีแรก เป็ นค่ าสอบบัญชี สาหรับค่ าสอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่ อยที่ใช้
ระบบบัญชีเดิม โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกิน 4,598,000 บาทต่อปี
o กรณีใช้ ระบบบัญชี SAP ซึ่งเป็ นระบบบัญชีใหม่ โดยคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
5,290,000 บาทต่อปี
o โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่ าว ไม่รวมค่าใช้ จ่ายจริงอื่น ๆ
(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้ จ่ายจริง
อื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้ จ่ายหลัก อาทิ ค่าเดินทาง
ค่ าที่พัก ค่ าโทรคมนาคม ค่ าไปรษณีย์ ค่ าสาเนาและค่ าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิด
ค่าใช้ จ่ายตามจริง

วาระที่ 9
การกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
รายการ

ปี 2559

ปี 2560
(นาเสนอเพือ่
พิจารณา)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (Audit Fee)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
- บริษัท (ค่าใช้ จ่ายจริงอื่นๆ : out-of-pocket
expenses)
- บริษัทย่อย (ค่าใช้ จ่ายจริงอื่นๆ : out-of-pocket
expenses)
- ค่าบริการตรวจทานความเป็ นไปได้ ของประมาณการ
ทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการนาเสนอ และการให้
ความเห็นเกี่ยวกับโครงการกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื้นฐาน

990,000
3,040,000

1,190,000
3,408,000

1,500,000
3,790,000

-

-

รวมค่าบริการ

7,182,000

4,598,000

5,290,000

ปี 2560 (SAP)
(นาเสนอเพือ่
พิจารณา)

500,000
852,000

1,800,000

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3


กระทรวงพาณิชย์ แจ้ งและเสนอแนะให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยตัดวัตถุประสงค์ของ
บริษัทในข้ อดังต่อไปนี้ออก เนื่องจากธุรกิจนาเที่ยวเป็ นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
และการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดไม่ สอดคล้ องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งขัดกับศีลธรรมอันดีหรือเป็ นธุรกิจที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย และเพื่อไม่ ให้ กระทบต่ อ ภาพลักษณ์
บริษัท
o “ข้อ 10 ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุ กชนิด เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง” และ
o “ข้อ 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 า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ผู้ มี อ า น า จ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ถ้ อ ย ค า
ในหนังสือบริคณห์สนธิ และดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

วาระที่ 11
พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Q&A
THANK YOU

