
การประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจ าปี 2561

2018 ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS

วนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา กรงุเทพ

บริษทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการ

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

นายประจวบ ไชยสาสน์

ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการอสิระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริชยั สมบติัศิริ

กรรมการบริษัท

(กรรมการอสิระ)

กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการ

นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์

กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภบิาล

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

นางวนัเพ็ญ ปุญญนรินัดร์

กรรมการบริษัท

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการ

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน



คณะผ ูบ้รหิาร

▪ นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานผลิต BSF

▪ นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์และด้านต่างประเทศ 

และนโยบายอตุสาหกรรม

▪ นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ

▪ นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบริหารการเงิน



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั

ผ ูส้อบบญัชีและท่ีปรกึษากฎหมาย



การลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ตรวจนับผลคะแนนเสยีงด้วยระบบ Barcode 



• บริษทัฯ ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทั้งแจ้ง

ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ในระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560

จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561 (3 เดือน) เพื่อเปิดโอกาสให้

ผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุม ค าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหนา้

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทั้งการเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักล่าว ทั้งนี้  ไดแ้จ้งใหที้่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้



เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ในเว็บไซตข์องบริษทัฯ 

และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วนัพฤหสับดีที ่22 มีนาคม 2561

(ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 34 วนั)

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 21 วนั (เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561) 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีดี่



วนัก าหนดสิทธิผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สิทธิในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้

วนัพุธที ่14 มีนาคม 2561

ผูถ้อืหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมรวมทั้งสิ้ น 3,551 ราย 

รวมจ านวนหุน้ 812,099,845 หุน้

สญัชาติไทย 3,541 ราย

จ านวนหุน้ 807,679,245 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 99.46

สญัชาติต่างดา้ว 10 ราย

จ านวนหุน้ 4,420,600 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.54



ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที ่30

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

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

แตกต่างจากกรณีปกติ ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก 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 จะเ ปิดโอกาสให้ซักถามในเ รื่ อง ที่ เกี่ยวข้อง 

และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ส าหรบัผูที้่ “เห็นดว้ย” ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง

เห็นดว้ย พรอ้มลงลายมือช่ือ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นดว้ยทุกใบ

พรอ้มกนัเมือ่เสร็จส้ินการประชุม

กรณีมีผู ้“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะขอให้

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 2561 และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น  11 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่เพิ่ม

จ านวน 2 คน จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ีเขียวแยกเป็นหวัข้อย่อย

ต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษทัไว้

แต่ละท่านแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคล



▪ ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ 

บริษัทฯ ได้บ ันทึกการลงคะแนนในระบบเ รียบร้อยแล้ว  ผู ้ร ับมอบฉันทะ

เขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก

▪ ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถ้ือหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูร้บัมอบฉนัทะ

จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่จง้ขา้งตน้



▪ กรณีที่ท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสียนั้น มีดงันี้

บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

ผูล้งคะแนนไม่ท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน 

บตัรลงคะแนนท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 

ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง มากนอ้ย 

เพยีงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้

บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมคีวามประสงค์

ที่จะลงคะแนนเช่นใด



▪ เมือ่จบการพจิารณาแต่ละวาระ เลขานุการที่ประชุม จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียง

พรอ้มแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

 กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการ

ที่ประชุมจะแจง้ และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที

 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน จะขอใหพ้ิจารณาวาระ

ถดัไป โดยเลขานุการที่ประชมุจะแจง้ และสรุปผลของมติที่ประชมุ           

ผูถ้อืหุน้ในวาระถดัไป หรือเมือ่เสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง



 ผลคะแนนเสียงที่น ับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของ

ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชุมดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ

จะใชจ้ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ท่ีเขา้ประชมุล่าสุดในวาระนั้น ๆ

 หากท่านผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ประสงคอ์อกจากที่ประชุม

ก่อนปิดประชุม และประสงคอ์อกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่ง 

บตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือช่ือใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนออก

จากหอ้งประชุม เพือ่ทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให้



▪ 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 ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์



วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ 

ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระท่ี 2

รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2560

การลงมติ :

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้



11,023 ราย

2.20 ล้านตัน

185,112.91 ไร่ 

13.18%

จัดตั้งกองทุนรวม BRRGIF20,000 ตัน/วัน



ความคืบหนา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

▪ ตลอดปี 2560 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

โดยได้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนสื่อสารและ

ประกาศเร่ืองดังกล่าวไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อกีทั้งยังคงจัดอบรมเร่ือง

การต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

▪ รวมทั้งได้ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาทิ การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตและอ านาจหน้าที่

ของกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน 



ความคืบหนา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

▪ นอกจากนั้น ยังคงเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) 

เพ่ือรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเหน็ และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้

ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน โดยตรง และได้

เปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และในคู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้มส่ีวนได้เสยี

▪ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองการเป็นองค์กรที่ ต่อต้านคอร์รัปชัน

จากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ยื่นเร่ืองขอรับรองและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 

เมื่อเดอืนมนีาคม 2561 ที่ผ่านมา 



วาระท่ี 3

พิจารณาอนมุติังบการเงินของบรษิทั

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผลประกอบการปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) อตัราเปลี่ยนแปลง(%)

งบก าไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3,430.39    4,579.21    5,772.86
- น ้าตาล 3,072.30    3,445.60    4,266.61
- กากน ้าตาล 358.09       283.60       437.44
- ไฟฟ้า 279.00       383.81       492.14
- อ่ืนๆ 517.26       466.21       576.68
รายไดอ่ื้น 69.20         106.32       155.31
รายไดร้วม 4,295.85    4,685.53    5,928.18 1,242.65        26.52
คา่ใช้จ่ายรวม 4,023.50    4,572.21    5,402.76 830.55           18.17
ก าไรสุทธิ 272.35       113.32       525.41 412.09           363.65

เปรียบเทยีบปี 2559 และ2560



ผลประกอบการปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) อตัราเปลี่ยนแปลง(%)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพยห์มนุเวียน 1,997.05    2,096.05    2,655.50
สินทรัพยร์วม 6,764.48    7,226.86    9,232.74 2,005.88        27.76
หน้ีสินรวม 4,638.30    5,134.09    6,760.20 1,626.12        31.67
ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,126.18    2,092.77    2,472.54 379.76           18.15
อตัราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.79           0.51           1.04           
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 2.18           2.45           2.73           
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21.41         16.61         22.86         
อตัราก าไรสุทธิ (%) 7.94           2.47           9.15           
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.03           1.57           5.69           
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 12.81         5.41           21.25         
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.40           0.17           0.65           
เงินปันผลต่อหุ้น 0.22           0.22 0.45
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 55.00         130.71       69.55         

เปรียบเทยีบปี 2559 และ2560



รายไดจ้ากการขายและบริการ

▪ การปรับตัวขึ้ นของราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลก เป็นผลมาจากภาวะภัยแล้ง

ในประเทศผู้ผลิตส าคัญ อาท ิอนิเดีย จีน และประเทศไทย ดังนั้นจึงท าให้รายได้

จากการส่งออกน า้ตาลปรับตัวสูงข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าที่เพ่ิมขึ้ นประมาณ 

838 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบ

น า้ตาลประมาณ 186,000 ตัน สูงกว่าปีก่อนประมาณ 15,000 ตัน (ปี 2559 

ปริมาณ 171,000 ตัน )

▪ รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2560 เพ่ิมขึ้ นประมาณ 108 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 เนื่องจากโรงไฟฟ้าผลิตไฟได้มากขึ้น ยอดจ าหน่ายจึงสูงขึ้ น

ตามปริมาณที่ผลิตได้ ปี 2560 มีปริมาณขายไฟฟ้า 109 ล้านกิโลวัตต์ เพ่ิมขึ้ น

ประมาณ 15 ล้านกโิลวัตต์ (ปี 2559 ปริมาณไฟฟ้า 94 ล้านกโิลวัตต์)

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)



ก าไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

▪ ก าไรสทุธขิองกลุ่มบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 

2560 เท่ากบั  272.35 ล้านบาท 113.32 ล้านบาท

และ 525.41 ล้านบาท ตามล าดบั 

▪ ส าหรับปี 2558 แม้ว่าราคาน า้ตาลโดยเฉล่ียจะลดลง 

แต่ก าไรสุทธิเ พ่ิมขึ้ นจากรายได้ของธุรกิจไฟฟ้า

จากโรงงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 (BPC) ที่เร่ิมผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2558 

▪ ส่วนในปี 2559 ก าไรสุทธิลดลง เน่ืองจากต้นทุน

วัตถุดิบที่สูงขึ้ น และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้ นจากการ

ได้รับผลกระทบเร่ืองภัยแล้ง 

▪ ส าหรับปี 2560 ก าไรสุทธิ เ พ่ิมขึ้ น เ น่ืองจาก

การผลิตและจ าหน่ายน ้าตาล กากน ้าตาล และ

ผลผลิตพลอยได้อื่น ๆ ที่เพ่ิมขึ้ น และราคาน ้าตาล

ในตลาดโลกที่ปรับตวัสงูขึ้น

สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงก าไรสทุธิ

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)



วาระท่ี 4

พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน สิ้นสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



▪ เสนอจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2561 จ านวน 12,079,525 บาท 

จากก าไรสุทธ ิส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของงบ

การเงินเฉพาะกจิการ

▪ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายอย่างไรกต็าม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัรา

ที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานฯ

วาระท่ี 4

การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผล



▪ เสนอจ่ายเงิน ปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับ

ผลการด าเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

365,444,930.25 บาท โดยมีรายละเอยีดการจ่ายเงินปันผลดังนี้  

- เมื่อวันที่ 8 กนัยายน 2560 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอตัรา

หุ้นละ 0.15 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,814,976.75 บาท 

- ในคร้ังนี้  ขอเสนอใหจ่้ายปันผลประจ าปีเพิม่เติมในอตัราหุน้ละ 0.30 

บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,629,953.50 บาท

วาระท่ี 4

การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจ าปี 2558  2559 และ 2560

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสทุธติามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท

**ปี 2559 บริษัทได้น าเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ระหว่าง

กาล

ประจ า

ปี

1. ก าไรสทุธติามงบการเงินรวม 

(ล้านบาท)

272.35 - ก าไรสทุธ ิ= 113.32*

- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47*

525.41

2. จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

(ล้านหุ้น)

676.75 676.75 812.09

3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น 

(บาทต่อหุ้น)

0.22 - อตัราหุ้นปันผล: 0.2000

(5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

- อตัราปันผลเงินสด:  0.02222222222**

0.15 0.30

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 

(ล้านบาท)

148.89 150.38 121.81 243.63

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ 54.67% 130.71% 70.05%

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโนบาย

การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั



ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผล (Record Date)

วนัที ่8 พฤษภาคม 2561

ก าหนดจ่ายปันผล

ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2561

(ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระท่ี 4

การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล



วาระท่ี 5

พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 

812,099,845 บาท โดยตดัห ุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรห ุน้สามญั

เพ่ิมทนุ เพ่ือรองรบัการจ่ายห ุน้ปันผล

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



▪ เนื่องจากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท 

โดยตดัหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามญัจ านวน 155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระท่ี 5

การลดทนุจดทะเบียน 

รายการ
จ านวนหุน้ ทุนจดทะเบียน 

(บาท)

มูลค่าท่ีตราไว้

(บาท)

หุ้นปันผลที่จัดสรรไว้ 135,350,000 812,100,000 1

จ านวนหุ้นที่ออกและจ่ายจริง 135,349,845 - 1

ตัดหุ้นคงเหลือจากการจัดสรร 155 812,099,845 1

▪ การลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ครบตามจ านวนแล้ว และการลดทุนนี้ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ถอืหุ้นแต่อย่างใด



วาระท่ี 6

พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 4

เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



▪ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4  ทุนจดทะเบียน 812,099,845   บาท (แปดร้อยสบิสองล้านเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสี่สบิห้าบาท)       

แบ่งออกเป็น    812,099,845   หุ้น  (แปดร้อยสบิสองล้านเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสี่สบิห้าหุ้น)          

มูลค่าหุ้นละ 1    บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ       812,099,845   หุ้น (แปดร้อยสบิสองล้านเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสี่สบิห้าหุ้น)          

หุ้นบุริมสทิธิ - หุ้น   (  - )”

▪ เสนอใ ห้มอบอ านาจใ ห้คณะกรรมการบ ริ ษัท  ห รือ บุคคลที่ ไ ด้ รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไข ถ้อยค า

ในหนั งสือบ ริคณห์สนธิ  อีกทั้ งด า เนินการใดๆ อันจ า เ ป็นห รือเกี่ ยว เนื่ องกับ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้

ทุกประการ

วาระท่ี 6

การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 



วาระท่ี 7

พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2561

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัที่มีส่วนไดเ้สีย

ในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทั

ดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน



รายช่ือกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้  

1. นายศริิชัย สมบตัิศริิ กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) และกรรมการตรวจสอบ

2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย                                   

และมอี านาจลงนามผูกพันบริษัท 

3. นายอดศิกัดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

และมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระท่ี 7

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ



หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการบรษิทัและกรรมการอิสระ

▪ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ผ่านการเห็นชอบ 

ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

▪ โดยได้จัดท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัท

แต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซึ่งในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่มี

ความรู้และความเ ช่ียวชาญในด้านการเงิน การบัญชี และธุรกิจของบริษัท

อย่างครบถ้วน  ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่

เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดไว้ 

▪ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การคัดเลือกกรรมการอิสระ ยังพิจารณาเพ่ิมเติม

ตามค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท

วาระท่ี 7

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ ง เป็น

กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้ งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน) 

ทั้งนี้  ไม่ปรากฏผูถ้ือหุน้รายใดน าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือก

เป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ใหที้ป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้ 

วาระท่ี 7

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ



นายศิริชยั  สมบติัศิริ

▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ 

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 10 มกราคม 2556

▪ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

5 ปี 3 เดือน 15 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

405,000 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560)

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2560: 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 1/1 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 คร้ัง

▪ คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

ประสบการณด้์านบัญชี และการเงนิ

ประวติักรรมการบรษิทัท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง



นางจิรวรรรณ พงษพ์ชิิตกุล 

▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท   

และบริษัทย่อย และมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 11 พฤศจิกายน 2553 

▪ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

8 ปี 5 เดอืน 14 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560)

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2560: 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 1/1 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/10 คร้ัง

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

ประสบการณใ์นธุรกจิของบริษัท ด้านการจัดการวัตถุดบิและการเกษตร

ประวติักรรมการบรษิทัท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง



ประวติักรรมการบรษิทัท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง

นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 

▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

และมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547 

▪ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

13 ปี 10 เดอืน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560)

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2560: 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 คร้ัง    ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง  

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 คร้ัง

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

ประสบการณใ์นธุรกจิของบริษัทด้านธุรกจิพลังงาน



▪ กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจากผล

การด าเนินงานที่ ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าที่ ช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

อกีทั้งด าเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ได้เป็นอย่างด ี

▪ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือ

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอันเป็น

การแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท

▪ ส าหรับนายศิริชัย สมบัติศิริ บุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรงตาม

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง

วาระท่ี 7



วาระท่ี 8

พิจารณาอนมุติัการปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัจาก 9 คน 

เป็น 11 คน  โดยแต่งตัง้กรรมการบรษิทัใหม่เพ่ิมจ านวน 2 คน

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วาระท่ี 8

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้องค์ประกอบและ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย        

ในด้านทักษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมมากขึ้ น จึงเห็นควร

เสนอ ช่ือบุคคล ผู้ทรง คุณวุ ฒิ เ พ่ือแ ต่ งตั้ ง เ ป็นกรรมการบ ริษั ท ให ม่ 

จ านวน 2 คน โดยปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจาก 9 คน 

เป็น 11 คน 

ทั้งน้ี รายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษัท

เพ่ิมเติมมีดังน้ี

การปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัจาก 9 คน เป็น 11 คน



นายชิต เหล่าวฒันา

ประวติับคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัใหมเ่พ่ิมเติม

▪ สญัชาติ:    ไทย

▪ อายุ:         57 ปี 

▪ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอืในบริษทั: 

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2561/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว) 

▪ ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: ไม่มีความสมัพันธ์

▪ คุณสมบติัตอ้งหา้ม: 

(1)  ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

(2) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ          

บริษัทจดทะเบียน 

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มอี  านาจตามกฎหมายในความผดิเกี่ยวกบัการกระท า           

อนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มลัีกษณะเป็นการหลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก  าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มอี  านาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัท 

(5) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุว่ากระท าความผดิตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทยีบปรับเนื่องจากการกระท าความผดิตาม (3) 

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: ความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะ   

ช่วยพัฒนาธุรกจิการเกษตร และธุรกจิอื่นของบริษัทให้มีความทนัสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี



นายวิเชฐ ตนัติวานิช

ประวติับคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัใหมเ่พ่ิมเติม

▪ สญัชาติ:    ไทย

▪ อายุ:         56   ปี 

▪ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอืในบริษทั: 

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2561/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว) 

▪ ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่: ไม่มีความสมัพันธ์

▪ คุณสมบติัตอ้งหา้ม: 

(1)  ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

(2) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ          

บริษัทจดทะเบียน 

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มอี  านาจตามกฎหมายในความผดิเกี่ยวกบัการกระท า           

อนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มลัีกษณะเป็นการหลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก  าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มอี  านาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัท 

(5) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุว่ากระท าความผดิตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทยีบปรับเนื่องจากการกระท าความผดิตาม (3) 

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: ความรู้และความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและ     

การคลัง การธนาคาร และการตลาด



วาระท่ี 8

▪ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว 

ได้ผ่านการเหน็ชอบ ตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่ งบุคคลทั้งสองเป็นผู้ มี

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

บริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์

และประกาศที่เกี่ยวข้อง ก าหนด 

▪ นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอสิระของบริษัท สามารถให้ความเหน็

ได้อย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง อกีทั้ง ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท

▪ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว จึงต้องมีการจด

ทะเบยีนเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี้



วาระท่ี 8

▪ จากเดิม 9 คน จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเป็น 11 คน ไดแ้ก่ 

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 2.   นางวันเพญ็ ปุญญนิรันดร์

3. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 4.   นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกจิ

5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ 6.   นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกจิ

7. นายประจวบ ไชยสาสน์ 8.   นางสนีวล ทศัน์พันธุ์

9. นายศิริชัย สมบัติศิริ 10. นายชิต เหล่าวัฒนา

11. นายวิเชฐ ตันติวานิช

▪ การแก้ไขเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท

ที่ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 6 เป็นกรรมการที่มอี านาจลงลายมือช่ือแทน

บริษัทเช่นเดิม (กรรมการสองในหกคนนี้  ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคัญของบริษัท)

▪ นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวน

กรรมการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ อกีทั้ง ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น

หรือเกี่ยวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ



วาระท่ี 9

พิจารณาอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ



▪ เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 

2561 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 

8,000,000 บาทต่อปี และเสนอใหม้ีผลในปีปฏิทิน 2561 เป็นตน้ไป จนกว่า

ผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืน

▪ ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรบักรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย  

ทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการบริหาร ในรูปแบบและอตัราเดิม (เท่ากบัปี 2560) ซ่ึงจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี

วาระท่ี 9

การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561



▪ ส าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่ งจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่าย

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ ยประชมุต่อครั้งการประชมุ

▪ นอกจากค่าตอบแทนที่ เ ป็นตัวเ งินนี้  ไม่มีการเสนอให้จ่าย ค่าตอบแทน

รูปแบบอื่น รวมถึงสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด ดังกล่าว

วาระท่ี 9

การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561



วาระท่ี 9 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

ต าแหน่ง

ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่น าเสนอ)

ค่าตอบแทนประจ า

(บาท/เดือน)

โบนสัประจ าปี

(บาท)

ค่าตอบแทน

ประจ 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 15,000 150,000 15,000 150,000

กรรมการบริหารความเสีย่ง 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

หมายเหต:ุ นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินตามทีเ่สนอในตารางขา้งตน้น้ี  ไม่มีการเสนอใหจ้า่ยค่าตอบแทนอื่น ทัง้ค่าตอบแทน      

ทีเ่ป็นเบ้ียประชุม สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอื์น่ใด



วาระท่ี 9 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

หมายเหต:ุ นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นเบ้ียประชุมต่อครัง้การประชุมน้ี ไม่มีการเสนอใหจ้า่ยค่าตอบแทนประเภทอืน่และ       

โบนสัประจ าปี รวมทัง้สวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอื์น่ใด

ต าแหน่ง

ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่น าเสนอ)

ค่าตอบแทนทุกประเภท/ 

โบนสัประจ าปี/ สวสัดิการ/ 

สิทธิประโยชนอื์่น

เบี้ ยประชมุ

(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล งดจ่าย 15,000

กรรมการธรรมาภิบาล งดจ่าย 10,000

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

งดจ่าย 15,000

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน งดจ่าย 10,000



วาระท่ี 9 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี2561

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(น าเสนอ)

1.นายประจวบ ไชยสาสน์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

910,000 910,000 910,000

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

930,000 930,000 930,000

3.นางวนัเพ็ญ ปุญญนรินัดร์ กรรมการบริษัท 270,000 270,000 270,000

4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

710,000 710,000 710,000

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภบิาล และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

710,000 710,000 770,000

6.นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

710,000 710,000 710,000

7.นายอดิศกัดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภบิาล และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

710,000 710,000 770,000



วาระท่ี 9 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(น าเสนอ)

8.นางสีนวล  ทศันพ์นัธุ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

490,000 490,000 580,000

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) 

และกรรมการตรวจสอบ

490,000 490,000 490,000

10.นายชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) - - 770,000

11.นายวิเชฐ ตนัติวานชิ กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) - - 770,000

รวม 5,930,000 5,930,000 7,680,000

หมายเหตุ : 1. ปี 2561 ประมาณการการจ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค านวณจาก

การประชุม 3 คร้ัง ต่อปี ซึ่งไม่มีโบนัสประจ าปี

2. ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสงูขึ้นกว่าปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท ซึ่งอาจด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อย 

ต่อไปและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  รายช่ือล าดับ 10 และล าดับ 11 เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอาจเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป



วาระท่ี 10

พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน

แกผ่ ูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วาระท่ี 10

การแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2561

▪ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

▪ นอกจากนั้น เนื่องด้วยนายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4174 ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีหลัก ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

แล้ว ตั้งแต่ปี 2554-2560 ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 

19) เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พุทธศักราช 2553



วาระท่ี 10

การแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2561

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขท่ี

จ านวนปีที่สอบบญัชี

ใหบ้ริษทั

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ (หลัก)  และ/หรือ 11251 -

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ/หรือ 6552 -

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 -

▪ ทั้งนี้  จึงเสนอให้แต่งตั้ งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบี

เอเอส จ ากัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณาอนุมตั ิโดยมรีายชื่อดงันี้

หมายเหต:ุ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีทีมี่รายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไ่ด ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์

เอบีเอเอส จ ากดั  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอืน่ของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

เขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได้



วาระท่ี 10

การก าหนดค่าตอบแทนแกผ่ ูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561

▪ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 2 กรณ ีดังนี้

1. กรณีแรก เป็นค่าสอบบัญชีส าหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้  

ระบบบัญชีเดิม โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกนิ 4,718,000 บาทต่อปี 

2. กรณีที่สอง การน าใช้ระบบบัญชีใหม่ หรือระบบ SAP B1 โดยคิดเป็นค่าสอบ

บัญชีจ านวนเงินไม่เกนิ 5,410,000 บาทต่อปี 

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก

ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณยี์ ค่าส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง



วาระท่ี 10

การก าหนดค่าตอบแทนแกผ่ ูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561

รายการ
ปี 2561 (SAP B1)

(น าเสนอ)

ปี 2561

(น าเสนอ)

ปี 2560

(ไม่ไดใ้ชร้ะบบ SAP B1)

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย* (Audit Fee) 3,910,000 3,528,000 3,408,000

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- บริษัท (ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)

- บริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)

- ค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่างๆ ได้แก่ 

ก า รตรวจสอบการ เ ข้ าท า ร ายการและ ค่ าสอบทาน

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี  2560 ของบริษัท  บุ รี รัมย์

พลั งงาน จ ากัด  และบริษัท บุ รี รัมย์ เพาเวอ ร์  จ ากั ด   

ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนรวม               

โครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

N/A N/A 1,429,428

รวมค่าบริการ 5,410,000 4,718,000 6,027,428

หมายเหตุ : * บริษัทย่อยจ านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (2) บริษัท บุรีรัมย์วจิัยและพัฒนาอ้อย จ ากดั 

(3) บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากดั (4) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (5) บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (6) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส

จ ากดั (7) บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั (8) บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากดั และ (9) บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั



วาระท่ี 11

พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ขอ้ 23 และ 27

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระท่ี 11

1. แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23

การประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

• การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในคร้ังนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยประกาศ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องม ี      

การประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว 

จะจัดให้มกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้

• กรมพัฒนาธุรกจิการค้าได้ออกค าช้ีแจง เมื่อวันที่ 23 กนัยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชน

จ ากดั หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ว้ในข้อบงัคบัของบริษัทมหาชนจ ากดั



วาระท่ี 11

สรปุสาระส าคญัของการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 23

• ก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

• ส่งหนังสอืนัดประชุมโดยวิธกีารส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนได้

• ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ซึ่งต้องอยู่ในที่ประชุม

แห่งเดียวกนัและทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะประชุม 

• ให้จ่ายเบี้ ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้

ให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกราย           

ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาประชุม 

• สามารถนับเ ป็นองค์ประ ชุมได้  และถือ ว่ าการประชุมคณะกรรมการ ผ่าน              

สื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ

ข้อบังคับของบริษัท



วาระท่ี 11

2. แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27 

การเรยีกประชมุผ ูถื้อห ุน้

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 100 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 

เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั เพ่ือให้สอดคล้องกนั



วาระท่ี 11

สรปุสาระส าคญัของการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27

• การเรียกประชุมวิสามัญ เรียกโดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

(เดิม >> การเรียกประชุมวิสามัญ โดยผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด)

• ในกรณนีี้ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืจากผู้ถอืหุ้น

(เดิม >> ในกรณนีี้ ให้จัดประชุมผู้ถอืหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืจากผู้ถอืหุ้น)

• กรณีไม่จัดประชุมภายในก าหนดระยะเวลา ผู้ถือหุ้นทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้น

คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ัน จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายใน 45 วันนับแต่วัน

ครบก าหนดระยะเวลา โดยบริษัทต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจัดประชุม

• กรณทีี่การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นที่รวมกันเรียกประชุมต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การจัดประชุม
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รวมทั้ งขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ ได้ รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขถ้อยค าบางประการได้ในกรณีที่นายทะเบียน

บริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใด มีค าสั่งให้แก้ไขถ้อยค าบางประการ

ในเอกสารดังกล่าว อกีทั้ง ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเกี่ยวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และ 27 ดังกล่าวได้ทุกประการ

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 23 และ 27
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พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)



THANK YOU

Q&A


