
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

2019 ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS 

วนัพฤหสับดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 



คณะกรรมการ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้จัดการ 

นายประจวบ ไชยสาสน์ 

ประธานกรรมการบริษัท  

(กรรมการอสิระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 



คณะกรรมการ 

นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา 

กรรมการอสิระ 

 และกรรมการธรรมาภิบาล 

นายวิเชฐ ตนัติวานชิ 

กรรมการอสิระ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 



คณะกรรมการ 

นางวนัเพญ็ ปุญญนรินัดร ์

กรรมการบริษัท 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางจิรวรรณ พงษพ์ชิิตกุล 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 



คณะกรรมการ 

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



คณะผูบ้ริหาร 

 นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต BSF 

 นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผู้จัดการ 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์และด้านต่างประเทศ 

 และนโยบายอุตสาหกรรม 

 นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ 

 กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ (CFO) 

 นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล รองกรรมการผู้จัดการ 

 ด้านบริหารการเงิน  

 นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

 สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี) 



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  

บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั  

ผูส้อบบญัชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย 



การลงทะเบยีนและตรวจนบัคะแนน 

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

ลงทะเบียนเขา้ประชุม และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

ดว้ยระบบ Barcode  



    ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษทั 

 

 

 

• เสนอ (1)วาระการประชุม (2)ค าถามและขอ้เสนอแนะ และ (3)เสนอรายช่ือบุคคล 

เพือ่เขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  

• แต่ไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดเสนอ โดยไดแ้จง้ใหที้ป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้ 

Start 30 ต.ค. 2561 End 31 ม.ค. 2562 

3 เดือน 



เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทั  

และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั 

(เมือ่วนัที ่26 มีนาคม 2562 ) 

จดัส่งก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 21 วนั  

(เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2562)  



Record Date : วนัพุธที ่14 มีนาคม 2562 

ผูถ้อืหุน้รวมทั้งสิ้ น 3,350 ราย  

รวมจ านวนหุน้ 812,099,845 หุน้ 

สญัชาติ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  

 

 

3,342  807,783,065 99.47 

 

 

8 4,316,780  0.53  



ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที ่30 

 

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

 

 

 

 

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และจ านวนหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3  

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 



การออกเสียงลงคะแนน 

 

  1 หุน้    1 เสียง  

มติของทีป่ระชุม 

   กรณีปกติ     กรณีอ่ืน  

 

 

 

 

  

Vote 

YES 

ตามกฎหมาย/

ข้อบังคับบริษัท

ก าหนด 
NO 



ก่อนการสอบถาม  

 

 

          **เปิดโอกาสใหส้อบถามได ้เมือ่น าเสนอจบในแต่ละวาระ 

 

 

 

 

1.แจ้งช่ือและนามสกุล  

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถอืหุ้น 

- มาด้วยตนเอง หรือ  

- รับมอบฉันทะ  

มีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในวาระใด  



สอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

         “เห็นดว้ย”               - ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนในช่องเห็นดว้ย 

ดว้ย                                         - พรอ้มลงลายมือชือ่  

        **ขอเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นดว้ยทุกใบ เมือ่เสร็จสิ้ นการประชมุ** 

 

        “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”              

                             - ลงคะแนนโดยท าเครือ่งหมายในช่องทีต่อ้งการ 

                             - พรอ้มลงลายมือชือ่ และ 

                             - ชูมือข้ึน เพือ่ใหพ้นกังานเก็บบตัรนบัคะแนน 

  

  

 **ไม่ส่งบตัรลงคะแนน ถอืว่าเห็นชอบ** 



นบัคะแนน  :  ดว้ยระบบ Barcode 
 

ระบบนบัคะแนน  :  เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด  

 

                                              

 

 

 

 

เห็นดว้ย 

**เรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้่ประสงคจ์ะลงมติ  

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพือ่หกัจากคะแนนทั้งหมด 

100 คะแนน 

10  

คะแนน 

ตวัอย่างการค านวณคะแนนเสียง 

90  

คะแนน 

NO 



 วาระที ่2 เพือ่ทราบ  จะไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีพ่น้

จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562  

 

 

 

 

 

เห็นดว้ย 1 2 3 

เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล   

โดยบตัรลงคะแนนเสียงจะระบุช่ือบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือไวแ้ต่ละท่านแยกกนั 



 

 

 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้  

ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบแลว้  เขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 กรณีผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน  

ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่จง้ขา้งตน้ 

มอบฉนัทะ 



 

 

 

 

 

 ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง  (ยกเวน้คสัโตเดียน) 

      ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

 ไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  

 บตัรช ารุด  (*จนไม่สามารถวินจิฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมีความประสงคเ์ช่นใด) 

 

บตัรเสีย 

---ลงนาม--- 

xxxxxxxxxxx 



   จบการพิจารณาแต่ละวาระ             รวบรวมคะแนน             แจง้ผลคะแนน 

 

    กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น  

         จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 

 

 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน   

         จะขอใหพ้ิจารณาวาระถดัไปก่อน  

         โดยจะแจง้และสรุปผลในวาระถดัไป หรือเมือ่เสร็จส้ินการรวบรวมคะแนน 



 ผลคะแนนเสียงทีน่บัไดจ้ะรวมทั้ง 

 

 

 

       **ใช้จ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุมล่าสดุในวาระนั้นๆ** 

 กรุณาส่งบตัรลงคะแนน พรอ้มลงลายมือช่ือ เพือ่บนัทึกคะแนน 

หากประสงคอ์อกจากทีป่ระชุมก่อนปิดประชุม และประสงคล์งคะแนน 

มอบฉนัทะ  มาดว้ยตนเอง 



     - แจง้มติภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป  

                              ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

     - เผยแพร่รายงานการประชมุ ภายใน 14 วนั  

                              ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั 

         

       **เรียนเชิญท่านผูถ้อืหุน้เป็นสกัขีพยานตรวจนบัคะแนน** 

 

  

1.แจ้งช่ือและนามสกุล  

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น 

- มาด้วยตนเอง หรือ  

- รับมอบฉันทะ  



วาระท่ี 1 
 

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  

ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัพุธที ่25 เมษายน 2561 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระท่ี 2 
 

รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษทั ในรอบปี 2561 

การลงมติ : 

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้ 





                การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั   

        ตลอดปี 2561 

 

     หลังประกาศแนวร่วม บริษัทได้รับการรับรองฐานะ     

                  สมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ 

                  ต่อต้านการทุจริต(CAC) เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 

 

Corruption 

Whistleblowing 

• ส่งถงึประธานกรรมการธรรมาภบิาล  

หรือส านักตรวจสอบภายใน โดยตรง  

• ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 

หรือข้อเสนอแนะจากผู้มส่ีวนได้เสยี 



     การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

     ตลอดปี 2561 

 

 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน  

 สื่อสารและประกาศไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

 จัดอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

 ทบทวนกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาท ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน  

 

Corruption 



วาระท่ี 3 
 

พจิารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้ นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ผลประกอบการปี 2561 

งบการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบก ำไรขำดทนุ เพิม่ข ึน้ (ลดลง) อตัราเปลีย่นแปลง (%)

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,226.65    4,579.21    5,740.44    5,555.97    -184.47 -3.21

- น ้ำตำล 3,060.40      3,445.60      4,266.61      3,866.26      -400.35 -9.38

- กำกน ้ำตำล 369.99         283.60         437.44         499.28         61.84 14.14

- ไฟฟ้ำ 279.00         383.81         492.14         556.57         64.43 13.09

- อืน่ๆ 517.26         466.21         544.26         633.86         89.60 16.46

รำยไดอ้ืน่ 69.21         106.32       155.31       288.84       133.53 85.97

รำยไดร้วม 4,295.86    4,685.54    5,895.75    5,844.81    -50.94 -0.86

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 3,844.32    4,366.23    5,032.94    5,218.79    185.85 3.69

ก ำไรสทุธิ 272.35         113.32         525.41         271.67         -253.74 -48.29

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 1,997.05      2,096.05      2,655.50      2,970.52      315.02             11.86                            

สนิทรัพย์รวม 6,764.48      7,226.86      9,232.74      10,276.23    1,043.49          11.30                            

หนีส้นิ 4,638.30      5,134.09      6,760.20      7,775.72      1,015.52          15.02                            

สว่นของผูถ้ือหุน้ 2,126.18      2,092.77      2,472.52      2,500.51      27.99               1.13                              

อัตรำสว่นทำงกำรเงนิ

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.85            0.51            1.04            0.73            

อัตรำสว่นหนีส้นิตอ่ผูถ้ือหุน้ (เทำ่) 2.18            2.45            2.73            3.11            

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 21.41          16.61          22.86          18.85          

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.34            2.42            8.91            4.65            

อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 4.48            1.62            6.38            2.79            

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 13.24          5.37            23.02          10.93          

ก ำไรสทุธติอ่หุน้ 0.40            0.17            0.65            0.33            

เงนิปันผลตอ่หุน้ 0.22            0.22 0.45            0.15            

อัตรำกำรจำ่ยเงนิปันผลตอ่ก ำไรสทุธ ิ(%) 54.67          130.71         70.05          44.84          

หน่วย : ลำ้นบำท

เปรยีบเทยีบ 2560 และปี 2561



งบแสดงฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 สินทรพัยร์วม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้ น

จากปีก่อน จ านวน 1,043.49 ลบ. หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย

11.30% โดยมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญ คือ  

- รายได้ค้างรับจาก สอน.  301.51 ลบ. เป็นเงินชดเชย

ที่บริษัทจะได้รับจากกองทุนอ้อยและน า้ตาลทราย 

- การเพ่ิมขึ้นของทรัพย์สนิถาวร เน่ืองจากการลงทุนใน

ที่ดินและเคร่ืองจักรเพ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ

โรงสนี า้ตาลทรายขาวและโรงผลิตบรรจุภัณฑช์านอ้อย 

 หนี้ สิน  หน้ีสินส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้ นจากการเบิกเงินกู้ 

ส าหรับโครงการลงทุนในสินทรัพย์ และเจ้าหน้ีการค้า

ช่วงสิ้นปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ ค่าวัตถุดิบอ้อย 

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น  ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้ นโดยมี

สาเหตุหลักมาจากก าไรจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทและการจ่ายเงินปันผล 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 

2559 
2560 

2561 

 7,226.86  

 9,232.74  
 10,276.23  

 5,134.09  

 6,760.20  
 7,775.72  

 2,092.77   2,472.52  
 2,500.51  

สินทรัพย์รวม หนีส้ิน สว่นของผู้ ถือหุ้น 



รายไดจ้ากการขายและบริการ 

 รายได้รวมของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 5,844.81 ลบ. ลดลงจากปี 

2560 จ านวน 50.94  ลบ. คิดเป็น 0.86% โดยมีเหตุผลส าคัญดังน้ี 

- รายได้รวม 66%-70% มาจากการจ าหน่ายน ้าตาลเป็นหลัก จึงได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

ในช่วงต้นปี 2560 อยู่ที่ 20 เซนต์/ปอนด์ แต่ปี 2561 ได้ปรับลดลง

อย่างรวดเรว็ อยู่ที่ 12-13 เซนต์/ปอนด์  

- แม้ว่าปี 2561 บริษัทจะมีปริมาณขายน ้าตาลเพ่ิมขึ้ นมาก แต่ด้วยราคา

ขายที่ลดลง ท าให้รายได้การจ าหน่ายน ้าตาลลดงลงไป แต่มีรายได้จาก

การจ าหน่ายไฟฟ้าและปุ๋ยเพ่ิมขึ้ น จึงท าให้ภาพรวมรายได้ลดลง 

จากปีก่อนไม่มากนัก 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 

73.54% 

6.05% 

8.19% 

9.95% 
2.27% 

2559 

น ้ำตำล กำกน ้ำตำล ไฟฟ้ำ อืน่ๆ รำยไดอ้ืน่ 

71.97% 

7.38% 

8.30% 

9.73% 
2.62% 

2560 

น ้ำตำล กำกน ้ำตำล ไฟฟ้ำ อืน่ๆ รำยไดอ้ืน่ 

66.15% 
8.54% 

9.52% 

10.84% 
4.94% 

2561 

น ้ำตำล กำกน ้ำตำล ไฟฟ้ำ อืน่ๆ รำยไดอ้ืน่ 

รายไดร้วม หน่วย: ล้านบาท 

 4,685.54  

 5,895.75   5,844.81  

2559 2560 2561 



ก าไรสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ก าไรสทุธขิองกลุ่มบริษัทในปี 2559, ปี 2560 และปี 

2561 เท่ากับ  113.32 ล้านบาท 525.41 ล้านบาท 

และ 271.67 ล้านบาท ตามล าดบั  

 ในปี 2560 ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการผลิตและ

จ าหน่ายน ้าตาล กากน ้าตาล และผลผลิตพลอยได้  

อื่ น ๆ ที่ เ พ่ิมขึ้ นและราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

ที่ปรับตัวสงูขึ้น  

 ส าหรับปี 2561 ก าไรสทุธิลดลงเน่ืองจากการลอยตัว

ของราคาขายน า้ตาลในประเทศที่เป็นไปตามทศิทาง

เดยีวกบัราคาน า้ตาลตลาดโลก ส่งผลให้บริษัทมีราคา

ขายน า้ตาลเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรสุทธิ 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 113.32  

 525.41  

 271.67  

2559 2560 2561 



ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรบัปี 2559 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 760.57 ลบ. หรือ 

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 16.61% โดยอัตราก าไรขั้นต้น

ลดลง เน่ืองจากการปรับขึ้ นของราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

และส่งผลให้ต้นทุนค่าอ้อย ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักปรับขึ้นตาม 

 ส าหรบัปี 2560 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,312.22  ลบ. หรือ

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 22.85% โดยอัตราก าไรขั้นต้น

เพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากการปรับขึ้ นของราคาน า้ตาลในตลาดโลก

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561  

 ส าหรบัปี 2561 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,047.10  ลบ. หรือ

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 18.84% โดยอัตราก าไรขั้นต้น

ลดลง เน่ืองจากการปรับลดของราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

ในปี 2561  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรขั้นต้น 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 
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ก ำไรขัน้ตน้ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 



วาระที่ 4 
 

พจิารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน 

สิ้ นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 เสนอจัดสรรทุนส ารองประจ าปี 2562 จ านวน 4,840,748.40 บาท  

(จากก าไรสทุธ ิส าหรับผลด าเนินงานสิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ของงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ) 

 

วาระที่ 4 

การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 



 นโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธ ิ

 เสนอจ่ายเงิน ปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

121,814,976.75 บาท  (อตัราการจ่ายเงินปันผล 44.84% ) 

 จ่ายจากก าไรของกจิการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอตัรา       

หุ้นละ 0.126 บาท  และจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

ร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.024 บาท   

วาระที่ 4 

การจ่ายเงินปันผล 



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจ าปี 2559, 2560 และ 2561 

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสทุธติามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท 

              **ปี 2559 บริษัทได้น าเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2559 
ปี 2560  

ปี 2561 ระหว่างกาล ประจ าปี 
1. ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 
(ล้านบาท) 

- ก  ำไรสุทธิ = 113.32* 
- ก  ำไรสะสมก่อนจ่ำยปันผล 729.47* 

525.41 271.67 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีจ่ำยเงินปันผล   (ลำ้น
หุน้) 

676.75 812.09 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อ
หุน้) 

- อตัรำหุน้ปันผล: 0.2000 
  (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) 
- อตัรำปันผลเงินสด:  0.02222222222** 

0.15 0.30 0.15 

4. รวมเ งินปันผลจ่ำยทั้ ง ส้ิน        
(ลำ้นบำท) 

150.38 121.81 243.63 121.81 

5. อตัรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ 130.71% 70.05% 44.84% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตำมนโนบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล (ระบุสำเหตุ) 

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อการ
ลงทุนและขยายกจิการ 



ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผล (Record Date)  

วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

ก าหนดจ่ายปันผล 

ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562  

(ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) 

วาระที่ 4 

การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 



วาระท่ี 5 
 

พจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 

แทนกรรมการบริษทัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยกรรมการบริษทัทีม่ีส่วนไดเ้สียในวาระนี้  จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน  

และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทัคนดงักล่าวออกจากฐาน 

การค านวณในการนบัคะแนน 



รายช่ือกรรมการบริษทัทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที ่5 

กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

1. นายอนนัต ์         ตั้งตรงเวชกิจ   

2. นางวนัเพ็ญ        ปุญญนรินัดร ์                  

3. นางสาวจิตติมา    ตั้งตรงเวชกิจ     

4. นายสฤษด์ิ          ตั้งตรงเวชกิจ   

**เสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่  



นโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการ 

คดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 

 

• คัดเลือกจากความรู้และประสบการณด้์านที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบริษัท กฎหมาย บัญชีและการเงิน 

รวมทั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของบริษัท  

• จัดท าตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัติและความเช่ียวชาญของ (Board Skill Matrix)  

• มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด และประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ถ้ า เ ป็นกรรมการอิส ระจะ พิจารณาจากห ลัก เกณฑ์ ข้ า ง ต้น แ ล้ว  ยั ง พิจ ารณา เ พ่ิม เติ ม 

ตามค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ 

• ไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่ นที่อาจเกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ หรือมีการแข่งขันทางธรุกจิ 

วาระที ่5 



• บริษัทก าหนดกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง ซ่ึงต้องโปร่งใสและชัดเจน  

• ในการสรรหาให้ใช้ Professional Search Firm หรือฐานข้อมูล Director Pool ของ IOD  

• การแต่งตั้งและถอดถอนต้องเป็นไปโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับ

บริษัท ข้อ 14  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

โดยประกาศผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 30 ต.ค. 2561 

- 31 ม.ค. 2562 (3 เดือน) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้  ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดน าเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

วาระที ่5 



นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท,  ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  

  เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั  

 วนัที่ไดร้บัแต่งตั้ง: 13 กนัยายน 2531 

 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 30 ปี 7 เดือน 12 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 จ านวนหุน้ที่ถอื:  

      33,124,320 หุ้น (คิดเป็น 4.08%) (ซ่ึงนับรวมคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา)    

 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                        1/1 คร้ัง 

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท                7/7 คร้ัง  

      ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   4/4 คร้ัง 

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร             12/14 คร้ัง 

 คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 การบริหารจัดการระดับสงู ในด้านธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมน า้ตาล 

ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง 



นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร ์

 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ KBF (ธุรกจิปุ๋ย)  

(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  

 เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 7 กรกฎาคม 2555  

 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 6 ปี 9 เดอืน 18 วัน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 จ านวนหุน้ท่ีถอื:  

     32,939,000 หุ้น (คิดเป็น 4.06%) (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีหุ้นในบริษัท) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2561:  

 ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น         1/1 คร้ัง 

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง  

 คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 การบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและปุ๋ย 

ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง 



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการรองผู้จัดการ

อาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศด้านพาณชิย์ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

 เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 วนัที่ไดร้บัแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2538  

 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 23 ปี 11 เดือน 13 วัน นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 จ านวนหุน้ที่ถอื:  

 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะไม่มีหุน้ในบริษทั) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                         1/1 คร้ัง 

       ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                 6/7 คร้ัง 

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  4/4  คร้ัง 

       ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล                         2/2  คร้ัง 

       ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2 คร้ัง   

       ประชุมคณะกรรมการบริหาร                              12/14 คร้ัง 

 คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 การตลาดและการบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมน า้ตาล 



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง 

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

 เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547  

 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:  

 14 ปี 10 เดือน นับถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 จ านวนหุน้ท่ีถอื:  

 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะไม่มีหุน้ในบริษทั) 

 ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2561:  

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                       1/1 คร้ัง 

       ประชุมคณะกรรมการบริษัท                6/7 คร้ัง 

       ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4/4 คร้ัง  

       ประชุมคณะกรรมการบริหาร            13/14 คร้ัง 

 คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ:  

 การค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมน า้ตาล 



 ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ 

การด าเนินธุรกจิของบริษัท  

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าที่ช่วยพัฒนา

บริษัทได้ อกีทั้งด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้เป็นอย่างด ี 

 มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานก.ล.ต.  

 ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมกีารแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท 
 

วาระที ่5 

เสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่  



วาระท่ี 6 
 

พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ 



 เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 

2562 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย  

 วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี  

 ใหม้ีผลในปีปฏิทิน 2562 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลง 

วาระที่ 6 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

• มีรปูแบบการจ่ายและอตัราเดียวกนักบัปี 2561 ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนและโบนัสประจ าปี 

• นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นน้ี ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ทั้งที่เป็น

เบี้ยประชุม สวัสดกิาร หรือสทิธปิระโยชน์อื่นใด 

 

ต าเหน่ง ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีน่ าเ นอ) 

 ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนั ประจ าปี 
 (บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดอืน) 

โบนั ประจ าปี 
 (บาท) 

ประ านกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 150,000 
ประ านกรรมการตรวจ อบ 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจ อบ 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประ านกรรมการบริหารความเ ่ียง 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเ ่ียง 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประ านกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 



• มีรปูแบบการจ่ายและอตัราเดียวกนักบัปี 2561 ซึ่งจ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อคร้ังการประชุม 

• นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมต่อคร้ังการประชุมน้ี  ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่นและ

โบนัสประจ าปี รวมทั้งสวัสดกิารหรือสทิธปิระโยชน์อื่นใด 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 

ต าเหน่ง ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีน่ าเ นอ) 

 เบี ยประ ุม 
(บาท/ครั ง) 

เบี ยประ ุม 
(บาท/ครั ง) 

ประ านกรรมการ รรมา ิบาล 15,000 15,000 
กรรมการ รรมา ิบาล 10,000 10,000 
ประ านกรรมการ รรหาและพจิาร าค่าตอบแทน 15,000 15,000 
กรรมการ รรหาและพจิาร าค่าตอบแทน 10,000 10,000 



ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี 2562 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 

 ่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (น าเ นอ) 

1.นำยประจวบ ไ ยสำส น ประธำนกรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) 
 ละประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

910,000 910,000 910,000 

2.นำยอนนัต  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ละประธำนกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 

930,000 930,000 930,000 

3.นำงวนัเ  ็ ปุ  นิรันดร  กรรมกำรบริ ทั 270,000 270,000 270,000 
4.นำงจิรวรร   ง   ิ ิตกลุ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  

 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
710,000 710,000 710,000 

5.นำงสำวจิตติมำ ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
กรรมกำรธรรมำ ิบำล  ละกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

710,000 750,000 770,000 

6.นำยส  ดิ  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  
 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 

710,000 710,000 710,000 

7.นำยอดิ กัดิ  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  
 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
กรรมกำรธรรมำ ิบำล  ละกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

710,000 750,000 770,000 

8.นำงสีนวล  ท ัน  นัธุ  กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) 
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำร
ธรรมำ ิบำล  ละประธำนกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

490,000 550,000 580,000 

9.นำย ิริ ยั สมบติั ิริ กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ)  
 ละกรรมกำรตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

10.นำย ิต เหล่ำว ันำ กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) - 170,000 770,000 
11.นำยวเิ   ตนัติวำนิ  กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) - 170,000 770,000 

รวม 5,930,000 6,410,000 7,680,000 



หมายเหต ุ:  

1. ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสูงขึ้ นกว่าปี 2560 เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท และจากการจ่าย 

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

2. ค่าตอบแทนปี 2562 มียอดรวมสูงขึ้ นกว่าปี 2561 เน่ืองจากการประมาณการที่อาจแต่งตั้งให้กรรมการบริษัท

บางท่านท าหน้าที่เป็นกรรมการชุดย่อยชุดอื่น 

 

 ่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (น าเ นอ) 

1.นำยประจวบ ไ ยสำส น ประธำนกรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) 
 ละประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

910,000 910,000 910,000 

2.นำยอนนัต  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ละประธำนกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 

930,000 930,000 930,000 

3.นำงวนัเ  ็ ปุ  นิรันดร  กรรมกำรบริ ทั 270,000 270,000 270,000 
4.นำงจิรวรร   ง   ิ ิตกลุ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  

 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
710,000 710,000 710,000 

5.นำงสำวจิตติมำ ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
กรรมกำรธรรมำ ิบำล  ละกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

710,000 750,000 770,000 

6.นำยส  ดิ  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  
 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 

710,000 710,000 710,000 

7.นำยอดิ กัดิ  ตั้งตรงเว กิจ กรรมกำรบริ ทั กรรมกำรบริหำร  
 ละกรรมกำรบริหำร วำมเส่ียง 
กรรมกำรธรรมำ ิบำล  ละกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

710,000 750,000 770,000 

8.นำงสีนวล  ท ัน  นัธุ  กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) 
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำร
ธรรมำ ิบำล  ละประธำนกรรมกำร 
สรรหำ ละ ิจำร ำ ่ำตอบ ทน 

490,000 550,000 580,000 

9.นำย ิริ ยั สมบติั ิริ กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ)  
 ละกรรมกำรตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

10.นำย ิต เหล่ำว ันำ กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) - 170,000 770,000 
11.นำยวเิ   ตนัติวำนิ  กรรมกำรบริ ทั (กรรมกำรอิสระ) - 170,000 770,000 

รวม 5,930,000 6,410,000 7,680,000 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
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พจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน 

แก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด 

ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562  

 มีคุณสมบัติ ความเป็นอสิระ ความเหมาะสม และไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบั

บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 
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การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีสอบบญัชี 

ใหบ้ริษทั 

1. นายสง่า โชคนิตสิวัสดิ์ (หลัก)  และ/หรือ 11251 1 

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์    และ/หรือ 6552 - 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ   7795 - 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ที่เสนอแต่งตั้ง 

หมายเหตุ:   ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชีทีมี่รายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้ 

วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส จ ากดั  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นเขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัแทนได ้
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ประวติัและผลงานของผูส้อบบญัชี 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ – นามสกุล :  นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์     

สญัชาติ :  ไทย 

สถานที่ท  างาน :        บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ระยะเวลาที่ท  างานกบับริษัท : 1 ปี 

ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท PWC : หุ้นส่วน 

  

ประสบการณใ์นการท างาน : 

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 22 ปีกับ PwC Thailand 

ปัจจุบัน นายสง่าเป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับบริการทางด้านการบัญชีและ

การตรวจสอบบัญชี ซ่ึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น 

ธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจด้านยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และ

ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ลูกค้าหลักคือกจิการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศที่ประกอบธุรกิจ

ด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

รายการ 
ปี 2562  

(น าเสนอ) 

ปี 2561  

(เริม่ใชร้ะบบSAP) 

ค่าสอบบัญชีของ BRR (Audit Fee) 1,500,000 1,500,000 

ค่าบริการอื่น ๆ ของ BRR  (Non-Audit Fee) N/A  298,432 

รวมค่าบริการของ BRR 1,500,000  1,798,432 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 9 บริษัท (Audit Fee) 
4,175,000 3,910,000 

ค่าบริการอื่น ๆ ของบริษัทย่อย (Non-Audit Fee) 

**ปี 2561 มีค่าสอบบัญชีส าหรับการย่ืนรับการส่งเสริมการลงทุน BOI  

ของบริษัทย่อย 

N/A 

   

594,357  

 

รวมค่าบริการของบริษทัย่อย 4,175,000  4,504,357 

รวมค่าบริการของ BRR และบริษทัย่อย 5,675,000 6,302,789 

• ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562 ของบริษัทย่อย เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 265,000 บาท คดิเป็น 6.78% 

เนื่องจากขนาดของธรุกจิเตบิโตขึ้นจากการที่บริษัทย่อยเร่ิมด าเนินกจิการ อาท ิบริษัท BPP และ SEW   

• ค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยตามตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่นๆ (out-of-pocket expenses) 

ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเตมิ 



วาระท่ี 8 
 

พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี) 



THANK YOU 

Q&A 


