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             วนัที ่ 1 เมษายน 2556  
 
เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
   2. รายงานประจ าปี 2555 ในรูปแบบแผน่ซีดี  
   3. ประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระ และเสนอเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
   4. ประวตัิกรรมการเข้าใหม ่

5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   6. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

7. ข้อมลูกรรมการที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ    
   8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ    
   9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
           10.       แสดง                 
     
 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ใน       
วนัพฤหสับดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป         
ซอฟเฟอริน  เลขท่ี 92  ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ
ตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล        
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2556 ได้จัดขึน้เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยได้มีการจดัสง่รายงานการ

ประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1/2556 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ         

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

   วัตถุประสงค์และเหตุผล         
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2555  
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ความเห็นของคณะกรรมการ             
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2555 บริษัทได้สรุปผลการ

ด าเนินงานท่ีผา่นมา และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในรอบปี 2555 ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2555 (สิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 2) หวัข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 47 

    การลงมติ  วาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
   

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2555  
      วัตถุประสงค์และเหตุผล   

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 คณะกรรมการ
บริษัท ได้จดัให้มีการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ที่
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ   

ค   ความเห็นของคณะกรรมการ 

      เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2555 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้                
                        (หนว่ย : ล้านบาท) 

 

   
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 
โดยมีรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2555 สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 

2555 รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2555 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) หวัข้อ งบการเงิน หน้า 52          
       การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
รายได้จากการขายและบริการ 6,349.6 
ก าไรสทุธิ     725.6 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)          1.45 

ฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
สินทรัพย์รวม 4,312.2 
หนีส้ินรวม 1,504.0 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,808.2 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2555  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ        

ที่เหลือหลงัจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท  โดยผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิ 728.4      
ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 จ านวนเงิน 8.4 ล้านบาท และพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลอื 720 ล้านบาท   
 ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา   
                          ( หนว่ย : ล้านบาท) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล งวด 3 เดือน สิน้สุด 
31 ธันวาคม 2554 

ปี 2555 
31 ธันวาคม 2555 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 32.4 728.4 
รวมเงินปันผลจ่าย 
1.เงินปันผล ระหวา่งวนัท่ี  1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค.2554  
   จ านวน 500 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.03 บาท  
2. เงินปันผลระหว่างกาล ระหว่างวนัที่ 1 ม.ค.55– 30 มิ.ย 55 
    จ านวน 500 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.20 บาท  
3.เงินปันผลประจ าปี 2555  
   จ านวน 550 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.47 บาท 
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รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 15.0 358.5 
อตัราสว่นการจ่ายปันผลตอ่ก าไรสทุธิ                46.3 %                       49.2% 
 
        ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรก าไรสทุธิเฉพาะกิจการเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย 8.4 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบ
เจ็ดสตางค์) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2555 ไปแล้วอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท (ยี่สบิสตางค์) คงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2555 ที่ขออนมุตัิจ่ายอีกในอตัรา 0.47 บาท (สีส่บิเจ็ดสตางค์)  

       คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิเข้าร่วมประชมุและสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบั
แก้ไข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 
23 พฤษภาคม 2556  
       ทัง้นี ้การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัเดียวกับการก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ดงักลา่วข้างต้นของบริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2556 
     วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 21 ก าหนดให้ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับ
เลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  
 กรรมการบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ ประจ าปี 2555 มีจ านวน 3 ทา่น คือ  

1. ดร.ธวชัชยั    นาคะตะ                 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
2. นางสวุมิล    กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายอ านาจ  ร าเพยพงศ์ กรรมการ   

       ส าหรับการประชมุสามญัประจ าปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงมกราคม 
2556 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด  

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสียในวาระนีไ้ม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ   
3 ทา่น ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ที่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้  3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดย
กรรมการที่ได้รับเสนอให้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
 รายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎตามประวตัิของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)         
       การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556  
      วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผล
ประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้ก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีอตัราเดียวกบัปี 2555 วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท   
 การลงมติ   ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั
ผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่   
 ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 เนื่องจากส านกัสอบบญัชีดงักล่าวเป็นบริษัทชัน้น าที่ให้บริการสอบบญัชีในระดับสากล มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ดงันี ้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182  และ/
หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3972 และ/หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516  

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
รายอื่นของบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั แทนได้ โดยก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2556 ดงันี ้

รายการ ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึน้ (บาท) เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  910,000 910,000 - - 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 - - 

รวม 1,390,000 1,390,000 - - 
 

 ค่าสอบบญัชีปี 2556 เท่ากับค่าสอบบญัชีปี 2555 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ บริษัทที่เป็นผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้น และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ 
 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
       

   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียด ตามค าชีแ้จง
วิธีการมอบฉนัทะ บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5) การลงทะเบียนและหลกัฐานที่
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุตามที่จดัสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั ที่ 8)  
  บริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดี ที่ 25 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทขอแนะน าให้ใช้ แบบ ข. 
เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9)  

          
                  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

      ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
                                  ประธานกรรมการ 



 

7 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ของ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด(มหาชน) 

       

วัน เวลา สถานที่ 
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92  
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
3. นายชศูกัดิ ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายถกล ถวิลเตมิทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายศรัณย์ สมทุรโคจร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ 
7. นายสมเกียรต ิ ถวิลเตมิทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายอิสสระ ถวิลเตมิทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นายอ านาจ ร าเพยพงศ์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.สหธน           รัตนไพจิตร  ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นายสมถวิล  บญุบานเย็น  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานผลติและวตัถดุิบ 
3. นางพรพรรณ  บญุชยัศรี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายรัฐวฒุ ิ แซต่ัง้   ผู้อ านวยการ  สายงานการขายและการตลาด 
5. นายธาญทิฐ        เกษมทรัพย์  ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสรุวีร์  พว่งทอง   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. นายมาณวินทร์   คงโต   ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
8. นายโสภณ   เพิ่มศิริวลัลภ      ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
9. นางสาวปัญญาพร  ไวท์ยางกรู      ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
10.  นายอรรณพ   แสงวณิช       ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ออพท์เอเชียแคปิตอล จ ากดั 
11.  นางพรภินนัท์   อศัววฒันาพร      ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั    
12.  นางสาวพรรณวดี     ระติสนุทร     ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั    
13.  นางสาวธนธรณ์       สขุอร่าม   เลขานกุารบริษัท 
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เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งว่า  ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้น
สามญัทัง้หมดจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนที่ได้ช าระแล้วทัง้สิน้ 500,000,000 บาท
และในวนันี ้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 117 ราย   ผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 107 ราย  รวมทัง้สิน้ 224 ราย นบั
รวมจ านวนหุ้นได้ 334,389,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.88 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 จึงขอ
เปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระท่ีได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

 
 ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรพรรณ บญุชยัศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและ
การเงิน ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการด าเนินการประชมุ และการลงคะแนนเสยีง 
 
 นางพรพรรณ บญุชยัศรี ชีแ้จงวา่  ส าหรับการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนในการประชุมครัง้นี ้เพื่อความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ผลการนบัคะแนนถูกต้องและโปร่งใส บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โคดและบริการของบริษัท ควิดแลบ 
จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการในการตรวจนบัคะแนน  
 ส าหรับวิธีการออกเสยีงลงคะแนน  จะเป็นดงันี ้
 1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเทา่กบัหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออก
เสยีงลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทางใดทางหนึง่เต็มตามคะแนนเสียงที่มี จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อการแยก
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดแูลรับ
ฝากหุ้น 

2. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจดัให้ในการออกเสียงลงคะแนน พร้อมลง
นามในใบลงคะแนน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนที่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยผลการลงคะแนนจะประกาศให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ทราบหลงัจากวาระถดัไป บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเป็นหลกัฐานตอ่ไป 
 3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจะไมอ่ยูใ่นห้องประชมุระหวา่งการประชมุในวาระใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่  ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อท าการ
หกัคะแนนเสยีง และหากผู้ ถือหุ้นกลบัมาในท่ีประชมุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครัง้เพื่อจะได้นบัคะแนนเสยีงเข้าไปใหม ่ 
 4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนนมาแล้วในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทได้ท าการบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ระบไุว้
แล้วเป็นการลว่งหน้า   ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกใบลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ   
   หลงัจากนัน้ประธานฯ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2/2555 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2555  โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
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ผู้ถอืหุ้นแสดงความเห็น 
นายฮัง้ใช้  อคัควสักุล  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น โดยเสนอให้บนัทึกช่ือผู้ ถือหุ้นในรายงานการ

ประชมุ  
นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น โดยเสนอให้แจกของช าร่วย และให้เปลี่ยน

สถานท่ีประชมุเนื่องจากสถานท่ีประชมุปัจจบุนัไมส่ะดวกในการเดินทาง และเสนอให้บริษัทจดัให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน 
นายศภุกร ชินพงศ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็นโดยเสนอให้บริษัทจดัให้มีการเยี่ยมชมโรงงานใน

ฤดหูีบอ้อย เนื่องจากผู้ ถือหุ้นจะได้เห็นกระบวนการผลติทัง้หมด  
 ตอบ 
 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ฝ่ายบริหารจะพิจารณาค าแนะน าของผู้ ถือหุ้นวา่จะสามารถน าไปปฏิบตัิได้หรือไมต่อ่ไป  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอให้แก้ไขรายงาน และไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 
มติ ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2/2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555  ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย 334,321,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.900 
ไมเ่ห็นด้วย          23,046    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.010 
งดออกเสยีง 310,000    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.090 
รวม 334,654,052    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 500,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท  

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จดัการ และนายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท ออพท์เอเชียแคปิตอล จ ากดั รายงานความเป็นมาของการเพิ่มทนุ และการเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุม่บริษัท
มิตซุย 

 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 
2555 มีมติอนมุตัิในเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท และบริษัทได้
ลงนามในสญัญาจองซือ้หลกัทรัพย์และสญัญาพันธมิตรทางธุรกิจ กบับริษัท มิตซุย จ ากดัและบริษัท มิตซุยชูการ์ จ ากดัแล้วเมื่อ
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

นายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ออพท์เอเชียแคปิตอล จ ากัด  น าเสนอรายละเอียดการ
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้ 

บริษัทและกลุม่บริษัทมิตซุยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างกนัมาระยะหนึ่ง และทัง้สองฝ่ายมีความเห็นร่วมกนัในการที่
จะร่วมมือกันเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยทางบริษัทก็เล็งเห็นศกัยภาพของกลุ่มบริษัทมิตซุย ไม่ว่าจะเป็นในด้านประสบการณ์ 
การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ตาลทัง้ในประเทศไทยและในตลาดโลก และทางด้านเทคโนโลยี เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงช่ือเสียงใน
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การด าเนินธุรกิจที่หลากหลายและประสบความส าเร็จมาเป็นเวลายาวนาน  โดยกลุ่มบริษัทมิตซุยมีความพร้อมที่จะสนบัสนุน
บริษัทด้านเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ นอกจากนัน้ ยังมีการช่วยเหลือกันทางเทคนิคทัง้ด้านการผลิตและการด าเนินงาน  
 การซือ้ขายน า้ตาลระหวา่งกนั โดยทางกลุม่มิตซุยจะจ าหนา่ยน า้ตาลดิบให้กบับริษัท และทางบริษัทจะขายน า้ตาลทรายขาวให้แก่  
กลุม่มิตซุย รวมถึงความร่วมมือด้านการตลาดในการจ าหน่ายน า้ตาลคณุภาพสงูในตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การท าก าไรให้บริษัท 

ดงันัน้ บริษัทจะเพิ่มทนุจ านวน 100 ล้านบาทเป็น 600 ล้านบาท (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนทัง้หมดแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัทในกลุ่มมิตซุย 2 บริษัท คือ บริษัท มิตซุย จ ากัด และบริษัทมิตซุยชูการ์ จ ากัด โดย        
50 ล้านหุ้นแรกจะจดัสรรให้กลุ่มมิตซุยทนัทีในราคาหุ้นละ 10.25 บาท และกลุม่บริษัทมิตซุยจะได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน 50 ล้านหนว่ย เพื่อแปลงเป็นหุ้นสามญัใหมอ่ีก 50 ล้านหุ้นภายใน 2 ปี (1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่) ราคา
ของใบแสดงสิทธิเท่ากบั 0.05 บาทต่อหน่วยโดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 12.70 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทนุจากการ
จ าหน่ายหุ้ นเพิ่มทุนส่วนแรกรวมมูลค่าของใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนเงินรวม 515 ล้านบาท ซึ่งจะน าไปใช้รองรับ 
การขยายงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเป็นเงินทนุหมนุเวียน ผลจากการเข้ามาถือหุ้นในสว่นแรกนีก้ลุม่มิตซุย จะ
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 9.1 ก่อนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 16.7 ภายหลงัจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดโดยบริษัท
จะได้รับเงินเพิ่มทนุอีกจ านวน 635 ล้านบาท จากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมเป็นจ านวนเงินเพิ่มทนุที่บริษัทจะได้รับ
ทัง้หมด 1,150 ล้านบาท ซึ่งในการท ารายการครัง้นี ้ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามมาตรา 89/12 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในราคาต ่าตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. (น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด) โดยพิจารณาจากราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะได้มีมติให้
เสนอวาระต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที่ 14 ธันวาคม 
2555) ซึง่เทา่กบัราคา 10.71 บาทตอ่หุ้น 

ประธานฯ กลา่วตอ่วา่ ในการเปิดโอกาสให้กลุม่บริษัทมิตซุยเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและร่วมลงทนุในบริษัท 
บริษัทต้องมีการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตลอดจนด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้         
1 บาท ดงันัน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 500 ล้านบาท เพิ่มเป็นทนุจดทะเบียน 600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600 
ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 1 บาท รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
ของบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามหนงัสอืเชิญประชมุที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้โดยวาระนีต้้องผา่นมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ถาม 
นายสพุจน์  เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ 1) กลุม่มิตซุย จะสง่กรรมการเข้ามาบริหารด้วยหรือไม ่ 

2) มีข้อก าหนดหรือไม่ว่ากลุม่มิตซุย จะถือหุ้นบริษัท ไปตลอด หรือไม่ อย่างไร 3) ขอให้ฝ่ายบริหารเลา่ถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้
จากการท ารายการเพิ่มเติม  และ 4) ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัเสีย่งที่จะเกิดขึน้จากการเข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจครัง้นี ้หรือไม่  
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ตอบ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า 1) ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการสง่กรรมการเพื่อร่วมบริหาร เพราะในขัน้ต้นกลุม่มิตซุย ยงัถือหุ้น

จ านวนน้อย 2) ไมม่ีข้อก าหนดวา่ระยะเวลาในการถือหุ้น แตต่ามปกติกลุม่มิตซุยเมื่อลงทนุจะเป็นการลงทนุระยะยาว 3) ประโยชน์ 
จากการร่วมทนุครัง้นี ้ท่ีชดัเจนคือเร่ืองการค้าขายร่วมกนั และอาจมีการร่วมกนัวางแผนเพื่อร่วมลงทนุต่อในอนาคต และ 4) ความ
เสีย่งอาจมี 2 ด้าน คือ 1. ความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งความเสี่ยงต่อบริษัทมีไม่มาก เนื่องจาก มิตซุย เป็นฝ่ายน าเงินมาลงทนุ และ  
2. ความเสีย่งด้านการแขง่ขนัทางธุรกิจ เนื่องจากกลุม่มิตซุยมีโรงงานน า้ตาลอื่นอีก 2 โรง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานน า้ตาลครบรีุมาก 
จึงไม่มีความเสี่ยงด้านการแย่งวตัถดุิบ สว่นการขาย เนื่องจากเป็นตลาดโภคภณัฑ์ที่มีการแข่งขนัสมบูรณ์ ความเสี่ยงที่บริษัทจะ
เสยีหายจากการแยง่ตลาดกนัก็มีน้อย  
 ถาม 
 นางสาวสิทธิรัตน์  ตนัจรารักษ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า  ในการร่วมทนุครัง้นีบ้ริษัทจะน าเงินไปลงทุน
เร่ืองอะไร  

ตอบ 
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชีแ้จงว่า การร่วมทนุกบักลุม่มิตซุย  บริษัทมองไปในอนาคต ผลประโยชน์ของการร่วมทนุ

อาจไมไ่ด้เกิดโดยเร็ว แตส่ิง่ที่ผู้บริหารมองเป็นการมองธุรกิจในระยะยาวว่า การร่วมทนุกบั มิตซุยจะท าให้บริษัทสามารถเติบโตได้
ในระยะยาว เพราะจะท าให้บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยในตลาดตา่งประเทศมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่ นท่ีก าลงัซือ้ดีและ
มีความต้องการน า้ตาลหลากหลาย ทัง้น า้ตาลซุปเปอร์รีไฟน์ และน า้ตาลในบรรจภุณัฑ์ ใหม่ๆ  อยา่งไรก็ตาม การจะเข้าตลาดญ่ีปุ่ น
ได้ยงัขึน้อยูก่บันโยบายรัฐบาลที่ก าหนดมาตราการเก่ียวกบัการน าเข้าน า้ตาลว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ นอกจากนัน้เรา
ยงัต้องผลติได้ตามมาตรฐานความสะอาดของญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากมิตซุย   
 ถาม 

นางสาวพชัริน ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ หลงัจากที่กลุม่มิตซุยเข้ามาถือหุ้นของบริษัทฐานะของ
บริษัทจะเติบโตอยา่งไร  

นายวิชา โชคพงษ์พนัธ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า หลงัจากการเพิ่มทุนในครัง้นีบ้ริษัทควรจ่ายเงินปันผล
เพิ่มขึน้ และบริษัทจะน าเงินเพิ่มทนุจะน าไปใช้ท าอะไรบ้าง และ จะมีการกู้ เงินเพิ่มหรือไม่ 
 ตอบ 

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  ชีแ้จงว่า การลงทุนต่อจากนีจ้ะมี 3 สว่น คือ 1) กลุม่มิตซุย ต้องตัง้คณะกรรมการร่วมกับ 
บริษัทเพื่อมาศกึษาวา่ จะมีการเพิ่มการผลติได้อีกหรือไม่ 2) โครงการการขยายโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ และ 3) มีความ
เป็นไปได้ที่บริษัทจะขยายเป็นโรงงานแห่งใหม่ หากบริษัทมีพืน้ที่ที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทนุอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการได้รับใบอนญุาตด้วย 

 

ส าหรับการกู้ เงินบริษัทมีนโยบายวา่ การที่จะกู้ เงินจากธนาคารในสดัสว่นไม่เกิน 1 ต่อ 1 เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงมาก
เกินไป  
 ถาม 

นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามวา่ บริษัทต้องจ่ายคา่ Royalty ให้กลุม่มิตซุยหรือไม ่
ตอบ 
นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์  ชีแ้จงวา่ บริษัทไมต้่องจ่าย Royalty ให้กลุม่มิตซุย 
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 ถาม 
นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ขอให้ผู้บริหารชีแ้จงข้อตกลงกบักลุม่มิตซุยที่ระบใุนเอกสาร

ประกอบการประชมุ เก่ียวกบั การซือ้น า้ตาลทรายดิบจากโรงงานน า้ตาลกุมภวาปีและโรงงานน า้ตาลเกษตรผล และข้อตกลงที่จะ
ขายน า้ตาลให้กลุม่มิตซุย  
 ตอบ 

นายรัฐวุฒิ แซ่งตัง้ ชีแ้จงว่า การซือ้ขายน า้ตาลทรายดิบระหว่างบริษัทกับ โรงงานน า้ตาลเกษตรผลและโรงงาน
น า้ตาลกุมภวาปี เป็นกิจกรรมค้าขายปกติ โดยปริมาณน า้ตาลทรายดิบที่บริษัทซือ้จากกลุ่มนีใ้นอดีต คิดเป็นสดัส่วนประมาณ      
10 % ของก าลงัการผลติน า้ตาลแตล่ะโรง และนอกจากกลุม่นีแ้ล้ว บริษัทก็สามารถซือ้น า้ตาลดิบจากโรงงานอื่นได้เช่นกนั  

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชีแ้จงว่า ข้อตกลงกับการขายน า้ตาลให้กลุม่มิตซุย 40% เป็นกรอบการท างานร่วมกัน
เท่านัน้ แต่หากบริษัทสามารถขายให้กบัลกูค้ารายอื่นได้ราคาดีกว่า บริษัทก็สามารถขายให้กับลกูค้ารายอื่นได้ ข้อตกลงจึงเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

ถาม 
ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นเก่ียวกับการที่กลุ่มมิตซุยจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในรอบที่จะถึงนี ้(ผลประกอบการของปี 

2555) ดงันี ้
นายสริุยนต์  จิตตราภณัฑ์  ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามว่า เนื่องจากกลุม่มิตซุยเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2556 จึงไมค่วรได้รับเงินปันผลที่จะจ่ายจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่จะถึงนี ้ควรมีการเพิ่มเง่ือนไขว่ากลุม่มิตซุย จะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลของปี 2555 หรือให้จดทะเบียนหลงัจากมีการประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD ไปแล้ว  

นายวลัลภ เจริญฉิมพลกีลุ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และ นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล  ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่เห็นด้วยที่กลุม่มิต
ซุยจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2555 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไมเ่ห็นด้วยที่กลุม่มิตซุยจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของ
ปี 2555 และเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลโดยขึน้เคร่ืองหมาย XD ก่อนที่กลุม่มิตซุยจะเข้ามาถือหุ้น 

นายวิชา  โชคพงษ์พนัธ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามถึงความเป็นไปได้ของการพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 
2555 มากกวา่นโยบายเดิม เช่น 50 % เพื่อชดเชยให้ผู้ ถือหุ้น 

ตอบ 
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์  ชีแ้จงว่า ในการเจรจากับกลุ่มมิตซุยมีหลายประเด็น และเงินปันผลก็เป็นส่วนหนึ่งใน

สตูรราคาที่ตกลงสดุท้าย ทีมงานเจรจาท างานอยา่งหนกัและตอ่รองโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท อยากให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นมองภาพใหญ่วา่ Dilution เร่ืองของเงินปันผลอาจมีผลตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นในระยะสัน้ แตท่ัง้นี ้ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจาก
การร่วมเป็นพนัธมิตรกบักลุม่มิตซุยยงัมีอีกมากในระยะยาว  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติม ว่า การเพิ่มทนุและร่วมเป็นพนัธมิตรกับกลุม่มิตซุย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาการของ
บริษัทในระยะยาว พนัธมิตรจะเข้ามาร่วมท างานเพื่อให้บริษัทเติบโต การท่ีเอาประเด็นเงินปันผลมาพิจารณาอาจท าให้เกิดผลเสีย
เร่ืองความไว้เนือ้เช่ือใจกนัระหวา่งพนัธมิตร ซึง่ความเสยีหายนัน้ ถ้าเกิดขึน้อาจมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่เงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้น 
จะได้เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย อีกประการหนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วก็ได้มีการเจรจารวมเข้าเป็นสว่นหนึ่งของสตูรที่ใช้ในการตก
ลงราคาซือ้ขาย 

ประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น ให้ข้อคิด ให้ความรู้และให้ก าลงัใจ สว่นในเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอให้
ปรับปรุง บริษัทจะพิจารณาปรับปรุงตามกรอบที่สามารถด าเนินการได้ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

"ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

  โดยแยกออกเป็น  
 หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (-)" 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย 326,272,746 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.430 
ไมเ่ห็นด้วย 8,185,306            เสยีง คดิเป็นร้อยละ 2.440 
งดออกเสยีง 411,600    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.120 
รวม 334,869,652       เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ  
บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ("ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1") โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ตอ่ 

บริษัท มิตซยุ จ ากดั 33,333,333 หนว่ย 
บริษัท มิตซยุชกูาร์ จ ากดั 16,666,667 หนว่ย 
รวม 50,000,000 หนว่ย 

ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 12.70 บาทต่อหุ้น สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่อยูใ่นล าดบัท่ี 4  

นอกจากนี ้คณะกรรมการเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือ
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ให้ส าเร็จลลุว่ง ซึ่งรวมถึงการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง จดัท า  
เข้าท า ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาหรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที่ 1 รวมถึงการจดัท าและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 
การด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิฯ  การก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขาย         
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เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับสิทธิภายใต้เง่ือนไขของ
ข้อก าหนดสทิธิ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 จ านวน 50,000,000 หน่วย โดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui & Co., Ltd. จ านวน 33,333,333 หน่วย
และ Mitsui Sugar Co., Ltd. จ านวน 16,666,667 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิที่           
12.70 บาทต่อหุ้น ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 ให้ส าเร็จลลุว่ง 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 

 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ กลา่วต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้บริษัทด าเนินการเพิ่ม
ทนุ และ จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นให้แก่บคุคลเฉพาะเจาะจง คือกลุม่บริษัทมิตซุยจึงขอเสนอเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 33,333,333 หุ้นเพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui & Co., Ltd. ใน
ราคาหุ้นละ 10.25 บาท 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 16,666,667 หุ้นเพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui Sugar Co., Ltd.
ในราคาหุ้นละ 10.25 บาท 

3. จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1  

และขออนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้จดัการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้การออก จดัสรร และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ มทนุของ
บริษัทส าเร็จลลุว่ง ซึง่รวมถึง 

เห็นด้วย 326,320,806 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.450 
ไมเ่ห็นด้วย 8,077,246            เสยีง คดิเป็นร้อยละ 2.410 
งดออกเสยีง 471,600     เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.140 
รวม 334,869,652           เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.000 
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(ก) การพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง จัดท า เข้าท า ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาหรือเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการก าหนด และ /หรือ 
เปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น 

(ข) การจดัท า เข้าท า ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่ม ค าขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการประสานงาน
และติดตอ่เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของหนว่ยงานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
        ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 33,333,333 หุ้น เพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui & Co., Ltd. ใน
ราคาหุ้นละ 10.25 บาท 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 16,666,667 หุ้น เพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui Sugar Co., Ltd. ใน
ราคาหุ้นละ 10.25 บาท 

(3) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 หุ้ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าเร็จลลุว่ง 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 

 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  
 ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ 1) ผลตอบแทนการลงทนุโรงงานผลิตไฟฟ้า ค่าตอบแทนเป็นเท่าไร 2) หลาย
บริษัทเอากากอ้อยมาท าเป็น Bio gas เพื่อมาใช้แทน NGV บริษัทได้ศึกษาหรือไม่ว่า จะเอาเอทานอลมาท าเป็น Bio gas และ
ผลตอบแทนดีกว่าหรือไม่ 3) บริษัทจะเพิ่มงบลงทนุเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทหรือไม่ และ 4) สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับ
น า้ตาลซุปเปอร์รีไฟน์   

เห็นด้วย 326,201,806 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.410 
ไมเ่ห็นด้วย 8,079,246            เสยีง คดิเป็นร้อยละ 2.410 
งดออกเสยีง  588,600    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.180 
รวม 334,869,652           เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.000 
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    นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  ชีแ้จงว่า 1) ส าหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าผลตอบแทนการลงทุนใช้เวลาคืนทนุ 5 ปี การ
ลงทนุประมาณ 1,600 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุของบริษัท 500 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินสินเช่ือจากธนาคาร 2) ส าหรับ Bio gas 
บริษัทได้ด าเนินการศกึษาแล้ว ได้ข้อสรุปวา่ บริษัทไมส่ามารถด าเนินการได้ เพราะน า้เสยีจากโรงงานน า้ตาลมีแบคทีเรียไมพ่อ 

3) ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์นัน้ บริษัทมีการด าเนินงานเร่ืองรถตดัอ้อย ปัจจุบนัเป็นรุ่นที่ 3  ปี 2555 ผลิตได้ 8 คนั 
เร่ืองพนัธุ์อ้อย บริษัทท าวิจยัมาแล้วเกือบ 10 ปี ลงทนุไปประมาณ 30 ล้านบาท พนัธุ์อ้อยที่พฒันาแล้วมี 2 พนัธุ์ซึ่งเป็นพนัธุ์อ้อยที่
เหมาะสมกบัพืน้ดินในเขตครบรีุ มีการขยายพืน้ท่ีปลกูพนัธุ์อ้อยเป็น 1,500 ไร่ ในปีหน้า และจะพยายามขยายการปลกูพนัธุ์อ้อยจน
เพียงพอให้ชาวไร่ใช้ในเขตสง่เสริมของบริษัท  
  4) ส าหรับการร่วมทนุในครัง้นีเ้พื่อพฒันาการผลติน า้ตาลซุปเปอร์รีไฟน์ และการจดัเก็บและการสง่ออก ไปประเทศญ่ีปุ่ น 
จะท าให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีมลูคา่เพิ่มขึน้      

   ไมม่ีเร่ืองอื่นใดเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

     ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นท่ีได้เข้าประชมุในครัง้นี  ้

     ปิดการประชมุเวลา 16.50 น. 
 

 
ลงช่ือ   

 (นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ) 
 ประธานกรรมการ 

 
ลงช่ือ   

 (นางสาวธนธรณ์  สขุอร่าม) 
 เลขานกุารบริษัท 
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                     สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
 

 
ชื่อ – นามสกุล :   ดร. ธวชัชยั นาคะตะ      
อายุ  :   65 ปี  
ต าแหน่ง :   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศึกษา :   ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ 
การอบรม : • Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 13/2006 
   •Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 52/2006 
ประวัตกิารท างาน   
2553 - ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท แชร์ กรุ๊ป จ ากดั (เจแปน) 
2555 - ปัจจบุนั : กรรมการ          บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค อินเตอเนชัน่แนล จ ากดั (สิงคโปร์) 
2554 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ          บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 
2524 - ปัจจบุนั : วฒิุวิศวกร วย.736        สภาวิศวกร  
2551 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
2535 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริษัท      บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
  
  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
●  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
    จ ากดั (มหาชน) และบริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 
●  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน  2  แหง่ บริษัท แชร์ กรุ๊ป จ ากดั (เจแปน)  และ บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค อินเตอเนชัน่แนล 
   จ ากดั (สงิคโปร์) 
●  การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท 
     อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท                 : ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555    :  6/6    
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2556)  ร้อยละ  :  ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
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ชื่อ – นามสกุล : นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     
อายุ  : 60 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศึกษา : •ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

•ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม : •  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011 
   • Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007 
ประวัติการท างาน  
2553-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2554- ปัจจบุนั : คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
2553-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ      บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2553-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ      บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2545-ปัจจบุนั : กรรมการ     บริษัท 75 ซี พี อี จ ากดั 
2533-ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร    บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
2553 - ปัจจบุนั  : เหรัญญิก     สมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  
 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
●  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)      
●  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  3  แหง่ ได้แก่  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษัท 75 ซี พี อี จ ากดั และ 
    บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั  
●  การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท   
    อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   : ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555    : 6/6 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2555) ร้อยละ  : ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  : ไมม่ี 
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ชื่อ – นามสกุล : นายอ านาจ ร าเพยพงศ์     
อายุ  : 37 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ  กรรมการบริหารความเสีย่ง  
                                           กรรมการสรรหาก าหนดคา่ตอบแทน 
การศึกษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนา ชาล์ลอ็ตต์ 
การอบรม : • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2009 
 
ประวัติการท างาน 
2549 - ปัจจบุนั  : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง  บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ าากดั (มหาชน) 
   กรรมการพิจารณาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2549 - ปัจจบุนั  : กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท เอ็น. วาย รับเบอร์ จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั  : กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั  : รองกรรมการผู้จดัการ    บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 
 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
●  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)      
● กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  3  แหง่ ได้แก่  บริษัท เอ็น. วาย รับเบอร์ จ ากดั บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จ ากดั และ  
   บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 
● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท   
   อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555 : 6/6 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2555)  ร้อยละ : 0.05 (จ านวน  250,000 หุ้น)  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั    : หลานของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ และ 

    นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  
    ลกูพี่ลกูน้องของนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 

ประวตัิการกระท าาความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี : ไมม่ี 
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      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ 
     

ชื่อ – นามสกุล :     นายประเทือง  ศรีรอดบาง     
อายุ  :     75 ปี   
ต าแหน่งปัจจุบนั :     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา :     •วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ.32 (ปรอ.2) 
        •Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
        •เนติบณัฑติไทย ส านกัฝึกอบรมกฎหมายแพง่เนติบณัฑิตยสภา 

      •ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์          
 
การอบรม :     • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2547 
        • Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่นท่ี 24/2548 
        • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นท่ี 2/2549 
        • Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่ี 6/2552 
        • คณะกรรมการตรวจสอบ ประสบการณ์ ปัญหาและแนวปฏิบตัิที่ดี ปี 2550 
        • Corporate Governance Report in Thai Listed Companies ปี 2550 
  
ประวัติการท างาน   
2556 - ปัจจบุนั :       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจบุนั  :       อนกุรรมการตรวจสอบ          บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั  
2546 - ปัจจบุนั :       กรรมการอิสสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีเอส ลอ็คซอินโฟ จ ากดั (มหาชน)          
2541 - ปัจจบุนั :       กรรมการ         บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
2542 - 2545 :       ประธานกรรมการตรวจสอบ                 บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
2537 - 2541 :       รองปลดักระทรวงพาณิชย์                   กระทรวงพาณิชย์  
  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
● กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท ซีเอส ลอ็คซอินโฟ จ ากดั (มหาชน)         
● กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1  แหง่  ได้แก่ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท   
   อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    :  ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555    :  - 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556)  ร้อยละ  :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ี 
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                สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ของ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 
              

หมวด 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

 11. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวนั (21) วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ ทัง้นี ้
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่
น้อยกวา่สบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น        
 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เกินกวา่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท   

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 
18.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
21.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่งถ้าจ านวนกรรมการจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับ
เลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
 26.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสยีง 
 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานฯ กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ือนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



22 

 

 
 

33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมีสทิธิ
ได้รับคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยอาจก าหนดเป็น
จ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกทางหนึง่ 
 

หมวด ที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จังหวดัใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

37. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ไมว่า่เป็นการประชมุสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือ
นดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบวุา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
หากการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช้เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดย
มีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 - จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู ่

- ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 
กรณีที่มีการมอบฉนัทะ บคุคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ

นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 
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41. มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัการ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 42. การลงคะแนนลบัในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี
ที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  (5) กิจการอื่นๆ  

 
หมวดที่ 5 

การบัญชี การเงนิ การสอบบญัชี 
 

44.  รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
46.  บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และต้องจดัท างบ

ดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบสบิสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบบญัชีของบริษัท และเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้ในกรณีนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนัน้ให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิในการประชุมสามญั
ประจ าปี                                              
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                      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 

           

บริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระให้สอดคล้องกับประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้ว
ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย  ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น 
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
ของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็น 
หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ 
ตัง้แตร้่อยละสำมของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุำตหรือตัง้แตย่ี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้
กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำร ค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดงักลำ่ว ให้นบัรวมภำระ
หนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ขออนุญำต และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับ
กำรแตง่ตัง้ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง

ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีนบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี
มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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                      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7 

ข้อมูลกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ :   นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์     

อาย ุ :   59 ปี  

ต าแหนง่  :   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ  
การศกึษา :   • มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัธาตทุอง 

การอบรม : • Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 32/2003 
   • Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 5/2003 
 
ประวัติการท าางาน 
2517 - ปัจจบุนั  :  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั  : กรรมการ   บริษัท ครบรีุ แคปิตอล จ ากดั 
2551 - ปัจจบุนั  : กรรมการ   บริษัท จกัรกลเกษตรบริการ จ ากดั 
2551 - ปัจจบุนั  : กรรมการ   บริษัท ผลติไฟฟ้าครบรีุ จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั  : กรรมการ   บริษัท ครบรีุไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั  
2536 - ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ชมุพร โฮลดิง้ จ ากดั 
2531 - ปัจจบุนั  : กรรมการบริหาร  บริษัท บ ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ ากดั  
2522 - ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

 

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม 
   จ ากดั (มหาชน)  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  6 แห่ง  บริษัท ครบุรี แคปิตอล จ ากดั บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ ากดั บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี 
จ ากดั บริษัท ครบรีุไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั บริษัท ชมุพร โฮลดิง้ จ ากดั และบริษัท บ ารุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จ ากดั  

● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท  
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    :  ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555    :  6/6    
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2556)  ร้อยละ  :  0.84 (4,631,250 หุ้น) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  พี่ชายของนายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  

อาของนายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ และ 

น้าของนายอ านาจ ร าเพยพงศ์  
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ี 
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ช่ือ – นามสกลุ :   นายศรัณย์ สมทุรโคจร      

อาย ุ :   47 ปี  

ต าแหนง่  :   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการอิสระ 

   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การศกึษา :   • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย  
    สาขาลอสแอนเจลสิ 

   • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย สาขานอทริดซ 

การอบรม : • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42/2005 
   

ประวัติการท างาน   

 2553 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
  : กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2555 - ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร       บริษัท แอล ฟู๊ ดส์ โชลชูนั จ ากดั 

2553 - ปัจจบุนั : คณะกรรมการบริหาร  บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร       บริษัท ลอ็กซเลย์่ เทรดดิง้ จ ากดั 

กรรมการบริหาร      บริษัท ลอ็กซเลย์่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

2549 - 2552 : กรรมการผู้จดัการ        บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

2545 - 2549 : ผู้จดัการทัว่ไป       บริษัท เคเอฟซี (ประเทศไทย) จ ากดั 

2538 - 2545 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

  
  

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

 

●  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
● กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  3  แหง่ บริษัท บริษัท ลอ็กซเลย์่ เทรดดิง้ จ ากดั บริษัท แอล ฟู๊ ดส์ โชลชูนั จ ากดั และ 

   บริษัท ลอ็กซเลย์่ อินเตอร์เนชัน่แนล   จ ากดั     
● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท  
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    :  ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555    :  5/6    
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2556)  ร้อยละ  :  ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ี 
 



28 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8      

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ตำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่รำยละเอียดชดัเจนตำยตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก

และดแูลหุ้น   
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี  ้

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปสำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูล

หุ้น เลอืกใช้แบบ ค. เทำ่นัน้   
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  ตำมที่

บริษัทได้เสนอช่ือไว้ โดยเลอืกเพียงทำ่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่วดงันี  ้
        1. นำยถกล     ถวิลเติมทรัพย์  กรรมกำรผู้จดักำร 

  2. นำยศรัณย์    สมทุรโคจร  กรรมกำรอิสระ  
   ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริษัทลงมติแทนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐำนมำยัง  หน่วยงำนเลขำนุกำร
บริษัท บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 164 ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
ภายในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556  
3.  ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไมส่ำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่

เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   เพียง

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่เทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่นได้ (เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงของ Custodian) 
5.  ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวันที่ทีท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตำม 

กฏหมำย  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลำ  12.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องวำสนำ  ชัน้  3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม  9  แขวงบำงกะปิ           
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  ตำมแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 10)   

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
  ผู้ เข้ำร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้ำร่วมประชมุ  
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ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- เอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  ใบอนญุำตขบั
ขี่ หรือหนงัสอืเดินทำง กรณีมีกำรเปลีย่นแปลงหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นมำประชมุแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ ถือหุ้นตำมข้อ 1. และผู้ ถือหุ้นได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
- เอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัข้อ 1. 

ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล (กรรมกำร) มำเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน  และเอกสำรแสดงตนท่ีสว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดยีวกบับคุคลธรรมดำตำมข้อ 1. 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ เข้ำร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีมีกำรมอบฉนัทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน และ หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและ
ลงลำยมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง และประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และ/หรือ  
- เอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำตำมข้อ 1. 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน และ ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ ข้อ 2. 
- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐำนดงัต่อไปนี ้
เพิ่มเติม 
 หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยืนยนัวำ่ Custodian ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

 ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแบบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล  
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  ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9  
      หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                                                  ปิดอากรแสตมป์ 
                        จ านวน 20 บาท 
          
                                                                                                                                                    เขียนที ่    
    

   วนัที ่ เดือน  พ.ศ.  
 
 (1)   ข้าพเจ้า สญัชาต ิ อยูบ้่านเลขที ่ ถนน   
         

             ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์   
      

(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)        
            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง ดงันี ้
         หุ้นสามญั หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 ขอมอบฉันทะให้ 
  
            (1) ชื่อ                                                         อาย ุ                      ปี     อยูบ้่านเลขที่   ถนน                                                  

 ต าบล/แขวง                                           อ าเภอ/เขต     จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                                        
                     
             (2) ชื่อ                                                          อาย ุ                   ปี     อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                            

  ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                           
  
 (3) ชื่อ                                                          อาย ุ                   ปี     อยูบ้่านเลขที ่     ถนน                                                 
       ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                       
                     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น        
ประจ าปี 2556 ในวนัพฤหสับดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องวาสนา  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
. 

            ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
    ( )  
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

หมายเหตุ :    ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่ 
 แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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                                ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9     
              ปิดอากรแสตมป์ 
                              จ านวน 20 บาท 
                                                                           หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    
                                                                                                    
                                                                                                                                           เขียนที่       
   วนัที ่ เดือน  พ.ศ.  
 
 

 (1)   ข้าพเจ้า                                                         สญัชาติ                                       อยูบ้่านเลขที่  ถนน   
        ต าบล/แขวง                                                   อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์   
 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง ดงันี ้
         หุ้นสามญั หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1) ชื่อ                                              อาย ุ                     ปี     อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                      
  ต าบล/แขวง                                                         อ าเภอ/เขต  จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์                                      
 

            (2) ชื่อ                                                                        อาย ุ                      ปี     อยูบ้่านเลขที ่              ถนน                             
                ต าบล/แขวง                                                           อ าเภอ/เขต    จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์                                      
 

 (3) ชื่อ                                                                       อาย ุ                      ปี     อยูบ้่านเลขที ่                ถนน                           
      ต าบล/แขวง                                                          อ าเภอ/เขต                จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                                                              

 
     คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น      
ประจ าปี 2556 ในวนัพฤหสับดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

   (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                         เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2555 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                                          เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2555    

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2556 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

    เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 

 1.  ดร.ธวัชชัย    นาคะตะ                      
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง  
 

2.  นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์   
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

3.  นายอ านาจ  ร าเพยพงศ์   
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556     

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2556     

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                          งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ

ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
( ) 
 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 
 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 
 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน  
2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10320  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  . 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

 

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                    เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระที่      เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)   

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

            เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 1.  ชื่อกรรมการ         

   เห็นด้วย                            ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  
  2.  ชื่อกรรมการ       
          เห็นด้วย                            ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
  3.  ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย                            ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
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           ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9  
      หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)                                                            ปิดอากรแสตมป์ 
      (ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้)         จ านวน 20 บาท                                   
    

                                                                                                                                                  เขียนที่    
   วนัที ่ เดือน          พ.ศ.     
 
(1)   ข้าพเจ้า สญัชาต ิ อยูบ้่านเลขที ่ ถนน   
        ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต                                          จงัหวดั                          รหสัไปรษณีย์         
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั            
 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้  
            (1) ชื่อ                                              อาย ุ                     ปี     อยูบ้่านเลขที ่  ถนน                                     
  ต าบล/แขวง                                                   อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                            
 
            (2) ชื่อ                                                                 อาย ุ                      ปี     อยูบ้่านเลขที่   ถนน                            
                  ต าบล/แขวง                                                   อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                           
 
  (3) ชื่อ                                                                อาย ุ                      ปี     อยูบ้่านเลขที ่         ถนน                                         
        ต าบล/แขวง                                                   อ าเภอ/เขต             จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์    
                                                          
                   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น   
ประจ าปี 2556 ในวนัพฤหสับดี ที่ 25 เมษายน  2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตรุทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
  
(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้   

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
    มอบฉันทะบางสว่นคือ       

หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด   เสียง 
 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556   
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2555     

  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2555    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2556 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
  

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 
 1.   ดร.ธวัชชัย    นาคะตะ                      
  เห็นด้วย   เสียง     ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
 

 2.   นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์ 
    เห็นด้วย       เสียง    ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
 

 3.  นายอ านาจ  ร าเพยพงศ์ 
   เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2556 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
 และไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  

  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ 
  ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควรกิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือ 
  เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 

 ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)      
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ 
 ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ 
 ฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัพฤหสับด ีที่ 
25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องวาสนา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง  

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

วาระที ่  เร่ือง    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

วาระที่      เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)   

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

   เห็นด้วย   เสียง          ไมเ่ห็นด้วย   เสียง   งดออกเสียง                 เสียง       

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 1.  ชื่อกรรมการ         

 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง  
 2.  ชื่อกรรมการ                            

 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 3.  ชื่อกรรมการ      

 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 



39 

 

                            สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  10 
 

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 

 
 

โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน 
ณ ห้องวาสนา  ชัน้ 3  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท์ :  02 -641-4777 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 164 ซอยสขุมุวิท 23 (ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์  :  02-260-4951-5  โทรสำร:  02-260-4950 
ที่ตัง้โรงงำน : เลขที่ 289 หมูท่ี่ 13 ต ำบลจระเข้หิน อ ำเภอครบรีุ จงัหวดันครรำชสมีำ 30250 
  โทรศพัท์  :  (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสำร:  (044) 448-500 
Head Office  : Khonburi Sugar Public Company Limited 164 Soi Sukhumvit 23 (Prasarnmit),Sukhumvit Road, 

Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110  Tel : 02-260-4951-5 Fax : 02-260-4950 
Factory :    Khonburi Sugar Public Company Limited 289 Moo 13 Chorakhe-Hin,Khonburi, Nakhon Ratchasima 

30250  Tel : (044) 448-338, (044) 449-020 Fax : (044) 448-500 
Website :   http://www.kbs.co.th 
 




