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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
   ครัง้ท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
 วนัองัคารท่ี 23  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  
 เวลา 09.30 น.  
   ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 17  บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  
     เลขที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท  
     เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 

 
บรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตัง้แต่เวลา 08.00 น. 

 

   
  

แนวปฏิบติัในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 1/2564  
     ดว้ยตระหนักถงึความส าคญัของการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่ถอืเป็นโรคตดิต่อ
อนัตราย บรษิทัฯจงึขอความรว่มมอืท่านผูถ้อืหุน้ปฏบิตัติาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 7   
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ทีล่ข. 002/2564 

วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
เรื่อง  ก าหนดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  ค าชีแ้จงกรณีไมจ่ดัวาระรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
      2. สรุปมตกิารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 

3. ขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ 
   ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
5. นิยามกรรมการอสิระและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) 
7. รายละเอยีด เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุม 
8. รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่สนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
9. ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
10. การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563  
11. แบบค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 
12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรปูเล่ม 
 

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัไม่กลบัสูส่ภาวะปกต ิบรษิทัมคีวามตระหนัก และห่วงใย
ต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จงึก าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 1/2564 ใน
รปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑแ์ละหลกัเกณฑใ์นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั  COVID-19  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ หากผู้ถอืหุน้ไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ บรษิทัแนะน าใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระแทนการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง     
  คณะกรรมการบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 
1/2564 ในวนัองัคาร 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 17  บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อ
พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและขอ้มูลทีส่ าคญั ซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2563 
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คอื (1) แจง้ผลการปฏบิตัิตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2562 ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัองัคารที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 และ (2) รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูลทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2563 ใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ทราบ 



  

3 
  

 การลงมต ิ:   วาระนี้เป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้ 
 
วาระท่ี 2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563 
 วัต ถุ ป ระส งค์ แ ล ะ เห ตุ ผ ล :งบ แ สด งฐ าน ะก าร เงิน แ ล ะ งบ ก า ไ รข าดทุ น ส าห รับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่  3 1 ตุ ล าค ม  
พ.ศ. 2563 ตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้   
  ความ เห็นของคณ ะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

         โดยมรีายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  

 
  การลงมติ : วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่
นบัผูง้ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระท่ี 3.   พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิ
เฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงิ นปนัผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลใหน้ าปจัจยัต่าง ๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น 
ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งต้นต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  
            คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติงดจ่ายปนัผลส าหรบัการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมผีลประกอบการขาดทุน 
รวมถงึเหน็ควรส ารองเงนิเอาไวใ้ชเ้สรมิสภาพคล่องและใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิ 
 
 
 
 
 

 
(หน่วย : ลา้นบาท)  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม 41,122 44,121 25,949 30,058 
หนี้สนิรวม 21,576 25,100 18,235 21,720 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 11,853 17,855 6,267 11,224 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 333 1,689 (200) 326 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ (83) 822 (430) (238) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (0.019) 0.186 (0.097) (0.054) 
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สรปุรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2561-2563 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1.  ก าไร(ขาดทุน)สทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) (83) 822 848 

2.  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ลา้นบาท) 

(430) (238) (566) 

3.  จ านวนหุน้  4,410,232,619 4,410,232,619 4,410,232,619 
4.  เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)  - 0.05 0.05 

5.  รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)  - 220.51 220.51 

6.  อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบการเงนิรวม 

 26.84 26.00 

7.  อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

- (จ่ายเงนิปนัผล
จากก าไรสะสม) 

(จ่ายเงนิปนัผล
จากก าไรสะสม) 

         
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปนัผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563  ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้    
 
          ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนครบถว้นแลว้    

 การลงมต:ิ วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้
ทีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที ่3 กรรมการ ซึง่ก าหนดว่า 
"ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่งถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่น
ในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด”้  
  ทัง้นี้ รายนามกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 7 คน มดีงันี้ 

1. นายสขุมุ            โตการณัยเศรษฐ ์    กรรมการ 
2. นางสาวดวงดาว   ชนิธรรมมติร ์          กรรมการ 
3. นางสาวดวงแข     ชนิธรรมมติร ์          กรรมการ 
4. นายตระการ         ชุณหโรจน์ฤทธิ ์      กรรมการ  
5. นายสทิธ ิ            ลลีะเกษมฤกษ์        กรรมการอสิระ 
6. นายวรภทัร         โตธนะเกษม            กรรมการอสิระ 
7. นางอญัชล ี          พพิฒันเสรญิ          กรรมการอสิระ 
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นอกจากน้ี บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามหลกัเกณฑท์ีเ่ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแต่ไมม่ี
ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัขิองกรรมการ ผลการด าเนินงานทีผ่่าน
มาและผลประโยชน์ของบรษิทั และเหน็สมควรเสนอกรรมการทัง้ 7 คน (ล าดบัที1่ - 7) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   
 ส าหรบัในปีนีมกีรรมการอสิระครบวาระการด ารงต าแหน่งจนถงึวาระนี้จ านวน 2 ท่าน ไดด้ ารงต าแหน่งจนถงึวาระนี้เกนิ 9 ปี
ตดิต่อกนั ไดแ้ก่ นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ และนายวรภทัร โตธนะเกษม ไดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกีหนึ่งวาระนัน้มี
คุณสมบตัทิี่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัก าหนด บรษิทัฯ ยงัต้องการกรรมการอสิระที่มวีสิยัทศัน์ มคีวามรู ้
ความสามารถ และมคีวามเชี่ยวชาญ อุทศิเวลา และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีตลอดจนปฏบิตัหิน้าทมีคีวามคดิเหน็
เป็นอสิระไดอ้ย่างเตม็ที ่จงึเหน็ควรใหต่้อวาระการด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี พจิารณาแลว้เหน็ว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ว่ามคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยไดป้ฏบิตังิานในต าแหน่งทีเ่ป็นอย่างดมีาโดยตลอด อกีทัง้ไดน้ าความรู ้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ 
มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและดา้นความยัง่ยนื ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 7 คนขา้งตน้ไม่ไดด้ ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท  จงึเห็นสมควรให้เสนอที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  7 คน ดงักล่าวข้างต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง  ทัง้นี้ ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 3   
 
 การลงมต ิ:  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ
ผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที ่3 - กรรมการ ซึง่ก าหนดว่า “ขอ้ 15. กรรมการมสีทิธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทัความในวรรคหนึ่งไม่
กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั” 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 
2563 โดยพจิารณาความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลเปรยีบเทยีบกบับรษิทัชัน้น าใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย(IOD) แล้ว จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ดงันี้ 
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1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั (รายเดือน) 
ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2563 

(เสนอครัง้น้ี) 
ปี 2562 

(เสนอปีท่ีผา่นมา) 
กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั 45,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 
 กรรมการ  25,000 บาท/เดอืน 25,000 บาท/เดอืน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั (โบนัส-รายปี) 
กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 

รายเดอืน  
ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 
รายเดอืน  

 กรรมการ ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

ไม่เกนิ 6 เทา่ของค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย (เบี้ยประชมุ/รายครัง้) 
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 7,200 บาท/ครัง้ 7,200 บาท/ครัง้ 
 กรรมการ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการก ากบั 
ดแูลกจิการ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

7,200 บาท/ครัง้ 
6,000 บาท/ครัง้ 

4.สิทธิประโยชน์อ่ืนใด  
 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

ทัง้น้ีค่าตอบแทนกรรมการบริษทัข้างต้น รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 
ค่าตอบแทนรวม - กรรมการ 21 คน  
(รายเดอืน+โบนสั) 

9,900,000.-บาท 9,630,000.-บาท 

จ่ายจรงิ รวมเป็นเงนิ   6,354,166.67.-บาท 

หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนดงักล่าวไมร่วมค่าตอบแทนในบรษิทัยอ่ย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัหิลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนและค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90) 
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วาระท่ี 6.  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้ ทัง้นี้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.75/2561  เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ (ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2562) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณีทีผู่้สอบบญัชรีายใดปฏบิตัิหน้าทีส่อบทานหรอื
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้เจด็รอบปีบญัชไีมว่่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่  โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีายนัน้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั   

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ดัเลอืก บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบรษิัท  ซึ่งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีโดยได้ท า
หน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และได้ให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะกบับรษิทัเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมถงึมผีลการปฏบิตังิานดี
เป็นที่น่าพอใจ มคีุณสมบตัิไม่ขดักบักฎ ประกาศ และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทที่เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชไีม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

 จงึมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัช ีดงันี้ 
1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2564  

โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงันี้ 
รายช่ือ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั 

1. นางสาววมิลพร บุณยษัเฐยีร 4067 5 (2554-2558) 
2. นางสาวโสภาพรรณ ทรพัยท์พิยรตันา        6523 - 
3. นางสาวดวงฤด ี  ชชูาต ิ             4315                       - 
4. นายชพูงษ์         สรุชตุกิาล                             4325                       - 

            
         ส าหรบัประวตัขิองผูส้อบบญัชแีละขอ้มลูความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัเสนอชื่อ ปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 4.       
             สว่นบรษิทัย่อย คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
  
 2. อนุมตัคิ่าสอบบญัชขีองบรษิทั เป็นจ านวนเงนิ 2,830,000.-บาท ส าหรบัค่าสอบบญัชขีองงบการเงนิรวมและ 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
(หน่วย:บาท) 

ปี 2564  
(เสนอครัง้น้ี) 

ปี 2563 
(เสนอปีท่ีผา่นมา) 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 1,555,000.- 1,535,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 1,275,000.- 1,245,000.- 

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

รวม 2,830,000.- 2,780,000.- 

หมายเหตุ: รอบปีบญัชบีรษิทัเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน ถงึ 31 ตุลาคม ของทุกปี  
 

 การลงมต:ิ วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้
ทีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท่ี 7. เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
  จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั
และเวลาที่ระบุไวข้า้งต้น โดยผู้ถอืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามหนังสือเชิญประชุมฯมายงับริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 ที่ Email: secretary@kslgroup.com เมื่อบรษิัทฯได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสดุทีไ่ดเ้ปิดเผยแลว้ และไดร้บัการอนุมตัทิางบรษิทัฯ จะสง่ชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผ่าน (Password ) ไปยงั
อเีมลท์ีไ่ดส้่งมาแจง้บรษิทัฯ ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยระบบของบรษิทั โค
โนวานซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารที่สอดคล้องตามขอ้ก าหนด สพธอ. อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัฯแทนการเขา้ร่วมประชุมระบบดว้ยตนเอง  
 
 
 

 
    ขอแสดงความนบัถอื 

      โดยมตขิองคณะกรรมการ  

                                                                  
  (นางกลัยรตัน์  สมุติร ) 

          เลขานุการบรษิทั  
           บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
หมายเหต:ุ  

   1. ท่านสามารถดหูนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบจากเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.kslgroup.com  ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2564 และสามารถส่ง 
     ค าถามเพือ่สอบถามขอ้มลูในแต่ละวาระหรอืขอ้มลูอื่นๆของบรษิทัผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com   หรอื ตามทีอ่ยู่ขอบรษิทั 
    2. หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะขอรบัหนงัสอืรายงานประจ าปีแบบรปูเล่ม กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretary@kslgroup.com
http://www.kslgroup.com/
mailto:secretary@kslgroup.com
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ค าช้ีแจงกรณีไมจ่ดัวาระรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ไม่จดัวาระรบัรองรายงานการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 วนัองัคารที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 (โดยถอืปฏบิตัเิช่นน้ีเป็นปีทีห่ก) โดยมเีหตุผลดงันี้  

1.ไม่มกีฎหมายหรอืหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกจิการหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่าต้องมวีาระรบัรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปีบรษิัทฯ ได้ด าเนินการตามมติไปจนเสรจ็สิ้นแล้ว และได้รบัข้อสงัเกตของผู้ถือหุ้น

เกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัฯไปพจิารณาด าเนินการตามสมควร 

3. บรษิทัไดล้งรายงานการประชุมฉบบัเตม็ทัง้ภาษาไทย (22 หน้า) และภาษาองักฤษ  (23 หน้า) ภายใน 14 วนันบัแต่

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ก่อนในเวบ็ไซต์ของบรษิัทแล้ว( www.kslgroup.com ) ตัง้แต่วนัที่ 10 มนีาคม 2563 และแจ้งตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวดงักล่าวแล้วในวนัที่ 10 มนีาคม 2563 ผูถ้ือหุน้จงึมโีอกาสตรวจพจิารณารายงาน

การประชุมได ้ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดขอแกไ้ขรายงานการประชุม       

4. ประหยดักระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (ครัง้ที่แล้ว)ไปได้

มากกว่า 50,000 แผ่น 

5. ตวัอย่างบรษิทัจดทะเบยีนบางบรษิัททีไ่ม่มวีาระรบัรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ เช่น บมจ. บา้นปู , บมจ. ปตท. 

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม, ธนาคารไทยพาณิชย ์(จ ากดั) มหาชน เป็นตน้ 

เน่ืองจากผูถ้อืหุน้บางรายแจง้ว่าไม่มคีอมพวิเตอรห์รอืไม่สะดวกทีจ่ะดูรายงานการประชุมในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หาก

ประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมครัง้นี้ (ครัง้ที่ 1/2564) ไปให้ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจ านงในแบบฟอร์ม

ดา้นหน้าหอ้งประชุมได ้ 

เพื่อทดแทนการจดัวาระรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว บริษทัฯ ได้ด าเนินการดงัน้ี  

1.  จดัท าสรุปมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 

2.  ชีแ้จงการปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีแ่ลว้เป็นสว่นแรกในวาระที1่.รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัใน

รอบปี 2563 โดยแสดงขอ้มลูบนจอภาพประกอบ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 ดว้ยการปฏบิตัดิงักล่าวนี้ บรษิทัฯไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจะเกดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยไปกว่าการจดัวาระรบัรอง

รายงานการประชุมในแต่ละปี และไม่ไดเ้ป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้นแต่อย่างใด อกีทัง้ยงัเป็นทางเลอืกการประหยดัการใช้

ทรพัยากรทีเ่หมาะสมอกีดว้ย. 

 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

http://www.kslgroup.com/
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สรปุมติการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ท่ี 1/2563 
วนัองัคารที ่25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ หอ้งกมลทพิย ์2-3 ชัน้ 2  โรงแรมเดอะสโุกศล  

เลขที ่477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร  
---------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี 1. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ (1) ผลการปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้ที ่1/2562 วนัศุกรท์ี ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2562 และ (2) รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามเกีย่วกบัรายงานประจ าปีและธุรกจิของกลุ่มบรษิทัตามสมควร 
 

วาระท่ี 2. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
มติ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูง้ดออกเสยีงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายปันผลและส ารองตามกฎหมาย 
มติ : ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ดออก เสยีงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 220,511,631 บาท 
ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนครบถว้นแลว้ 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
มติ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูง้ดออกเสยีงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดวาระออกจากต าแหน่งทัง้ 7 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น  
 
วาระท่ี 6. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
มติ : ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ดออกเสยีงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ในปี 2563 และอนุมตัิค่าสอบบญัชขีองบรษิัทเป็นจ านวนเงนิ 2,780,000 บาท ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
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วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิโดยยกเลิกวตัถปุระสงคข์้อ (18) 
มติ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูง้ดออก
เสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน อนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธโิดยยกเลกิวตัถุประสงคข์อ้ (18) ซึง่ระบุว่า “ประกอบกจิการโรงพมิพ ์
รบั  พมิพห์นงัสอื  พมิพห์นงัสอืพมิพจ์ าหน่าย และออกหนงัสอืพมิพ์”  ออกจากวตัถุประสงคข์องบรษิทั   
 
วาระท่ี 8. เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ 
 
              --------------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (1) 
ช่ือ – นามสกลุ    : นายสขุมุ โตการณัยเศรษฐ ์  
อาย ุ    : 74 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจบุนั   : กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547    
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 5 วาระ/16 ปี  
     (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีรวมเป็นเวลา 19 ปี ) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: ประกาศนยีบตัรวชิาชพี สาขาอาชวีะ คณะพาณิชย ์- การบญัช ีโรงเรยีนกติตพิาณิชย ์  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004   

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ความเช่ียวชาญ   : ดา้นการบญัช ี 
                ดา้นการเงนิ 
                                                ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)   
    : 4,320,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.10 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
การเข้ารว่มประชมุในรอบปี2563  1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 85)    
                                 2.ประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
                                   3.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที1่/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  
การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
-ไม่มกีารด ารง
ต าแหน่ง- 

 จ านวน 14 แห่ง  
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
ตัง้แต่ 2558 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาทรานเฟอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั                        
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  

การด ารง
ต าแหน่ง 

ในกิจการอ่ืนท่ี
เป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารง
ต าแหน่ง- 

ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2541 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั    
ตัง้แต่ 2532 กรรมการบรหิาร บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ไม่ม)ี 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  
นายสุขุม โตการณัยเศรษฐ์ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่า มคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิัท และมคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งก าหนด  จงึเหน็สมควรน าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้ นายสุขมุ โตการณัยเศรษฐ ์กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (2) 
ช่ือ – นามสกลุ    : นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์ 
อาย ุ    : 63 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจบุนั                              : กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานทรพัยากรบุคคล  
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547     
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 5 วาระ / 16 ปี 
      (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา19 ปี )  
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม : Master of Science, Agricultural Economics, University of  Saskatchewan, Canada 
       Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.  
       ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint  for  Business Growth,  
       ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006     
         สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
       Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่17/2004  
                                                 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
ความเช่ียวชาญ    : ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
         ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 
                                                 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม ่
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)   
    : 99,799,954 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.26 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี2563   1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
               2.ประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
    3.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จ านวน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                         4.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  
การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษทัท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน 1 แห่ง 
ตัง้แต่ 2548 
กรรมการ บรษิทั 
ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 

จ านวน 7 แห่ง  
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2542 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ : 
เป็นน้องสาวของนายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)   
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ์ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแล้วว่า มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทั และมคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด  จงึเหน็สมควร
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ์ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (3) 

ช่ือ – นามสกลุ    : นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ 
อาย ุ    : 66 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจบุนั   : กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 5 วาระ / 16 ปี 
     (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีรวมเป็นเวลา 19 ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: Diploma from KATINKA School, United Kingdom 
       หลกัสตูร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั       
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
        สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ความเช่ียวชาญ   : ดา้นการบรหิารธุรกจิ  

 ดา้นการเงนิ 
 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)   
    : 99,733,643 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.26 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี2563   1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100)   
               2.ประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100)   
                          3.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2562(ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีเป็น 
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขัน / เก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้
เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

จ านวน 1 แห่ง 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ 
บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 

จ านวน 6 แห่ง  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2536 กรรมการ บรษิทั ชวนนัทากจิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2519 กรรมการ บรษิทั ชนิกจิ จ ากดั  

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ : 
เป็นน้องสาวของนายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)   
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา :  
นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแล้วว่า มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิัท และมคีุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด จงึเห็นสมควร
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร ์กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (4)  

ช่ือ – นามสกลุ    : นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
อาย ุ    : 81 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
ต าแหน่ง   : กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร    
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547    
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 5 วาระ/16 ปี 
     (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีรวมเป็นเวลา 19 ปี ) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม : ประกาศนยีบตัร พาณชิยการ สาขาบญัช ี
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
         สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ความเช่ียวชาญ   :  ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)   
    :17,166,486 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.39 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี2563  1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75)    
                        2.ประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 92)   
                        3.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2562 (ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  
การด ารงต าแหน่งในกิจการ

อ่ืนท่ีเป็น 
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั/ เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- จ านวน 7 แห่ง  
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้                
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2535 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ไม่ม)ี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : 
นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ว่า มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิัท และมคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งก าหนด  จงึเหน็สมควรน าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้ นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ   กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (5) 
ช่ือ – นามสกลุ    : นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ ์
อาย ุ    : 68 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ (เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ) 
ต าแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง        
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547    
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 5 วาระ/16 ปี 
     (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ีรวมเป็นเวลา 19 ปี ) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม : ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004  

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
  Audit Committee Forum 2014  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ความเช่ียวชาญ   : ดา้นบญัช ี
  ดา้นการเงนิ  
  ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)   (ไม่ม)ี   
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี2563 1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
             2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5/5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
             3.ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                        4.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2562(ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  

การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการอ่ืนท่ีเป็น 
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขัน/ เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- -ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- -ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ไม่ม)ี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา :  
นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่า มคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิัท และมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  รวมทัง้จะสามารถให้
ความเห็นต่อบรษิัทได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง จงึเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้ นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (6) 
ช่ือ – นามสกลุ    : นายวรภทัร  โตธนะเกษม 
อาย ุ    : 72 ปี  
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ (เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ)                                               
ต าแหน่งปัจจบุนั   : กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ / 
      กรรมการตรวจสอบ       
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 3 วาระ/ 10 ปี 
      (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 13 ปี ) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม:ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management Northwestern University  

      Evanston Illinois,สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีาก)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่5 
หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่15 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่9 
หลกัสตูรมหานคร รุ่นที ่4  
หลกัสตูร TEPCOT รุ่นที ่2  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : Directors Certification Program DCP 0/2000  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
The Executive Director Course EDC 1/2012  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A. 
Director Certificate Program, Australian Institute of  Corporate Directors  
(รุ่น Train the Trainers), Bangkok 

ความเช่ียวชาญ   : ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
ดา้นการเงนิ  
ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)  (ไม่ม)ี  
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี 2563   1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
                2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5/5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                3.ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ จ านวน 3/3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                          4.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2562 (ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
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ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็น

บริษทัจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

จ านวน 3 แห่ง 
ตัง้แต่ 28 ม.ิย.2556 กรรมการบรษิทั ทร ู
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ตัง้แต่ ส.ค.2555 กรรมการอสิระ  
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
 
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการและ

กรรมการอสิระ  
             บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 

  

จ านวน 1 แห่ง  
ตัง้แต่ ม.ิย.2555 กรรมการผูจ้ดัการ   

                       มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันา    
                       องคก์รภาครฐั (IRDP) 
 

-ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ไม่ม)ี  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา :  
นายวรภทัร  โตธนะเกษม ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่า มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิัท และมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  รวมทัง้จะสามารถให้
ความเห็นต่อบรษิัทได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง จงึเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้ นายวรภทัร  โตธนะเกษม กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (7) 
ช่ือ – นามสกลุ    : นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ 
อาย ุ    : 69 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ (เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ) 
ต าแหน่ง   : กรรมการอสิระ,กรรมการก ากบัดแูลกจิการ                        
      กรรมการตรวจสอบ 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : วนัที ่29 กนัยายน 2560      
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                 : 1 วาระ / 2 ปี  
      (หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 5 ปี) 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม : ปรญิญาโท Master of Engineering (Water Resources) สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี (AIT) 
       ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศ.บ. - โยธา) มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์ 
ความเช่ียวชาญ    : ดา้นการบญัช ี
                                                 ดา้นการเงนิ  
                                                 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตลุาคม 2563)  (ไม่ม)ี  
การเข้ารว่มประชุมในรอบปี 2563   1.ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7/7 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
                2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5/5 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                3.ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ จ านวน 3/3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
                           4.ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2562 (ครัง้ที ่1/2563) จ านวน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100) 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ  

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
อ่ืนท่ีเป็น 

บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัท่ีอาจท าให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
จ านวน 3 แห่ง  
ตัง้แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและ 
                กรรมการอสิระ  
               บรษิทั ไอรา่ แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
               บรษิทั หลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                กรรมการอสิระ  
                บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

จ านวน 2 แห่ง  
ตัง้แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั 

ดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ       
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตัง้แต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธรุกจิ 
                อสงัหารมิทรพัย ์ 
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

-ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการรายอ่ืน /ผูบ้ริหาร / หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ไม่ม)ี 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา :  
นางอญัชลี  พิพฒันเสริญ  ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิัทแล้วว่า มคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิัท และมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  รวมทัง้จะสามารถให้
ความเห็นต่อบรษิัทได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง จงึเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้นางอญัชลี  พิพฒันเสริญ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
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ข้อมูลของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 
(บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั) 

 
 
1.2 นางสาวโสภาพรรณ ทรพัยทิ์พยรตันา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี                6523 
ประวติัการศึกษา  ปรญิญาโทบญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี(Audit partner) ของบรษิทัดลีอยท ์ทูช้  

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบทัง้บรษิทัในประเทศไทย บรษิทัต่างประเทศ และบรษิทั 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
มปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี ในการตรวจสอบธุรกจิหลายประเภทรวมถงึ 
ธุรกจิผลติ ธุรกจิการคา้ ธุรกจิบรกิาร ธุรกจิพลงังาน และ ธุรกจิรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี                4067 
ประวติัการศึกษา  ป ริญ ญ าโท  บ ริห ารธุ รกิ จ ม ห าบัณ ฑิ ต  คณ ะพ าณิ ช ย์ ศ าสต ร์แ ล ะก ารบัญ ช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ี(เกยีรตินิยม) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน ปี พ.ศ. 2531 - ปจัจุบนั 
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ต าแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั - หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี
มปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชแีก่บรษิทัหลายแห่งทีป่ระกอบธุรกจิดา้น
การผลติ การค้า และบรกิาร และมีประสบการณ์การท างานกบับรษิัทดีลอยท์ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเป็นเวลา 18 เดอืน 
ดแูลดา้นการน า Internal Control มาใชใ้นการตรวจสอบของดลีอยท ์ประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 
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1.3 นางสาวดวงฤดี   ชูชาติ              
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี                4315  
ประวติัการศึกษา  ปรญิญาโท  สาขาการจดัการ  จากสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน ปี พ.ศ. 2533 – ปจัจุบนั บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ต าแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั - หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี
มปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารด้านการสอบบญัชแีก่บรษิทัหลายแห่งทีป่ระกอบธุรกจิดา้นการ
ผลิต การค้า และบริการ และมีประสบการณ์การท างานกับบริษัทดีลอยท์ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเป็นเวลา 18 เดอืน 
ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ด้านความเสี่ยงของบริษัทและการปฏิบตัิตาม
ระเบียบของบริษัทดีลอยท์ 

 
1.4 นายชพูงษ์  สุรชุติกาล                             
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี                4325  
ประวติัการศึกษา  ปรญิญาโท สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน ปีพ.ศ.2543 - ปจัจุบนั 

บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ต าแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั - หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี
มปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชแีก่บรษิทัหลายแห่งทีป่ระกอบธุรกจิดา้นการ
ผลติ การคา้ และบรกิาร และมปีระสบการณ์การท างานกบับรษิทัดลีอยทใ์นประเทศออสเตรเลยี
เป็นเวลา 18 เดอืน 

 
      ทัง้นี้ผูส้อบบญัช ีทัง้ 4 รายทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้ ไม่มี ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
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นิยามกรรมการอิสระและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
นิยามกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้อง สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

 ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปน้ี  
 1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย            
 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ ที่เป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ   
 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัและ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุมหรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
              8.ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิัทย่อยหรอืไม่เป็น 
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้น 
เกนิรอ้ยละ1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั 
ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9.ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และการก ากบัดูแลให้การ
บริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จรรยาบรรณทีด่ ีและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ ดงัต่อไปน้ี 
1. บรหิารกจิการโดยสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื กล่าวคอื ใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีด่ ีประกอบธุรกจิอย่างมี

จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีง ขจดัหรอืลดการสรา้งผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวัไดต้ามปจัจยั
การเปลีย่นแปลงต่างๆ  

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการบนพืน้ฐานการสรา้งกจิการอย่างยัง่ยนื โดยค านึงผลกระทบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และก ากบัให้การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีตอบสนอง
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกจิการ 

3. ดแูลใหก้จิการมคีณะกรรมการมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารกจิการทีด่ทีี ่มกีารสรรหา
ทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาทกัษะและความรูเ้พื่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบ ก าหนดให้มกีรอบและกลไกใน
การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกจิการทีบ่รษิทัไปลงทุน แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ าเป็นและ
สมควร 

4. ดูแลใหบ้รษิทัฯมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสมต่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ของบรษิทั และมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจนการสบืทอดงานทีเ่ป็นระบบ 

5. สง่เสรมินวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อก ารท าให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัในระยะยาว รวมถงึการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลส าคญัซึง่อาจกระท าไดด้้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดัให้มนีโยบายและแนวปฏบิตัิทีเ่กีย่วกบัการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท าธุรกรรมที่เกีย่วโยงกนั 
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเบาะแสการกระท าทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

7. ดูแลให้มีการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยสารสนเทศให้
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

8. สนับสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ในเรื่องส าคญัและรกัษาสทิธใินการรบัรูข้อ้มูลขา่วสารของ  ผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทาง
ทีเ่หมาะสมและทนัเวลา 
  บทบาทหน้าทีท่ ัง้ 8 ประการขา้งตน้สามารถแยกแยะเป็นหลกัปฏบิตัแิละแนวทางปฏบิตัอิกีหลายประการ โดยอา้งองิถงึ 
“หลกัการบรหิารกจิการทีด่:ี หลกัปฏบิตัสิ าหรบัคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัท าขึน้ 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
    1.ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเส นอ
คณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯให้ความ
เหน็ชอบ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นบุคคล 
4. ตดิตามและก ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบรษิทั 
5. พจิารณาและอนุมตักิจิการต่างๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจตามคู่มอือ านาจด าเนินการ 
6. ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย 
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ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีก่ารด าเนินการใดทีม่หีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีของกรรมการบรหิารคน
ใด หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป โดยกรรมการบรหิารคนนัน้และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องดงักล่าว 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

         2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

             3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

             4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจา้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
            5. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 
                        6. ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บรหิาร ทบทวน 
ร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานส าคญัๆทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์
ของฝา่ยบรหิาร  

         7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

          7.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
         7.2 เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
         7.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอ้ก าหนด

ของ ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
         7.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

7.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเหน็

หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
         7.7 รายงานอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
8. รายงานกจิกรรมต่างๆทีท่ าอย่างเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจ 

สอบดงัต่อไปนี้   
8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้

อย่างชดัเจน  
8.2 รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน       
8.3 รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการ หรอืการกระท า 
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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9.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.2 ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
9.3 ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถึงสิง่ที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ 
และผลการด าเนินงาน และไดม้กีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารแลว้ว่าต้องด าเนินการปรบัปรุ งแกไ้ข เมื่อ
ครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไมมี
เหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส านักงานก ากบัหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 10.ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนิน           
งานของบรษิทัไดก้ระท าความผดิตามทีก่ฎหมายระบุ และไดแ้จง้ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัรบัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ใหแ้ก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชทีราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บัญชีพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นัน้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. ให้มีอ านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค าถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

12. พจิารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมขีอบเขตความรบัผดิชอบ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมาย 
โดยก าหนดขอบเขต ความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
1. ด้านการสรรหา 

1.1 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้   ทัง้นี้ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิัทคาดหวงั โดยพจิารณาจากความรู ้ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ  รวมถงึความเป็นอสิระและการมเีวลามา
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูท้ีจ่ะท าหน้าทีก่รรมการ 

1.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  เพื่อเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี้ให้ก าหนดวิธกีารสรรหาเปิดรบัการเสนอชื่อ  รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบตัิทาง
กฎหมายและขอ้ก าหนดหน่วยงานทางการ  และความยนิดใีนการมาเป็นกรรมการ 

1.3 สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
2. ด้านค่าตอบแทน 
  2.1 พจิารณาหรอืทบทวนรปูแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน ทีเ่หมาะสมกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบและเป็น
ธรรม ของคณะกรรมการบรษิัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะไดร้บัค่าตอบแทนทีส่งูกว่ากรรมการในคณะประมาณรอ้ยละ 20 
 2.2 พจิารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงทุกปี  

2.3 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม และค่าตอบแทนในรปูแบบโดยแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทัฯ รวมถงึเนื้อหาสรุปของกฎบตัรและเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั  ซึง่ครอบคลุมถงึ

ความเสีย่งประเภทต่างๆทีส่ าคญั คอื ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk), ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk), 
ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(Compliance Risk) และ ความเสีย่งดา้นระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นตน้ 
 2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งโดยสามารถประเมนิ ตรวจตดิตาม และควบคุมความเสีย่งของ
บรษิทัฯโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

 3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และทบทวนความ 
เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบาย  

 4. จดัใหม้ีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งในภาวะปกติและภาวะ 
วกิฤต ิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ  

 5. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
 6. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอในสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

นโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด  
 7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถจดัจา้งทีป่รกึษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั  

โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 1. พจิารณาเสนอแนะนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ และนโยบายดา้นอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

       2. พจิารณาเสนอแนะแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร พนกังาน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆใหส้อดคลอ้งกบั 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ และนโยบายดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ  

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
 3. ก ากบัดแูลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการและฝา่ยบรหิารในการปฏบิตัหิน้าที ่

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิและแนวปฏบิตัขิองการก ากบัดแูลกจิการ 

 4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้โดยเปรยีบเทยีบกบั

มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานอืน่ทีเ่หมาะสม 

 5. แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานก ากบัดแูลกจิการใหม้อี านาจ

หน้าทีต่ามทีเ่หน็สมควร 

 6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

PROXY FORM A 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: From of Proxy (No.5) B.E.2550 
 

      เขยีนที.่.................................................................... 
      Written at  
      วนัที.่.................เดอืน......................พ.ศ...................  
      Date              Month                 Year 
 

(1) ขา้พเจา้...................................................................................................... สญัชาต.ิ.......................................... 
     I/We                          Nationality 
     อยู่บา้นเลขที.่.................................................................................................................................................... 
     Address     

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
         as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 
         โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุ้นและออกคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กบั............................เสยีง ดงันี้ 
       holding the total amount of………………………shares and have the rights to vote equal to…………………votes as follows: 

□ หุน้สามญั.........................................................หุน้ ออกเสยีงไดเ้ท่ากบั............................................... เสยีง 
    Ordinary share…………………………………shares and have the right to vote equal to……………..votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้                                   
      Hereby appoint       
                           

       □ ชื่อ....................................................................................................อายุ...........................ปี    
  Name                                                                             Age                     years  
  อยู่บา้นเลขที.่..................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง…………………………………      
  Residing/Located at No.            Road                                     Sub district 
 อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................. 
  District                                      Province                                    Postal Code 
 

หรอืผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดดขูอ้มลูตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 8 
 or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8   
 
 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Attachment 6 
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□ ชื่อ นายมนู เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ  
     อายุ 78 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

           (Name) Mr. Manu  Leopairote , Chairman of the Board  of Directors / Independent Director       
Age 78 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400                                                  
หรอื (or) 
       □ ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

  อายุ 76 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 
        (Name) Pol.Gen.Boonpen  Bumpenboon , Independent Director/Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

  Age 76 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400     
 
        คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื 

หุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564  ผ่านสือ่อเิลก็ทรอกนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. โดย 
ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั หรอืที ่พงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
         Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020,   

No.1/2021 teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 23, 2021 at 09.30 a.m. by live broadcasting 
from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue. 
   กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

     Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects. 
 
 
                           ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                          Signature (................................................................................) Shareholder 
 
 
                ลงชื่อ....................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                              Signature (....................................................................................) Proxy 
 
หมายเหต/ุ Remarks:     

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

   A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several 
proxies.  

2.ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
       The shareholder may authorize a proxy for all shares specified in Clause (2) and may not make a proxy for only a portion of the shares 

less than those specified in Clause (2).  
     3.โปรดแสดงหลกัฐานแสดงตนตามทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 7 
        Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Attachment 7. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
PROXY FORM B 

According to Regulation of Department of Business Development 
Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 

 
       เขยีนที ่........................................................................... 
       Written at  
 
       วนัที.่.................เดอืน............................ พ.ศ. ................ 
       Date               Month                      Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ...........................................................................................................................สญัชาต.ิ............................. 
     I/We               Nationality 
    อยู่บา้นเลขที.่............................................................................................................................................................ 
    Address 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  
as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 

    โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกคะแนนเสยีงไดเ้ท่ากบั...................................................เสยีง ดงันี้ 
    holding the total amount of……..…………..shares and have the rights to vote equal to………..……...................votes as follows: 

   □หุน้สามญั.....................................................หุน้ ออกเสยีงไดเ้ท่ากบั.......................................................................เสยีง 
      Ordinary share....................................... shares and have the right to vote equal to………….….....................votes  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้                                
       Hereby appoint        
                  
               □ ชื่อ............................................................................................... อายุ...........................ปี    

          Name                                                                           Age                      years 
          อยู่บา้นเลขที.่...........................................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง…………………… 
          Residing/Located at No.                    Road                                              Sub district 
          อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
          District                                           Province                                        Postal Code 

หรอืผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดดขูอ้มลูตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 8 
or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Attachment 6 อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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□ ชื่อ นายมนู เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ  

     อายุ 78 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
           (Name) Mr. Manu  Leopairote , Chairman of the Board  of Directors / Independent Director       
Age 78 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400                                                 
หรอื (or) 
       □ ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

   อายุ 76 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 
        (Name) Pol.Gen.Boonpen  Bumpenboon , Independent Director/Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

   Age 76 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400     
 

      คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื 
หุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564  ผ่านสื่ออเิลก็ทรอกนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. โดย 
ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุของบรษิทั หรอืที ่พงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
         Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020,   

No.1/2021 teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 23, 2021 at 09.30 a.m. by live broadcasting 
from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue. 

 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
      I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
 
วาระท่ี1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 
Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2020 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the 
year ended October 31, 2020 

□ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
               The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

       □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
              The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

   □เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
         Approve                         Disapprove                      Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 3: To consider and approve the omission of dividend payment for the operating results of the year 2020 
           □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

               The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
    □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

              The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 □เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
    Approve                        Disapprove                      Abstain 
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วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4: To elect directors in replacement of those whose terms have ended 

□ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
               The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

       □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors 

 1.นายสุขมุ            โตการณัยเศรษฐ ์ (Mr. Sukhum  Tokaranyaset) 
 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

      Approve                        Disapprove                    Abstain 
 2.นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมิตร ์(Ms. Duangdao Chinthammit) 
□ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

     Approve                        Disapprove                    Abstain 
 3.นางสาวดวงแข     ชินธรรมมิตร ์(Ms. Duangkae Chinthammit) 
□ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

     Approve                        Disapprove                    Abstain 
   4.นายตระการ         ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ (Mr. Trakarn Chunharojrit) 

 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
     Approve                        Disapprove                    Abstain 

                5.นายสิทธิ             ลีละเกษมฤกษ ์(Mr. Sitti Leelakasamelerk) 
  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

       Approve                       Disapprove                    Abstain 
                              6.นายวรภทัร         โตธนะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem) 

  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
        Approve                      Disapprove                    Abstain 

7.นางอญัชลี          พิพฒันเสริญ (Mrs. Anchalee Pipatanasern) 
  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

        Approve                      Disapprove                    Abstain 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors 

□ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
               The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

        □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
              Approve                         Disapprove                     Abstain 

 



  

36 
  

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2021 

□ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
               The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

□ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
       Approve                         Disapprove                    Abstain 

  
วาระท่ี 7 เรือ่งอ่ืน ๆ  
Agenda 7: Other matters  
(5) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects. 

 
   ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                   Signature (..................................................................................) Shareholder 
 
 
   ลงชื่อ....................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       Signature (....................................................................................) Proxy 
 
                หมายเหต/ุ Remarks: 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั 
    มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
    A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several proxies. 

  2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
 The shareholder may authorize a proxy for all shares specified in Clause (2) and may not make a proxy for only a portion of the shares less 
 than those specified in Clause (2) to the proxy.  

  3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
      In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form B. 
  4. โปรดแสดงหลกัฐานแสดงตนตามทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย7 
      Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Attachment 7 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Continuation of Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564  ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ในวนัองัคารที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั  
The proxy made by the shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, No.1/2021 teleconference via electronic device (E-AGM) 
on Tuesday, February 23, 2021, at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room. 

----------------------------------------------- 
 

วาระที ่...................... เรื่อง.......................................................................... 
    Agenda                  Subject 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve                        Disapprove                     Abstain 

 
วาระที ่...................... เรื่อง.......................................................................... 
    Agenda                  Subject  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
       Approve                         Disapprove                     Abstain 

 
วาระที ่...................... เรื่อง.......................................................................... 
   Agenda                  Subject 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                      The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
       Approve                        Disapprove                    Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเรือ่งก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
PROXY FORM C 

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand) 
According to the Regulation of Department of Business Development, Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

 
      เขยีนที ่……………………………………….......................  

Written at  
 
      วนัที ่………… เดอืน ……..…….……พ.ศ………………….  
      Date              Month                   Year 
 
        (1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

I/We 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่……………..…… ถนน …..……………….………………………ต าบล/แขวง……………………………. 
Address                     Road                                      Sub-district                                                      
อ าเภอ/เขต …………………………….…… จงัหวดั………………….……………..รหสัไปรษณีย…์……………….……………. 
District             Province             Post code 
         (2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ……….…………………….ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ 
as a Custodian for                        which is  a shareholder of 
                 บริษทั  น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 
   โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม……….…….....…หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………...…เสยีงดงันี้ 
holding the total amount of…………………shares and have the right to vote equal to………………..votes as follows: 
               หุน้สามญั………………………….…หุน้ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………….……………เสยีง 
               Ordinary share……………………..shares and have the right to vote equal to………………………….votes 
          (3) ขอมอบฉนัทะให ้

     Hereby appoint 
…………..………………………………………………………………………..…………………………..… 
อายุ……..…………..………ปี อยู่บา้นเลขที…่…………….…………ถนน……………………………………..……… 
Age                    Residing/Located at No.       Road 
ต าบล/แขวง………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์………….… 
Sub-district                  District         Province                    Postcode                              
 
หรอื ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดดขูอ้มลูตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 8 
or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Attachment 6 
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□ ชื่อ นายมนู เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ  
     อายุ 78 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

           (Name) Mr. Manu  Leopairote , Chairman of the Board  of Directors / Independent Director       
Age 78 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400                                                 
หรอื (or) 
       □ ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

   อายุ 76 ปี อยู่ที ่503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 
        (Name) Pol.Gen.Boonpen  Bumpenboon , Independent Director/Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

   Age 76 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400     
 

     คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื 
หุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564  ผ่านสือ่อเิลก็ทรอกนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. โดย 
ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั หรอืที ่พงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
         Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020,   

No.1/2021 teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 23, 2021 at 09.30 a.m. by live broadcasting 
from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue. 

 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

            I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
With total number of shares and voting right.     
 

  มอบฉนัทะบางสว่นคอื 
With portion of shares and voting right 

         หุน้สามญั………………....หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้…………..…...….เสยีง 
       Ordinary share…………shares and have the right to vote equal to…………….votes 

  
 (5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

      I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
 
 
วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 
Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2020 
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วาระท่ี  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the 
year ended October 31, 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

         The proxy shall vote in accordance with my intention as follows: 
   เหน็ดว้ย………...เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย………..…เสยีง  งดออกเสยีง……..….…เสยีง 

       Approve                            Disapprove                 Abstain 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 3: To consider and approve the omission of dividend payment for the operating results of the year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
           The proxy shall vote in accordance with my intention as follows: 
     เหน็ดว้ย……….....เสยีง ไม่เหน็ดว้ย………..…เสยีง  งดออกเสยีง……..….…เสยีง 

       Approve                                  Disapprove                             Abstain 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4: To elect directors in replacement of those whose terms have ended 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The proxy shall vote in accordance with my intention as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1.นายสุขมุ            โตการณัยเศรษฐ ์ (Mr. Sukhum  Tokaranyaset) 
 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

      Approve                        Disapprove                    Abstain 
 2.นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมิตร ์(Ms. Duangdao Chinthammit) 
□ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

     Approve                        Disapprove                    Abstain 
 3.นางสาวดวงแข     ชินธรรมมิตร ์(Ms. Duangkae Chinthammit) 
□ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

     Approve                        Disapprove                    Abstain 
   4.นายตระการ         ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ (Mr. Trakarn Chunharojrit) 

 □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
     Approve                        Disapprove                    Abstain 
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                5.นายสิทธิ             ลีละเกษมฤกษ ์(Mr. Sitti Leelakasamelerk) 

  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
       Approve                       Disapprove                    Abstain 

                              6.นายวรภทัร         โตธนะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem) 
  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 

        Approve                      Disapprove                    Abstain 
7.นางอญัชลี          พิพฒันเสริญ (Mrs. Anchalee Pipatanasern) 

  □ เหน็ดว้ย  □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสยีง 
        Approve                      Disapprove                    Abstain 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The proxy shall vote in accordance with my intention as follows: 

  เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย….……..…เสยีง          งดออกเสยีง….……..…เสยีง 
  Approve                            Disapprove                                   Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
The proxy shall vote in accordance with my intention as follows: 

  เหน็ดว้ย………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย………..…เสยีง        งดออกเสยีง……..….…เสยีง 
    Approve                           Disapprove                        Abstain 

 
วาระท่ี 7 เรือ่งอ่ืน ๆ  
Agenda 7: Other matters 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
       The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be 
deemed invalid and shall not be considered as my/our voting as the shareholder.  

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น  รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
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In the case the intention to vote for any agenda is not stated or is not clear or the meeting considers or resolves 
any matter other than those specified above including any amendment or addition, the proxy holder has the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.   

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
             Any acts performed by the proxy holder in this meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my 
intention as specified under this proxy, shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.  
 

     ลงชื่อ .........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
   Signature (..............................................................) Shareholder 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature (..............................................................) Proxy 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature (..............................................................) Proxy 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature (..............................................................) Proxy 

 
หมายเหต/ุ Remarks: 
1.หนงัสอืมอบฉนัทะแบบค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
   ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

     This Proxy form C shall be applicable only for the foreign shareholders who appoint the Custodian in Thailand.  
2.หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคอื 

     The following documents shall be attached with this proxy from: 
           (1)หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

    Power of attorney from shareholder authorizing Custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.   
(2)หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
    Letter certifying that the signer in the proxy form is a licensed Custodian 
(3)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง/ ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
   Certified copy of ID card/ passport/ company registration 

3.ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั    
  มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
  A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several proxies for     
  spitting votes.   
4.ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
    In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form C.  

  5.ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ทีใ่ชแ้บบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. โปรดส่งเอกสารท่ีครบถ้วนภายในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564  
     The Custodian using Proxy Form C is requested to kindly submit relevant documents within February 16, 2021. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Continuation of Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564  ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

ในวนัองัคารที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั  
The proxy made by the shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, No.1/2021 teleconference via electronic device (E-AGM) 
on Tuesday, February 23, 2021, at 09.30 a.m. by live broadcasting live from the company meeting room. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

วาระที ่..............................เรื่อง.......................................................................... 
    Agenda                       Subject  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

เหน็ดว้ย……………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย…..……..…เสยีง        งดออกเสยีง……...….…เสยีง 
      Approve                                  Disapprove                              Abstain 
 

 

วาระที ่...................... เรื่อง.......................................................................... 
   Agenda                  Subject  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

เหน็ดว้ย……………เสยีง          ไม่เหน็ดว้ย…..……..…เสยีง         งดออกเสยีง……...….…เสยีง 
      Approve                                   Disapprove                                 Abstain 
 

วาระที ่...................... เรื่อง.......................................................................... 
    Agenda                       Subject  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
             The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

เหน็ดว้ย……………เสยีง            ไม่เหน็ดว้ย…..……..…เสยีง         งดออกเสยีง……...….…เสยีง 
   Approve                                    Disapprove                              Abstain 
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เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเข้ารว่มประชมุ  

 

1.ผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ข้ารว่มประชุมในรปูแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E–AGM)  
1.1 กรณีเขา้รว่มประชุมด้วยตนเองในฐานะผูถื้อหุ้น : กรอกขอ้มลูและลงนามใน “ แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์ค๊ด ”  
 - ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา   สญัชาตไิทย      โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรอืหนังสอืเดนิทาง  หรอื
เอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 
 - กรณีทีม่กีารแกไ้ข ชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com ภายในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
ขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสดุทีไ่ดเ้ปิดเผยแลว้ และไดร้บัการอนุมตัทิางบรษิทัฯ จะสง่ชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผ่าน 
(Password) และคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้ง่มาแจง้บรษิทัฯ 
 
1.2 กรณีมอบฉันทะ : กรอกขอ้มลูและลงนามใน “ แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์ค๊ด ” 
 - ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ทัง้หมด ไม่สามารถมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นได้ 
 - ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื่อใหค้รบถ้วน หากมกีาร
แกไ้ข หรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
             อย่างไรกด็ ีบริษทัได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท ส าหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีล่งทะเบยีน
เพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถส่งหนังสอืมอบฉนัทะฉบบัลงนามและเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะพรอ้มลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะ 

- เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รบัมอบฉันทะ : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
- เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืหนงัสอื
เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- กรณีท่ีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบคุคล : 
- นิติบุคคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ซึง่รบัรองความถูกต้องโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูแ้ทน
นิตบิุคคล  และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งรบัรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
ต่างประเทศ ให้มกีารรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับลคิหรอืหน่วยงาน/บุคคลทีม่หีน้าทีร่บัรองลายมอืชื่อ
อื่นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 

 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

mailto:secretary@kslgroup.com
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- กรณีใช้การพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ ใหพ้มิพล์ายนิ้วหวัแม่มอืซ้ายและเขยีนขอ้ความก ากบัไวว้่า “ ลาย
พมิพห์วัแม่มอืซา้ยของ..................” และตอ้งมพียาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพมิพน์ิ้วมอือนัแทจ้รงิของผูน้ัน้ และต้อง
พมิพล์ายนิ้วมอืต่อหน้าพยาน ซึง่พยานต้องลงลายมอืชื่อรบัรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย 

 

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:  ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจอายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 
1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:  ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้้อื่น
เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 
1.5 กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ:  ใหผู้อ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษ์เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง
หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมเีอกสารค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่ลงนามรบัรอง
โดยผูม้อี านาจ อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 
ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com  ภายในวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564 และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบบัจริง มายงัที่อยู่
บรษิทั 

  :  ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย ชัน้ 22   
                บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  
                   เลขที ่503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร ์ถนนศรอียุธยา  
                แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 
เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผยแล้ว และได้รบัการอนุมตัิทาง
บรษิัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ ( USERNAME ) และรหสัผ่าน (Password ) และคู่มอืการเขา้ใช้งานในระบบ ไปยงัอเีมล์ที่ได้ส่งมาแจ้ง
บรษิทัฯ 
 
2.ผูถ้ือหุ้นท่ีไมป่ระสงคเ์ขา้รว่มประชุมในรปูแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E–AGM)  
 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E–AGM) ของบรษิัทได้ด้วยตนเอง บรษิัทขอ
แนะน าให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ สิง่ทีส่่งมาด้วย 6   
 ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอสิระ คอื นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ หรอื พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ/
ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ท่านหนึ่ง ท่านใด กไ็ด ้ 
 
การส่งค าถามล่วงหน้า 
ผูถ้ือหุ้น สามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่เกีย่วขอ้งตามแต่วาระตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 11 ภายในวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 เท่านัน้ 
โดยบรษิทัฯจะรวบรวมค าถามทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวาระบนัทกึในรายงานการประชุมภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้  
สง่มาที ่Email : secretary@kslgroup.com 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีเ่ขา้ร่วมประชุมฯในวนัประชุมยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระทีป่ระชุม  
 

mailto:secretary@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com
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การลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 1/2564  
 จะเปิดลงทะเบยีนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่เวลา 8.00 น.เป็นตน้ไป  
 
 ทัง้นี้ การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส(์E–AGM) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะตอ้งเตรยีมด าเนินการดงันี้ 
 
ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งเขา้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเวป็ไซด ์ www.conovance.com/download.php       
โดยอุปกรณ์และระบบทีร่องรบัส าหรบัโปรแกรมทีใ่ชใ้นการประชมุ E-AGM Meeting (ตัง้แต่วนัที1่6 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป) 

1. เครื่องคอมพวิเตอร/์โน๊ตบุ๊ค/แทป็เลต็ *ทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Window เท่านัน้* (ระบบปฏบิตักิารวนิโดวX์P/7/8/10)  
2. อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 3.0 Mbps  
3. ไมโครโฟนและกลอ้งเพื่อแสดงตวัตนก่อนร่วมประชุม  

ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มอืและวดีโีอการใชง้านทีเ่วบ็ไซต์ www.conovance.com/support.php    
 
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชุม  
 เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิี่ดใีนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน บรษิัทฯขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประชุม ดงันี้  
 1.บรษิทัฯ จดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงและวดีทิศัน์ส าหรบัการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
            2.เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 นี้ ไดเ้ผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่

22 มกราคม 2564  และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้  
            3.บรษิัทฯ ได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัท เชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบั

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 25623 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  แลว้ปรากฏ
ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php
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หลกัเกณฑวิ์ธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ 1/2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E–AGM) 

 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน  
 1. ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 2. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีง
อย่างใด อย่างหนึ่ง คอื ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian)  
 3. ผูถ้อืหุน้เฉพาะทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสียง ใหท้ าเครื่องหมายในช่องไม่เหน็ด้วย หรอื งด
ออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบ  
 4. ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสยีง หรอื ไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบจะถอืว่ามมีตเิหน็
ดว้ยตามทีป่ระธานเสนอต่อทีป่ระชุม  
 
หลกัเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง  
 1. ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมต ิเวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯมเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึ่ง 
 2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ บรษิทัฯจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม เฉพาะทีอ่อก
เสียงไม่เหน็ด้วย และ/หรอื งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม โดยสว่นทีเ่หลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย ทัง้นี้ ไดน้บัรวมคะแนนเสยีงทีผู่ม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ 
ซึง่ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวไวล่้วงหน้าในตอนทีล่งทะเบยีนเขา้ประชุมแลว้  
 3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบยีบวาระจะ
ใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสดุ 
 4. กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถงึ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน
อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอเิลก็ทรอนิกสห์รอืมกีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้น
กรณีคสัโตเดยีน) ทัง้นี้ จ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่เขา้ประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกนัได้เนื่องจากอาจมผีู้ถือหุ้น
ลงทะเบยีนเขา้ประชุมภายหลงัเพิม่เตมิ  
  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อาย ุ

 (ปี) 
ท่ีอยู ่ ส่วนได้เสีย

ในวาระท่ี
จะพิจารณา 

ส่วนได้เสีย
พิเศษท่ีแตกต่าง
จากกรรมการ

คนอ่ืน  
นายมนู เลยีวไพโรจน์ 
 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 
 

78 เลขที ่503 อาคาร เคเอสแอล 
ทาวเวอรช์ัน้ 9 ถนนศรอียุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทว ีกรุงเทพฯ 10400 

       5 ไม่ม ี

พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บญุ กรรมการอสิระ/
ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

76 เลขที ่503 อาคาร เคเอสแอล 
ทาวเวอรช์ัน้ 9 ถนนศรอียุธยา 
แขวงถนนพญาไทเขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 

5 ไม่ม ี

 
หมายเหต ุ: รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้ รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ี
อ านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทัปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 28. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน สี่ (4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 
       การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุ้นซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรยีก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจาก
ผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 29. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรอืเพื่อพจิา รณา  
รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และ
ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัอื่นทัว่ราชอาณาจกัร 
  ขอ้ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสอื
มอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 หนงัสอืมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
      ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนและ
ตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ได้เรยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือ
หุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุน้รอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
       ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มปีระธานกรรมการ หรอืประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอื
มแีต่ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนห น่ึงเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสยีง
ลงคะแนนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ 32. 
 ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมเีสียงหน่ึง (1) เสยีง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืบรษิทัจ ากดัมาเป็นของบรษิทั 
   (ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัการมอบหมาย 
   ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 (ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 



  

50 
  

 ขอ้ 33. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัน้ี 
       (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีที่ผ่าน
มา  
       (2)  พจิารณาและอนุมตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
       (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร  
       (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
       (5)   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี
       (6)  กจิการอื่น ๆ 
  ขอ้ 34. เมื่อบรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท หรอืบรษิัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียน หรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์
ของบรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่กรณี   ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 
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การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563  
 

  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์สง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานประจ าปีใน
รปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR CODE) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  
 
 ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 ผ่าน QR Code  ดา้นล่างตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS11 ขึน้ไป) 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนมอืถอืสอ่งไป )ที ่QR Code  
3. หน้าจอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
 
หมายเหต:ุ  กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความ (Notification) บนมอืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถ QR Code จากแอปพลเิคชนั  

      (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
    ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
    → เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  
      2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
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แบบค าถามส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
(Questions from shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, No. 1/2021 

teleconference via electronic device (E-AGM)) 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล) 
................................................................................................................. 
I,(Mr./Mrs./Miss/Other ) (please specify name-surname) 
 
 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง (  ) / Please indicate with ✓ in the blank ( ) 
 
(   ) ผูถ้อืหุน้ / a shareholder  
 
(    ) ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ชื่อ ............................................................................................................................................  
       a proxy granted by shareholder, namely  
 
มคี าถามเกีย่วกบัวาระต่างๆในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ดงันี้  
I wish to submit question(s) of agenda for the Year 2020,No. 1/2021 Annual General Meeting of 

Shareholders as follows: 

 
.........................................................................................................................................................................................................
. 
 
.........................................................................................................................................................................................................
. 
 
.........................................................................................................................................................................................................
. 
 
.........................................................................................................................................................................................................
. 
 
. 
หมายเหต ุ เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่กลบัมายงัKSL ภายในวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564  
โทรสารหมายเลข  02-642-6092  หรอื สง่มาที ่email: secretary@kslgroup.com   
Remark: Please send the completed form to KSL within 17 February 2021. 
Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@kslgroup.com   
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 
Attachment 11 

 
 

mailto:secretary@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com


  

53 
  

 
 
 
 

    แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรปูเล่ม 
           Request Form for the printed copy of the annual report  

 
       
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
         บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
Dear  Shareholder   
 Khon  Kaen  Sugar  Industry Public Company Limited 
 
 
 บรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 เป็น
รปูเล่ม ผูถ้อืหุ้นสามารถแจง้ความจ านงขอรบัไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจน และ ส่งโทรสารกลบัมายงั
หมายเลข 02-642-6092 หรือส่งมาท่ี email: secretary@kslgroup.com     บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่ง
รายงานประจ าปี 2563 ใหท้่านทางไปรษณีย ์
 
 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the “Company”) would like to inform that 
any Shareholder who wants a printed copy of Annual Report 2020 may fill in the blank form below and 
return this form by Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@kslgroup.com The Company will be 
pleased to send the Annual Report 2020 to the Shareholder by post. 
 
 
ชื่อผูถ้อืหุน้ ............................................................................................................................ 
Name of Shareholder 
ทีอ่ยู่          ........................................................................................................................... 
Address     ........................................................................................................................... 
โทรศพัท ์    ........................................................................................................................... 
Telephone:  .......................................................................................................................... 
E-mail address: ................................................................................................................... 
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