การประช ุมสามัญผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2561
2018 ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS

บริษทั น้าตาลบ ุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา กร ุงเทพ

คณะกรรมการ

นายประจวบ ไชยสาส์น
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริชยั สมบัติศิริ
กรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรนั ดร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นางจิ รวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจิ ตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะผูบ้ ริหาร
▪ นายยรรยง กิตติธชั พงศ์พร รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานผลิต BSF
▪ นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และด้ านต่างประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม

▪ นายพิทกั ษ์ ชาวสวน

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ

▪ นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ ายบริหารการเงิน

ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน

บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ตรวจนับผลคะแนนเสียงด้ วยระบบ Barcode

• บริษทั ฯ ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้ง
ในเว็ บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ ในระหว่ า งวัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2560
จนถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2561 (3 เดื อ น) เพื่อ เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม คาถามและข้อเสนอแนะล่ วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทั้งการเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบแล้ว

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
(ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน)
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 21 วัน (เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2561)
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

วันกาหนดสิทธิผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิเข้าประชุมรวมทั้งสิ้ น 3,551 ราย
รวมจานวนหุน้ 812,099,845 หุน้
สัญชาติไทย 3,541 ราย
จานวนหุน้ 807,679,245 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.46
สัญชาติต่างด้าว 10 ราย
จานวนหุน้ 4,420,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.54

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 และมติของที่ประชุมผู ถ้ ื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 างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กาหนดนั้น 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 เกี่ ย วข้ อ ง
และสอบถามว่ามีผูใ้ ดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

สาหรับผู ท้ ี่ “เห็ นด้วย” ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่ อง
เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็ นด้วยทุกใบ
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 าเครื่ อ 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 ประจ าปี 2561 และวาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารปรับ โครงสร้า ง
คณะกรรมการบริษทั จาก 9 คน เป็ น 11 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริษทั ใหม่เพิ่ม
จานวน 2 คน จะใช้บตั รลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์สีเขียวแยกเป็ นหัวข้อย่อย
ต่ างหากโดยเฉพาะ ซึ่ งระบุ ชื่ อ บุ คคลที่ได้ร บั การเสนอชื่อ เป็ นกรรมการบริ ษทั ไว้
แต่ ล ะท่ า นแยกต่ า งหากจากกัน เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท เป็ น
รายบุคคล

▪ ส าหรับ ผู ร้ บั มอบฉัน ทะที่ผู ถ้ ือ หุ้น ออกเสี ย งลงคะแนนในหนัง สื อ มอบฉัน ทะแล้ว
บริ ษ ั ท ฯ ได้ บ ัน ทึ ก การลงคะแนนในระบบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู ้ร ั บ มอบ ฉั น ทะ
เข้าประชุมโดยไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
▪ สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูร้ บั มอบฉันทะ
จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่ จ้งข้างต้น

▪ 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

▪ เมือ่ จบการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุ การที่ประชุม จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียง
พร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้ นในวาระนั้น เลขานุ การ
ที่ประชุมจะแจ้ง และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน จะขอให้พิจารณาวาระ
ถัดไป โดยเลขานุ การที่ประชุมจะแจ้ง และสรุปผลของมติที่ประชุม
ผูถ้ 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 ดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ 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 นสั ก ขี พ ยาน
ในการตรวจนับคะแนนร่ วมกับบริษทั โอเจ อิ นเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และเป็ นการปฏิบตั ิ ตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประช ุมสามัญผูถ้ ือหน้ ุ
ประจาปี 2560 ซึ่งประช ุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560

การลงมติ :
เนือ่ งจากเป็ นวาระเพือ่ ทราบ จึ งไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้

2.20 ล้ านตัน

11,023 ราย

185,112.91 ไร่

20,000 ตัน/วัน

13.18%

จัดตั้งกองทุนรวม BRRGIF

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
▪ ตลอดปี 2560 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่ อต้ านคอร์ รัปชั น
โดยได้ ดาเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชัน ตลอดจนสื่อสารและ
ประกาศเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน อีกทั้งยังคงจัดอบรมเรื่อง
การต่อต้ านคอร์รัปชันให้ บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
▪ รวมทั้งได้ ทบทวนกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องอยู่เสมอ อาทิ การทบทวนและปรับปรุงแก้ ไข
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตและอานาจหน้ าที่
ของกรรมการผู้จัดการ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน และนโยบายต่ อต้ าน
คอร์รัปชัน

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
▪ นอกจากนั้น ยังคงเปิ ดช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ (Whistleblowing)
เพื่อรับข้ อร้ องเรียนจากผู้มีส่วนได้ เสีย ผ่านกล่ องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้
ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน โดยตรง และได้
เปิ ดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และในคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้ อร้ องเรียนหรือ
ข้ อเสนอแนะใด ๆ จากผู้มสี ่วนได้ เสีย
▪ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณารั บ รองการเป็ นองค์ ก รที่ ต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั น
จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ ย่ ืนเรื่องขอรับรองและเอกสารประกอบเพิ่มเติม
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3
พิจารณาอน ุมัติงบการเงินของบริษทั
สาหรับรอบปีบัญชีส้ นิ ส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลประกอบการปี 2560
งบการเงิน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

3,430.39
3,072.30
358.09
279.00
517.26
69.20
4,295.85
4,023.50
272.35

4,579.21
3,445.60
283.60
383.81
466.21
106.32
4,685.53
4,572.21
113.32

5,772.86
4,266.61
437.44
492.14
576.68
155.31
5,928.18
5,402.76
525.41

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
- น้ าตาล
- กากน้ าตาล
- ไฟฟ้ า
- อืน่ ๆ
รายได้อนื่
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กาไรสุทธิ

หน่ วย : ล้ านบาท
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) อัตราเปลี่ยนแปลง(%)
เปรียบเทียบปี 2559 และ2560

1,242.65
830.55
412.09

26.52
18.17
363.65

ผลประกอบการปี 2560
งบการเงิน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

เปรียบเทียบปี 2559 และ2560

1,997.05
6,764.48
4,638.30
2,126.18

2,096.05
7,226.86
5,134.09
2,092.77

2,655.50
9,232.74
6,760.20
2,472.54

0.79
2.18
21.41
7.94
4.03
12.81
0.40
0.22
55.00

0.51
2.45
16.61
2.47
1.57
5.41
0.17
0.22
130.71

1.04
2.73
22.86
9.15
5.69
21.25
0.65
0.45
69.55

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (%)
กาไรสุทธิ ตอ่ หุ ้น
เงิ นปันผลต่อหุ ้น
อัตราการจ่ายเงิ นปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

หน่ วย : ล้ านบาท
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) อัตราเปลี่ ยนแปลง(%)

2,005.88
1,626.12
379.76

27.76
31.67
18.15

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
รายได้จากการขายและบริการ

▪

การปรับตัวขึ้นของราคานา้ ตาลทรายในตลาดโลก เป็ นผลมาจากภาวะภัยแล้ ง
ในประเทศผู้ผลิตสาคัญ อาทิ อินเดีย จีน และประเทศไทย ดังนั้นจึงทาให้ รายได้
จากการส่งออกนา้ ตาลปรับตัวสูงขึ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ
838 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 37 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ จากการส่งมอบ
นา้ ตาลประมาณ 186,000 ตัน สูงกว่ าปี ก่อนประมาณ 15,000 ตัน (ปี 2559
ปริมาณ 171,000 ตัน )

▪

รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้ าในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 108 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 28 เนื่องจากโรงไฟฟ้ าผลิตไฟได้ มากขึ้น ยอดจาหน่ ายจึงสูงขึ้น
ตามปริมาณที่ผลิตได้ ปี 2560 มีปริมาณขายไฟฟ้ า 109 ล้ านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น
ประมาณ 15 ล้ านกิโลวัตต์ (ปี 2559 ปริมาณไฟฟ้ า 94 ล้ านกิโลวัตต์)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
กาไรสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

สาเหต ุของการเปลี่ยนแปลงกาไรส ุทธิ
▪ กาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี
2560 เท่ากับ 272.35 ล้ านบาท 113.32 ล้ านบาท
และ 525.41 ล้ านบาท ตามลาดับ
▪ สาหรับปี 2558 แม้ ว่าราคานา้ ตาลโดยเฉลี่ยจะลดลง
แต่ ก าไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ นจากรายได้ ข องธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า
จากโรงงานไฟฟ้ าแห่ งที่ 2 (BPC) ที่เริ่มผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้ าในปี 2558
▪ ส่ วนในปี 2559 กาไรสุทธิลดลง เนื่ อ งจากต้ น ทุ น
วัตถุดิบที่สูงขึ้น และต้ นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการ
ได้ รับผลกระทบเรื่องภัยแล้ ง
▪ ส าหรั บ ปี 2560 ก าไรสุ ท ธิ เ พิ่ มขึ้ น เนื่ องจาก
การผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า ตาล กากน้ า ตาล และ
ผลผลิตพลอยได้ อ่ืน ๆ ที่เพิ่มขึ้น และราคาน้าตาล
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

วาระที่ 4
พิจารณาอน ุมัติการจัดสรรกาไรส ุทธิเป็นท ุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นส ุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
การจัดสรรท ุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
การจัดสรรท ุนสารองตามกฎหมาย
▪ เสนอจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2561 จานวน 12,079,525 บาท
จากกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
การจ่ายเงินปันผล
▪ บริษัทมีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลแต่ ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุ ท ธิ ภายหลั ง การหั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและการจั ด สรรทุ น ส ารองตาม
กฎหมายอย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตรา
ที่กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานฯ

วาระที่ 4
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
▪ เสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ส าหรั บ
ผลการด าเนิ น งานปี 2560 ในอัต ราหุ้น ละ 0.45 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
365,444,930.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้
- เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ ว ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 121,814,976.75 บาท
- ในครั้งนี้ ขอเสนอให้จ่ายปั นผลประจาปี เพิม่ เติมในอัตราหุน้ ละ 0.30
บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 243,629,953.50 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ ายปั นผลประจาปี 2558 2559 และ 2560
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

ปี 2558

1. กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
2. จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล
(ล้ านหุ้น)
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

272.35

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
(ล้ านบาท)
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
6. เป็ น / ไม่เป็ น ไปตามนโนบาย
การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)

676.75

0.22

ปี 2559

- กาไรสุทธิ = 113.32*
- กาไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47*
676.75

ปี 2560
ระหว่าง ประจา
กาล
ปี
525.41
812.09

148.89

- อัตราหุ้นปันผล: 0.2000
(5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
- อัตราปันผลเงินสด: 0.02222222222**
150.38

0.15

121.81 243.63

54.67%

130.71%

70.05%

เป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษทั

หมายเหตุ: * ปี 2559 จ่ายปันผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมและกาไรสะสมของบริษัท
**ปี 2559 บริษัทได้ นาเงินปันผลในส่วนที่เป็ นเงินสดชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด

0.30

วาระที่ 4
การจัดสรรท ุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล (Record Date)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

กาหนดจ่ายปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
(ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 5
พิจารณาอน ุมัติการลดท ุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น
812,099,845 บาท โดยตัดหน้ ุ ที่เหลือจากการจัดสรรหน้ ุ สามัญ
เพิ่มท ุน เพื่อรองรับการจ่ายหน้ ุ ปันผล
การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
การลดท ุนจดทะเบียน
▪ เนื่องจากมีห้ ุ นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้ นปั นผล
จึงขอเสนอให้ ลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็ น 812,099,845 บาท
โดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
รายการ

หุ้นปันผลที่จัดสรรไว้
จานวนหุ้นที่ออกและจ่ายจริง
ตัดหุ้นคงเหลือจากการจัดสรร

จานวนหุน้

ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)
(บาท)
135,350,000 812,100,000
1
135,349,845
1
155 812,099,845
1

▪ การลดทุนดังกล่ าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทได้ จัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ น
ครบตามจานวนแล้ ว และการลดทุนนี้ไม่ มีผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถอื หุ้นแต่อย่างใด

วาระที่ 6
พิจารณาอน ุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เรือ่ งท ุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดท ุนจดทะเบี ยน

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

วาระที่ 6
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดท ุนจดทะเบียน
▪ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย น จึ ง ขอเสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ขหนั ง สื อ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 812,099,845 บาท (แปดร้ อยสิบสองล้ านเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสี่สบิ ห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น 812,099,845 หุ้น (แปดร้ อยสิบสองล้ านเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสี่สบิ ห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
812,099,845 หุ้น (แปดร้ อยสิบสองล้ านเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสี่สบิ ห้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )”

▪ เสนอให้ มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ นผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น การแก้ ไ ขถ้ อ ยค า
ในหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ อี ก ทั้ ง ด าเนิ น การใดๆ อั น จ าเป็ นหรื อ เกี่ ย วเนื่ องกั บ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดังกล่ าวได้
ทุกประการ

วาระที่ 7
พิจารณาอน ุมัติการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
แทนกรรมการบริษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ ประจาปี 2561
การลงมติ :
วาระนี้ ต้อ งได้ร บั การอนุ ม ตั ิ จ ากคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ถ้ ื อ หุ้น
ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสีย
ในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนาหุน้ ของกรรมการบริษทั
ดังกล่าวออกจากฐานการคานวณในการนับคะแนน

วาระที่ 7
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการบริษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1. นายศิริชัย สมบัติศริ ิ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
และมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
และเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
และมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 7
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
▪ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทได้ ผ่านการเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว

▪ โดยได้ จัดทาตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท
แต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซึ่งในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่มี
ความรู้ และความเชี่ ย วชาญในด้ านการเงิ น การบั ญ ชี และธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
อย่ า งครบถ้ ว น ตลอดจนมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ก ฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวข้ อง ได้ กาหนดไว้
▪ จากหลักเกณฑ์ดังกล่ าวข้ างต้ น การคัดเลือกกรรมการอิสระ ยังพิ จารณาเพิ่ มเติม
ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 7
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมาย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษั ท โดยได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข อง บริ ษั ท ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 1
พฤศจิ กายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน)
ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู ถ้ ือหุน้ รายใดนาเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการบริษทั โดยแจ้งให้ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบแล้ว

ประวัติกรรมการบริษทั ที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นายศิริชยั สมบัติศิริ
▪ ตาแหน่งในบริษทั : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
▪ วันที่ได้รบั แต่งตั้ง: 10 มกราคม 2556
▪ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
5 ปี 3 เดือน 15 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
▪ จานวนหุน้ ที่ถอื :
405,000 หุ้น (คิดเป็ น 0.05%) (ข้อมูล ณ วันที ่ 29 ธันวาคม 2560)
▪ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560:
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง
▪ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน

ประวัติกรรมการบริษทั ที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นางจิ รวรรรณ พงษ์พชิ ิตกุล
▪ ตาแหน่งในบริษทั : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย และมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
▪ วันที่ได้รบั แต่งตั้ง: 11 พฤศจิกายน 2553
▪ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
8 ปี 5 เดือน 14 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
▪ จานวนหุน้ ที่ถอื :
32,889,000 หุ้น (คิดเป็ น 4.05%) (ข้อมูล ณ วันที ่ 29 ธันวาคม 2560)
▪ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560:
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/10 ครั้ง
▪ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ด้ านการจัดการวัตถุดบิ และการเกษตร

ประวัติกรรมการบริษทั ที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
▪ ตาแหน่งในบริษทั : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
และมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
▪ วันที่ได้รบั แต่งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547
▪ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั :
13 ปี 10 เดือน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
▪ จานวนหุน้ ที่ถอื :
32,889,000 หุ้น (คิดเป็ น 4.05%) (ข้อมูล ณ วันที ่ 29 ธันวาคม 2560)
▪ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560:
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

▪ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทด้ านธุรกิจพลังงาน

วาระที่ 7
▪ กรรมการบริ ษั ท ที่พ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระทั้ง 3 ท่ า น เป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทั้งจากผล
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา สามารถให้ ความเห็ น และค าแนะน าที่ ช่ ว ยพั ฒ นาบริ ษั ท ได้
อีกทั้งดาเนินงานในด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ได้ เป็ นอย่างดี
▪ ตลอดจนมีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่ มีลักษณะ
ต้ องห้ ามแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้งไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อ
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพอันเป็ น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
▪ สาหรับนายศิริชัย สมบัติศิริ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรงตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท สามารถให้ ความเห็นได้ อย่ างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ อง

วาระที่ 8
พิจารณาอน ุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จาก 9 คน
เป็น 11 คน โดยแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ใหม่เพิ่มจานวน 2 คน
การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จาก 9 คน เป็น 11 คน

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ องค์ประกอบและ
โครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ษั ท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามหลากหลาย
ในด้ านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควร
เสนอชื่ อบุ ค คลผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นกรรมการบริ ษั ทใหม่
จ านวน 2 คน โดยปรั บ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท จาก 9 คน
เป็ น 11 คน

ทั้ง นี้ รายชื่ อ บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท
เพิ่มเติมมีดังนี้

ประวัติบ ุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ใหม่เพิ่มเติม

นายชิต เหล่าวัฒนา
▪
▪
▪
▪

สัญชาติ: ไทย
อายุ:
57 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ
จานวนหุน้ ที่ถอื ในบริษทั :
ไม่มี (ข้ อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ ว)
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์
▪ คุณสมบัติตอ้ งห้าม:
(1) ไม่เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(2) ไม่เป็ นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ห้ ามเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทจดทะเบียน
(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทา
อันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าหรือการบริหารงานที่มลี ักษณะเป็ นการหลอกลวง
ฉ้ อฉล หรือทุจริต
(4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งขององค์กรที่มอี านาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ ามมิให้ เป็ นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท
(5) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดตาม (3)

▪ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ: ความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้ มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติบ ุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ใหม่เพิ่มเติม

นายวิเชฐ ตันติวานิช
▪
▪
▪
▪

สัญชาติ: ไทย
อายุ:
56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ
จานวนหุน้ ที่ถอื ในบริษทั :
ไม่มี (ข้ อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ ว)
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์
▪ คุณสมบัติตอ้ งห้าม:
(1) ไม่เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(2) ไม่เป็ นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ห้ ามเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทจดทะเบียน
(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทา
อันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าหรือการบริหารงานที่มลี ักษณะเป็ นการหลอกลวง
ฉ้ อฉล หรือทุจริต
(4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งขององค์กรที่มอี านาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ ามมิให้ เป็ นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท
(5) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาความผิดตาม (3)

▪ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญ: ความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ การเงินและ
การคลัง การธนาคาร และการตลาด

วาระที่ 8
▪ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระดังกล่ าว
ได้ ผ่านการเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ ง บุ ค คลทั้ ง สองเป็ นผู้ มี
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษั ท ตลอดจนมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามที่ ก ฎหมาย กฎเกณฑ์
และประกาศที่เกี่ยวข้ อง กาหนด
▪ นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ ความเห็น
ได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ อง อีกทั้ง ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
▪ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการปรั บโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทดังกล่ าว จึงต้ องมี การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 8
▪

จากเดิม 9 คน จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงเป็ น 11 คน ได้แก่
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
2. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
3. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 4. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
6. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
7. นายประจวบ ไชยสาส์น
8. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์
9. นายศิริชัย สมบัติศิริ
10. นายชิต เหล่าวัฒนา
11. นายวิเชฐ ตันติวานิช

▪

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ที่ได้ กาหนดให้ กรรมการบริษัทลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ 6 เป็ นกรรมการที่มอี านาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทเช่นเดิม (กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท)

▪

นอกจากนั้น ขอเสนอให้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวน
กรรมการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้ง ดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น
หรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการดังกล่าวได้ ทุกประการ

วาระที่ 9
พิจารณาอน ุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการช ุดย่อย ประจาปี 2561

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

วาระที่ 9
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการช ุดย่อย ประจาปี 2561
▪ เสนอให้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี
2561 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็ นวงเงินจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน
8,000,000 บาทต่ อปี และเสนอให้มีผลในปี ปฏิทิน 2561 เป็ นต้นไป จนกว่ า
ผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น

▪ กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 สาหรับกรรมการบริษทั และกรรมการชุด ย่อย
ทั้ง 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร ในรู ปแบบและอัตราเดิม (เท่ากับปี 2560) ซึ่ งจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี

วาระที่ 9
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการช ุดย่อย ประจาปี 2561

▪ ส าหรั บ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นปี ที่ ผ่ า นมา เห็ น สมควรเสนอให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนเป็ นเบี้ ยประชุมต่อครั้งการประชุม
▪ นอกจากค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นตั ว เงิ น นี้ ไม่ มี ก ารเสนอให้ จ่ าย ค่ า ตอบแทน
รูปแบบอื่น รวมถึงสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้ แก่กรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด ดังกล่าว

วาระที่ 9 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ปี 2560

ปี 2561 (ปี ที่นาเสนอ)

ค่าตอบแทนประจา
(บาท/เดือน)

โบนัสประจาปี
(บาท)

ประธานกรรมการบริษทั

15,000

400,000

ค่าตอบแทน
ประจา
(บาท/เดือน)
15,000

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

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000

150,000

15,000

150,000

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

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

ตาแหน่ง

โบนัสประจาปี
(บาท)
400,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินตามทีเ่ สนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนอื ่น ทัง้ ค่าตอบแทน
ทีเ่ ป็ นเบี้ยประชุม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อืน่ ใด

วาระที่ 9 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ปี 2560

ปี 2561 (ปี ที่นาเสนอ)

ค่าตอบแทนทุกประเภท/
โบนัสประจาปี / สวัสดิการ/
สิทธิประโยชน์อื่น
งดจ่าย

เบี้ ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

กรรมการธรรมาภิบาล

งดจ่าย

10,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

งดจ่าย

15,000

งดจ่าย

10,000

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

15,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเบี้ยประชุมต่อครัง้ การประชุมนี้ ไม่มีการเสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนประเภทอืน่ และ
โบนัสประจาปี รวมทัง้ สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อืน่ ใด

วาระที่ 9 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประมาณการการจ่ ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั รายบุคคล ปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)

ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรนั ดร์
กรรมการบริษัท
4.นางจิ รวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.นางสาวจิ ตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.นายประจวบ ไชยสาส์น

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(นาเสนอ)

910,000

910,000

910,000

930,000

930,000

930,000

270,000
710,000

270,000
710,000

270,000
710,000

710,000

710,000

770,000

710,000

710,000

710,000

710,000

710,000

770,000

วาระที่ 9 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)

ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ปี 2559

ปี 2561
(นาเสนอ)

ปี 2560

8.นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ ์

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

490,000

490,000

580,000

9.นายศิริชยั สมบัติศิริ

490,000

490,000

490,000

10.นายชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

-

-

770,000

11.นายวิเชฐ ตันติวานิช

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

-

-

770,000

5,930,000

5,930,000

7,680,000

รวม

หมายเหตุ : 1. ปี 2561 ประมาณการการจ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคานวณจาก
การประชุม 3 ครั้ง ต่อปี ซึ่งไม่มีโบนัสประจาปี
2. ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสูงขึ้นกว่าปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มจานวนกรรมการบริษัท ซึ่งอาจดารงตาแหน่งในกรรมการชุดย่อย
ต่อไปและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ แก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. รายชื่อลาดับ 10 และลาดับ 11 เสนอให้ แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอาจเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 10
พิจารณาอน ุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน
แก่ผส้ ู อบบัญชี ประจาปี 2561

การลงมติ :
วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
▪ ตามข้ อ บั งคับ ของบริ ษั ทข้ อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบั ญญั ติ
บริ ษั ทมหาชนจากัด พุ ทธศักราช 2535 กาหนดให้ ท่ีประชุ ม ผู้ ถือหุ้ นสามั ญ
ประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี

▪ นอกจากนั้น เนื่องด้ วยนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่
4174 ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีหลั ก ได้ ปฏิบัติ หน้ าที่ครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่ อกัน
แล้ ว ตั้งแต่ปี 2554-2560 ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่
19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พุทธศักราช 2553

วาระที่ 10
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
▪ ทั้ ง นี้ จึ ง เสนอให้ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี
เอเอส จากัด (PWC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่

จานวนปี ที่สอบบัญชี
ให้บริษทั

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ (หลัก) และ/หรือ

11251

-

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

6552

-

7795

-

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ

และ/หรือ

หมายเหตุ: ในกรณีทีผ่ สู ้ อบบัญชีทีม่ ีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เข้าทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั แทนได้

วาระที่ 10
การกาหนดค่าตอบแทนแก่ผส้ ู อบบัญชี ประจาปี 2561
▪ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติ 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีแรก เป็ นค่ าสอบบัญชี ส าหรั บค่ าสอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษั ทย่ อยที่ใช้
ระบบบัญชีเดิม โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกิน 4,718,000 บาทต่อปี
2. กรณีท่สี อง การนาใช้ ระบบบัญชีใหม่ หรือระบบ SAP B1 โดยคิดเป็ นค่าสอบ
บัญชีจานวนเงินไม่เกิน 5,410,000 บาทต่อปี
โดยค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง อื่น ๆ
(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้ จ่ายจริงอื่น ๆ
(out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้ จ่ายหลัก อาทิ ค่ าเดินทาง ค่ าที่พัก
ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสาเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้ จ่ายตามจริง

วาระที่ 10
การกาหนดค่าตอบแทนแก่ผส้ ู อบบัญชี ประจาปี 2561
รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย* (Audit Fee)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
- บริษัท (ค่าใช้ จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)
- บริษัทย่อย (ค่าใช้ จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)
- ค่ า บริ ก ารตรวจทานเอกสารของโครงการต่ า งๆ ได้ แก่
กา รต ร วจ สอบ ก าร เข้ าท าร ายการ แ ละ ค่ าสอ บทา น
งบการเงิ น ไตรมาส 1 ปี 2560 ของบริ ษั ท บุ รี รั ม ย์
พลั ง งาน จ ากั ด และบริ ษั ท บุ รี รั ม ย์ เ พาเวอร์ จ ากั ด
สาหรับเป็ นข้ อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
รวมค่าบริการ

ปี 2561 (SAP B1)
(นาเสนอ)

1,500,000
3,910,000

N/A

5,410,000

ปี 2561
(นาเสนอ)

ปี 2560
(ไม่ได้ใช้ระบบ SAP B1)

1,190,000
3,528,000

1,190,000
3,408,000

N/A

1,429,428

4,718,000

6,027,428

หมายเหตุ : * บริษัทย่อยจานวน 9 แห่ ง ได้ แก่ (1) บริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (2) บริษัท บุรีรัมย์วจิ ัยและพัฒนาอ้ อย จากัด
(3) บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด (4) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด (5) บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (6) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
จากัด (7) บริษัท โรงงานนา้ ตาลชานิ จากัด (8) บริษัท นา้ ตาลทุนบุรีรัมย์ จากัด และ (9) บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จากัด

วาระที่ 11
พิจารณาอน ุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 23 และ 27

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

วาระที่ 11
1. แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23
การประช ุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประช ุมคณะกรรมการบริษทั
•

การเสนอขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศ
เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ ก าหนดให้ การประชุ ม ที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ต้ อ งมี
การประชุ ม นอกจากจะดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายแต่ ละฉบับแล้ ว
จะจัดให้ มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้

•

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ ออกคาชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชน
จากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องมีการกาหนดเรื่องการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทมหาชนจากัด

วาระที่ 11
สร ุปสาระสาคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23
• กาหนดให้ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
• ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธกี ารส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
• ต้ องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้ อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ซึ่งต้ องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกันและทั้งหมดต้ องอยู่ในราชอาณาจักรขณะประชุม
• ให้ จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้ แสดงตนเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ได้
ให้ มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพแล้ วแต่ กรณี ข องกรรมการทุ ก ราย
ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาประชุม
• สามารถนั บ เป็ นองค์ ป ระชุ ม ได้ และถื อ ว่ า การประชุ ม คณะกรรมการ ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่ นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริษัท

วาระที่ 11
2. แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 27
การเรียกประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค าสั่ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 21/2560
เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ดังนั้น บริ ษัท จึ งต้ องแก้ ไ ขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 ตามพระราชบัญญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด เพื่อให้ สอดคล้ องกัน

วาระที่ 11
สร ุปสาระสาคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 27
•

การเรียกประชุมวิสามัญ เรียกโดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด
(เดิม >> การเรียกประชุมวิสามัญ โดยผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด)

•

ในกรณีน้ ตี ้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถอื หุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถอื หุ้น
(เดิม >> ในกรณีน้ ใี ห้ จัดประชุมผู้ถอื หุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถอื หุ้น)

•

กรณี ไ ม่ จั ด ประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลา ผู้ ถื อ หุ้ นทั้ ง หลายซึ่ ง เข้ าชื่ อ กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
คนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ น้ัน จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วัน
ครบกาหนดระยะเวลา โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดประชุม

•

กรณีท่กี ารประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุม ผู้ถือหุ้ นที่รวมกันเรียกประชุมต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดประชุม

วาระที่ 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23 และ 27
รวมทั้ ง ขอเสนอให้ มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว เป็ นผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น การแก้ ไ ข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท รวมทั้งการแก้ ไขถ้ อยคาบางประการได้ ในกรณีท่นี ายทะเบียน
บริษัทมหาชนจากัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใด มีคาสั่งให้ แก้ ไขถ้ อยคาบางประการ
ในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 23 และ 27 ดังกล่าวได้ ทุกประการ

วาระที่ 12
พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
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