
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563

2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

วนัพุธที ่26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเกษตรกร

บริษทั น ้ าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่)

ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย์

บริษทั น ้ าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการบริษทั

นายศิริชยั สมบติัศิริ

ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการอสิระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษทั

รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา

กรรมการอสิระ

และกรรมการธรรมาภิบาล

นางวีชชัชฎา ยงสุวรรณกุล

กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางพรทิพย ์สุขทพัภ์

กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษทั

นางวนัเพญ็ ปุญญนิรนัดร์

กรรมการบริษัท

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษทั

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะผูบ้ริหาร

▪ นายพทิกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ (CFO)

▪ นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารการเงิน 

▪ นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมการท าบัญชี)

▪ นางสาวปวีณา สุขกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ด้านต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม



ผูส้อบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมาย

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท ลกีลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 

ผูส้อบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั

ทนายความ

บริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จ ากดั 



การลงทะเบยีนและตรวจนบัคะแนน

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ลงทะเบยีนเขา้ประชมุ และตรวจนบัผลคะแนนเสียง

ดว้ยระบบ Barcode 



บนัทึกเสียง ถ่ายภาพวีดีทศัน ์และถ่ายทอดสดการประชมุ



แนวปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19 

ในทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563

การตรวจคดักรองก่อน

เขา้หอ้งประชุม

โดย จป./พยาบาล/รปภ.

ให้พักที่จุดคัดกรองและ

ตรวจวัดซ า้

พบอาการระบบทางเดินหายใจ

ไอ เจบ็คอ มีน า้มูก

ไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่

บริษัทฯ ทุกกรณี

รายงาน จป./พยาบาล/ผู้บริหาร

รปภ.แจ้งสถานพยาบาลใกล้เคียง

รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ

ไม่พบอาการระบบทางเดินหายใจ

ไอ เจบ็คอ มีน า้มูก

ให้เข้าห้องประชุมได้โดยต้องปฏบิัติตาม

มาตรการที่บริษัทฯ ก าหนด

หากพบมีไข้

(อุณหภูมิตั้งแต่

37.5°C)

ปกติ

ระหว่างการประชุม หากมีไข ้ไอ 

น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนือ่ย

หอบ กรุณาออกจากที่ประชุมทนัที

หากพบว่ามีความ

ผิดปกติของระบบ

ทางเดินหายใจ



การส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และการค านึงถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้

ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษทั

• เสนอ (1)วาระการประชมุ (2)ค าถามและขอ้เสนอแนะ และ (3)เสนอรายช่ือบุคคล เพือ่เขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

• ทั้งนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั **แต่มีการเสนอวาระ

การประชุมเรื่องการขอใหบ้ริษทัซ้ือหุน้คืน**

• โดยไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษทัรบัทราบแลว้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบรรจุวาระนี้ ในการประชุม AGM และท าตามท่ีผูถ้ือหุน้รอ้ง

ขอได ้เนือ่งจากบริษทัมีคุณสมบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารซ้ือหุน้คืน ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ประกอบ ขอ้ 6 (1) แห่งกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการว่าดว้ยการซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน และการตดัหุน้ท่ีซ้ือ

คืนของบริษทั พ.ศ. 2544 เนื่องจากบริษทัไม่มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ 

หากซ้ือหุน้คืนแลว้นั้นจะกระทบการช าระหนี้ ของบริษทั

Start 30 ต.ค. 2562 End 31 ม.ค. 2563

3 เดือน



การเผยแพร่และจัดส่งหนงัสือเชิญประชุม

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทั 

และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั

(เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 )

จดัส่งก่อนวนัประชมุล่วงหนา้ 21 วนั 

(เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2563) 



วนัก าหนดสิทธิผูถ้อืหุน้เพือ่สิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้

Record Date : วนัที ่16 สิงหาคม 2563

ผูถ้อืหุน้รวมทั้งส้ิน 3,022 ราย 

รวมจ านวนหุน้ 812,099,845 หุน้

สญัชาติ จ านวนราย จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

3,017 809,483,985 99.68

5 2,615,860 0.32



องคป์ระชมุ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่30

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และจ านวนหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

1 หุน้ 1 เสียง 

มติของทีป่ระชมุ

✓กรณีปกติ ✓กรณีอ่ืน

Vote 

YES

ตามกฎหมาย/

ข้อบังคับบริษัท

ก าหนด

NO



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

ก่อนการสอบถาม 

**เปิดโอกาสใหส้อบถามได ้

เมือ่น าเสนอจบในแต่ละวาระ

1.แจ้งช่ือและนามสกุล 

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น

- มาด้วยตนเอง หรือ 

- รับมอบฉันทะ 

มีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในวาระใด 



หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง

สอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่

“เห็นดว้ย” - ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนในช่องเห็นดว้ย

ดว้ย                                        - พรอ้มลงลายมือช่ือ 

**ขอเก็บบตัรลงคะแนนทีเ่ห็นดว้ยทุกใบ เมือ่เสร็จสิ้ นการประชุม**

“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”

- ลงคะแนนโดยท าเคร่ืองหมายในช่องที่ตอ้งการ

- พรอ้มลงลายมือช่ือ และ

- ชูมือข้ึน เพือ่ใหพ้นกังานเก็บบตัรนบัคะแนน

**ไม่น าส่งบตัรลงคะแนน ถอืว่าลงคะแนนเห็นดว้ย**



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

นบัคะแนน : ดว้ยระบบ Barcode

ระบบนบัคะแนน :  เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด 

เห็นดว้ย

**เรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้ป่ระสงคจ์ะลงมติ 

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพือ่หกัจากคะแนนทั้งหมด

100 คะแนน

10

คะแนน

ตวัอย่างการค านวณคะแนนเสียง

90

คะแนน

NO



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

▪ วาระที ่2 เพือ่ทราบ  จะไม่มกีารลงคะแนนเสียง

▪ วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัที่พน้

จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563

1 2 3

เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  

โดยบตัรลงคะแนนเสียงจะระบุช่ือบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือไวแ้ต่ละท่านแยกกนั



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

▪ กรณีผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบแลว้  เขา้ประชมุโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก

▪ กรณีผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่จง้ขา้งตน้

มอบฉนัทะ



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

 ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง  (ยกเวน้คสัโตเดียน)

 ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีม่ีการลงคะแนน

 ไม่ท าเครือ่งหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

 บตัรช ารุด  (*จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมีความประสงคเ์ช่นใด)

บตัรเสีย

---ลงนาม---

xxxxxxxxxxx



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

จบการพจิารณาแต่ละวาระ             รวบรวมคะแนน             แจง้ผลคะแนน

 กรณีทีส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น 

จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที

 กรณีทีก่ารรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน  

จะขอใหพ้ิจารณาวาระถดัไปก่อน 

โดยจะแจง้และสรุปผลในวาระถดัไป หรือเมือ่เสร็จส้ินการรวบรวมคะแนน



หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง

▪ ผลคะแนนเสียงทีน่บัไดจ้ะรวมทั้ง

**ใช้จ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุมล่าสดุในวาระน้ันๆ**

▪ กรุณาส่งบตัรลงคะแนน พรอ้มลงลายมือช่ือ เพือ่บนัทึกคะแนน

หากประสงคอ์อกจากทีป่ระชมุก่อนปิดประชมุ และประสงคล์งคะแนน

มอบฉนัทะ มาดว้ยตนเอง



การแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง

- แจง้มติภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์

- เผยแพร่รายงานการประชมุ ภายใน 14 วนั 

ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั

**เรียนเชิญท่านผูถ้อืหุน้เป็นสกัขีพยานตรวจนบัคะแนน**

1.แจ้งช่ือและนามสกุล 

2.แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น

- มาด้วยตนเอง หรือ 

- รับมอบฉันทะ 



วาระที ่1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่2

รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562

การลงมติ :

เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้



สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 (ปีการผลิต 2561/62)



การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2562

หลังประกาศแนวร่วม บริษัทได้รับการรับรองฐานะ

สมาชิกแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต(CAC) เมื่อ 7 มิถุนายน 2561

Whistleblowing

• ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

หรือส านักตรวจสอบภายใน โดยตรง 

• ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน

หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยี



การด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ปี 2562

▪ ยึดมั่นหลักธรรมาภบิาล และด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 

▪ สื่อสารและประกาศไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

▪ จัดอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

▪ ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาท ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน 

▪ ยื่นต่ออายุใบรับรองภายในเดือนธนัวาคม 2563 Corruption



วาระที ่3

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



ผลประกอบการปี 2562
งบการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบก ำไรขำดทนุ เพิม่ข ึน้ (ลดลง)อตัราเปลีย่นแปลง (%)

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 4,226.65 4,579.21 5,740.44 5,555.97  4,985.15  -570.82 -10.27

- น ้ำตำล 3,060.40   3,445.60   4,266.61   3,866.26   3,584.49   -281.77 -7.29

- กำกน ้ำตำล 369.99      283.60      437.44     499.28      402.74      -96.54 -19.34

- ไฟฟ้ำ 279.00      383.81      492.14     556.57      478.58      -77.99 -14.01

- อืน่ๆ 517.26      466.21      544.26     633.86      519.34      -114.52 -18.07

รำยไดอ้ืน่ 69.21      106.32    155.31    288.84     131.48     -157.36 -54.48

รำยไดร้วม 4,295.86 4,685.54 5,895.75 5,844.81  5,116.63  -728.18 -12.46

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 3,844.32 4,366.23 5,032.94 5,218.79  5,274.70  55.91 1.07

ก ำไรสทุธิ 272.35      113.32      525.41     271.67      511.71-      -783.38 -288.36

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 1,997.05   2,096.05   2,655.50   2,970.52   2,070.13   -900.39 -30.31

สนิทรัพยร์วม 6,764.48   7,226.86   9,232.74   10,276.23 9,429.25   -846.98 -8.24

หนี้สนิ 4,638.30   5,134.09   6,760.20   7,775.72   7,566.32   -209.40 -2.69

สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,126.18   2,092.77   2,472.52   2,500.51   1,862.93   -637.58 -25.50

อัตรำสว่นทำงกำรเงนิ

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.85         0.51         1.04         0.73          0.52          

อัตรำสว่นหนี้สนิตอ่ผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.18         2.45         2.73         3.11          4.06          

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 21.41        16.61       22.86       18.85        10.35        

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.34         2.42         8.91         4.65          9.88-          

อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย ์(%) 4.48         1.62         6.38         2.79          0.96-          

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.24        5.37         23.02       10.93        23.47-        

ก ำไรสทุธติอ่หุน้ 0.40         0.17         0.65         0.33          0.63-          

เงนิปันผลตอ่หุน้ 0.22         0.22 0.45         0.15          -

อัตรำกำรจำ่ยเงนิปันผลตอ่ก ำไรสทุธ ิ(%) 54.67        130.71      70.05       44.84        -

หน่วย : ลำ้นบำท

เปรยีบเทยีบ 2561 และปี 2562



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

▪ สินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปีก่อน 

จ า น ว น  846.98 ล้ า น บ า ท  คิ ด เ ป็ น  -8.24% โ ด ย มี

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ คือ 

- การเปล่ียนแปลงวิธกีารให้เงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากที่เป็น

การให้กู้ยืมโดยบริษัท เป็นการให้ธนาคารเป็นผู้ปล่อยกู้ และ

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นผู้ค า้ประกัน จึงท าให้ลูกหน้ีชาวไร่มียอด

คงค้างลดลงอย่างมาก

- สนิค้าคงเหลือลดลง เน่ืองจากทะยอยส่งมอบน า้ตาล

▪ หนี้ สิน การลดลงของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ ลดลงจ านวน 209.40

ล้านบาท คิดเป็น 8.69% เน่ืองมาจากการช าระคืนเงินกู้แ ก่

บริษัทร่วม อนัได้แก่ กองทุนรวม BRRGIF

▪ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ในปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เน่ืองจาก

ในปีปัจจุบันมีผลการด าเนินงานขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผล



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

▪ รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 5,116.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 728.18 ล้านบาท คิดเป็น -12.46% เนื่องจาก

- ปริมาณน า้ตาลส่งออกลดลงจากผลผลิตที่ลดลงตามปริมาณอ้อย ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง 

- ผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงนิบาทที่ปรับตัวแขง็ขึ้นอย่างต่อเน่ือง

- ในฤดูการผลิต 2561/2562 ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายขั้นสดุท้ายจะต ่ากว่าขั้นต้น ซ่ึงตาม

พ.ร.บ. อ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนอ้อยและน า้ตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าอ้อยและเงินชดเชย

ค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายให้กบับริษัทเท่ากบัส่วนต่างดังกล่าว โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกนิ

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

หน่วย: ลา้น

บาท

▪ ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 511.71 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุส าคัญเนื่องจาก 

▪ ราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณน ้าตาลส่งออกน้อยกว่าปีก่อน และยัง

ได้รับผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาทอีกด้วย นอกจากนี้

ยังมีผลกระทบด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากการเปล่ียนแปลง

หลักเกณฑ์เงินน าส่งกองทุนอ้อยและน ้าตาล โดยต้องน าส่ง 

20 บาทต่อตันอ้อย ซ่ึงผลตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นมา 

ทั้งน้ี บริษัทรับรู้ในงบการเงนิปีปัจจุบันทั้งจ านวน 

▪ เริ่มเปิดการด าเนินงานระบบ Sugar Refinery เป็นปีแรก 

▪ การตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เนื่องจากชะลอการจัดตั้งโรงงานน า้ตาลแห่งใหม่ 

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรสุทธิ



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงก าไรขั้นตน้

▪ ส าหรบัปี 2560 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,312.22  ลบ. หรือ

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 22.85% โดยอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาน า้ตาลในตลาดโลกช่วงคร่ึงปีแรก

ของปี 2561

▪ ส าหรบัปี 2561 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 1,047.10  ลบ. หรือ

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 18.84% โดยอัตราก าไรขั้นต้นลดลง 

เนื่องจากการปรับลดของราคาน า้ตาลในตลาดโลกในปี 2561

▪ ส าหรบัปี 2562 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 515.95 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 10.35 โดยอัตราก าไร

ขั้ นต้นลดลง เนื่ องจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้าตาล 

ประกอบกับในปีนี้ กลุ่มบริษัทเร่ิมเปิดด าเนินงานระบบ Sugar 

Refinery เป็นปีแรก และยังผลิตได้ไม่เต็มก าลังการผลิต จึงมี

ค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาที่ค่อนข้างสงู



วาระที ่4

พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

งดการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสทุธติามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท

**ปี 2559 บริษัทได้น าเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด

***บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตาม

กฎหมาย อย่างไรกต็าม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง

ของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกจิการ



วาระที ่5

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทั

แทนกรรมการบริษทัที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษทัทีม่ีส่วนไดเ้สีย

ในวาระนี้  จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุน้ของกรรมการบริษทั

คนดงักล่าวออกจากฐานการค านวณในการนบัคะแนน



รายช่ือกรรมการบริษทัที่ครบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ

1. นายศิริชยั           สมบติัศิริ

2. นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์                 

3. นางพรทิพย ์       สุขทพัภ ์ 

4. นางจิรวรรณ        พงษพ์ิชิตกลุ

**เสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่ 



นโยบาย หลกัเกณฑ ์รูปแบบ และกระบวนการ

คดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ

• คัดเลือกจากความรู้และประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท กฎหมาย บัญชีและการเงิน รวมทั้ง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของบริษัท 

• จัดท าตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัติและความเช่ียวชาญของ (Board Skill Matrix) 

• มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย,์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ถ้าเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพ่ิมเติมตามค านิยามกรรมการ

อสิระของบริษัท และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ

• ไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

มีการแข่งขันทางธุรกจิ



• บริษัทก าหนดกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง ซึ่งต้องโปร่งใสและชัดเจน 

• ในการสรรหาให้ใช้ Professional Search Firm หรือฐานข้อมูล Director Pool ของ IOD 

• การแต่งตั้งและถอดถอนต้องเป็นไปโดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในข้อบังคับบริษัท ข้อ 14

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่าน

เวบ็ไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2562 - 31 ม.ค. 2563

(3 เดือน) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดน าเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง

▪ ต าแหน่งในบริษทั: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

▪ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 10 มกราคม 2556

▪ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

7 ปี 7 เดือน 15 วัน นับจนถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

405,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0499%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)   

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2562: 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น                        0/1 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง

คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการเงนิและการลงทุน

นายศิริชยั สมบติัศิริ



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง
▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) , กรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

▪ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 3 ตุลาคม 2557

▪ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

5 ปี 10 เดอืน 22 วัน นับจนถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

ไม่มี (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2562: 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น                        1/1 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        2/2 คร้ัง

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย บัญชี และการตรวจสอบบัญชี

นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง

▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ), กรรมการตรวจสอบ

▪ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 24 เมษายน 2563

▪ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

3 เดือน 25 วัน นับจนถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

ไม่มี (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)   

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2562: ไม่มี (เนือ่งจากไดร้บัแต่งตั้งปี 2563)

▪ คุณสมบติัที่เหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร บัญชี และการตรวจสอบบัญชี
นางพรทิพย ์สุขทพัภ์



ประวติักรรมการบริษทัทีเ่สนอใหด้ ารงต าแหน่ง
▪ ต าแหน่งในบริษทั: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร สายงานจัดหาวัตถุดบิ (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผนับริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทและ

บริษัทย่อย)

▪ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

▪ วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง: 11 พฤศจิกายน 2553

▪ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั:

9 ปี 11 เดอืน 15 วัน นับจนถงึวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563

▪ จ านวนหุน้ท่ีถอื: 

32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.0499%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กนิกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุ   

นิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)   

▪ ประวติัการเขา้ร่วมประชมุปี 2562: 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น                        1/1 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/14 คร้ัง

▪ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ/ความเช่ียวชาญ: 

มีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมน า้ตาล

นางจิรวรรณ พงษพ์ชิิตกุล



เสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่

▪ ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ

การด าเนินธุรกจิของบริษัท 

▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและค าแนะน าที่ ช่วยพัฒนา

บริษัทได้ อกีทั้งด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 

▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑข์อง

ส านักงานก.ล.ต. 

▪ ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีการแข่งขนัทางธุรกจิกบับริษัท



วาระที ่6

พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุม



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562

▪ เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563

โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 

▪ วงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับลดบ าเหนจ็ (บาท/ปี ) ลงร้อยละ 20 

และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ 

และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่าน้ัน) เนื่องจาก ในปี 2562

บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้ง

เป็นไปตามหลักการก ากบักจิการที่ดี

▪ ใหม้ีผลในปีปฏิทิน 2563 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถ้อืหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลง



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2563 (เสนอปรับปรุงใหม่) มีรายละเอยีดดังนี้

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้นี้   ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563

(เสนอปรับปรุงใหม่) ซึ่งเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อคร้ังการประชุม มีรายละเอยีดดังน้ี

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเสนอในตารางขา้งตน้นี้   ไม่มีการเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืน รวมทั้งสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด



ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี 2563

 

                     
          (   ) 

   2561    2562             2563  

1.น ย    ว    ย    น   ด       น              (       
     )         น         ว     
(       น       1 เ   ยน 2563) 

910,000 910,000 200,000 

2.น ย น น          เว                  ,     น          ห   
        น          ห   ว  เ   ย  

930,000 930,000 - 

3.น  ว นเ  ็     น   นด                 (   ้  ห           ย  ย) 270,000 270,000 - 
4.น     ว                              ,           ห    

             ห   ว  เ   ย  
710,000 710,000 - 

5.น    ว               เว                  ,           ห   
          ห   ว  เ   ย , 
                             
   ห                   น 

750,000 770,000 - 

6.น ย   ด          เว                  ,           ห    
             ห   ว  เ   ย  

710,000 710,000 - 



ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัรายบุคคล ปี 2563

 

                     
          (   ) 

   2561    2562             2563  

7.น ย ด    ด          เว                  ,           ห    
          ห   ว  เ   ย , 
                             
   ห                   น 

750,000 770,000 - 

8.น    นว      น   น                  (            ), 
         ว    ,      น       
                   น        
   ห                   น 

550,000 580,000 500,000 

9.น ย      ย                  น              (            )  
        น         ว     
( ด ้          เ ็น     น              
        น         ว      ดย    
ว น    1         2563) 

490,000 490,000 680,000 

10.  .ด .     เห   ว   น *               (            ) 
                     

170,000 290,000 460,000 

11.น ยว เ     น  ว น  ** 
 

              (            ), 
         ว                  ห 
                  น 
(     เ     31   น    2563) 

170,000 290,000 120,000 

12.น  ว        ย   ว                     (            )    
         ว      
(  นน ยว เ     น  ว น    ดย    เ    
ว  น    1         2563) 

- - 320,000 

13.น       ย                         (            )    
         ว      
(  นน ย    ว    ย    น  ดย    
เ    ว  น    1         2563) 

- - 320,000 

    6,410,000 6,720,000 2,600,000 



วาระที ่7

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และก าหนดค่าสอบบัญชี

ในการน้ี บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563

โดยได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือ

ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แต่อย่างใด โดยรายช่ือผู้สอบบัญชีที่เสนอมีดังน้ี (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามแนบ)



การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่

จ านวนปีทีส่อบ

บญัชีใหบ้ริษทั

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ 11251 2

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ/หรือ 6552 -

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 7795 -

หมายเหตุ: 

- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ท าให้มีการเล่ือนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงกระทบกับการสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2563 เร่ือง การจัดท าและส่งงบการเงินที่ครบก าหนดส่งภายในปี 2563 ของ

บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) ผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 น าส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ต้องส่งภายในปี 2563 ซ่ึง

สอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ ซ่ึงต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งน้ี บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีหลัก ท าหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563



ประวติัและผลงานของผูส้อบบญัชี

ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ – นามสกุล : นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์

สญัชาติ : ไทย

สถานที่ท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั

ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 2 ปี

ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท PWC : หุ้นส่วน

ประสบการณใ์นการท างาน :

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 22 ปีกบั PwC Thailand ปัจจุบัน 

นายสง่าเป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี ซ่ึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลายอตุสาหกรรม เช่น ธุรกจิด้านการผลิต ธุรกจิ

ด้านยานยนต์ ธุรกจิค้าปลีก ธุรกจิเกี่ยวกบัการอุปโภค บริโภค และธุรกจิก่อสร้างและวิศวกรรม ลูกค้า

หลักคือกจิการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศที่ประกอบธุรกจิด้านอตุสาหกรรมยานยนต์



การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563

รายการ
ปี 2563 (น าเสนอ)

(บาท/ปี)
ปี 2562 (บาท/ปี) 

ค่าสอบบัญชีของ BRR (Audit Fee) 1,875,000 1,500,000

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) อาท ิค่าใช้จ่าย

จริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการ

ตรวจทานเอกสารของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือ

ขอบเขตการบริการสอบบญัชี

N/A 298,432

รวมทั้งส้ิน 1,875,000 1,798,432

• ส าหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่น าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติในปี 2563 มีจ านวนสงูกว่าปี 2562 อยู่ที่ 375,000 บาท คิดเป็น 25% 

เ น่ืองจากบริษัทย่อยของบริษัทมีจ านวนเ พ่ิมขึ้ น  รวมทั้ งการเป ล่ียนแปลงกฎหมายที่ ส่ งผลต่อการจัดท างบการเงิน 

อนัได้แก่ พระราชบัญญัตมิาตรการป้องกนัการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสมัพันธก์นั (Transfer Pricing) 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ 

(out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาท ิค่า

เดนิทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณยี์ ค่าสา เนาและค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง



วาระที ่8

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และ 28

เพือ่รองรบัการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์

การลงมติ :

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ หลกัเกณฑที์เ่กีย่วขอ้ง

เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

ซึ่งยกเลิกประเดน็หลัก 2 เร่ือง ได้แก่ 1. ผู้ ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกนั และ 

2. ผู้ ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เช่นนี้

นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ดังกล่าว เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขถ้อยค าในข้อบังคับของบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว อกีทั้งด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือ

เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และ 28 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

การจัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการติดต่อกับ

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นต้น



การแกข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23.และขอ้ 28.เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนด

ว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข

ขอ้ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ

คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เหน็สมควร

ประธานกรรมการจะก าหนดใ ห้จัดการประ ชุมผ่ านสื่ อ

อิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมดงักล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขใดๆ เพ่ิมเตมิอกีต่อไป

ขอ้ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เหน็สมควร

ประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว 

รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ต่อไป ทั้งน้ี องค์ประชุมและการ

ลงมตใินการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท 

โดยให้น าหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบ

วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับ

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองน้ัน ๆ ได้



ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข

ในกรณทีี่ประธานกรรมการก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ

อิ เล็กทรอนิกส์  การเ รียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสอืนัดประชุมโดย

วิธกีารส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด้

ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์

ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมด

ต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม หากมีกรณีที่ต้อง

จ่ายเบี้ ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ ยประชุมแก่กรรมการ

ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

ในกรณีที่ประธานกรรมการก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการ ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุม

โดยวิธกีารส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด้

หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่าย

เบี้ ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้



ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคห้า ต้องมี

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มี

การบันทกึเสยีง หรือทั้งเสยีงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการ

ทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และมี

ระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตาม เง่ือนไขที่กล่าวมา

ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์

ประชุมได้  และถือ ว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ

อเิลก็ทรอนิกสด์ังกล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธกีารที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับน้ี

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกระบวนการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง 

หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่

ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ที่เกดิจากการบันทกึดังกล่าว และมีระบบควบคุม

การประชุมเป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑข์องหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายก าหนด
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ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ

เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน

วันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็น

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ตามที่คณะกรรมการจะเหน็สมควร

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า

เป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีด

ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ 

เ พ่ืออนุมัติ  ห รือ เ พ่ือ พิจารณา  รวมทั้ งความเห็นข อง

คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค า

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั

เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว

ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเหน็สมควร
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ทั้ ง น้ี  ก ารประ ชุม ผู้ ถื อ หุ้นอาจจั ดกา รประ ชุม ผ่ าน สื่ อ

อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ โดยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์ห้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

การประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ โดย

กระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีการเ ข้ าประ ชุมผู้ถือ หุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือ หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามประกาศ 

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ



วาระท่ี 9

พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้ม)ี



THANK YOU

Q&A


