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วนัที ่19 มนีาคม  2557  

    
เรื่อง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั น ้าตาลครบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 
 2. รายงานประจ าปี 2556  (ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู CD-ROM) 
 3. ประวตัขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
 4. ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 6. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. เป็นแบบทีล่ะเอยีดและ 

   ชดัเจน) 
 8. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2557 ในวนั
องัคาร ที ่22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบยีน 12.00 - 14.00 น. ณ หอ้งบุหงา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ 
ซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92  ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมรีะเบยีบวาระการ
ประชุมต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2556 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        
การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2556 โดยได้มกีารจดัส่งรายงานการ

ประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 รายละเอยีด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2556 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณารบัรอง 

 
การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2556 
      วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล         

 บรษิทัได้สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2556  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ             
เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2556 บรษิัทได้สรุปผลการ

ด าเนินงานทีผ่่านมา และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2556 ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฎในรายงานประจ าปี 2556 (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่2) หวัขอ้ ค าอธบิายและบทวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน และงบการเงนิ 

 
    การลงมติ  วาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
   

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2556  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 46 คณะกรรมการ

บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จงึน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  

 
       ความเหน็ของคณะกรรมการ 
       เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 
2556 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้        
                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

   
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,903.8 
ก าไรสทุธ ิ    501.5 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท)      0.92 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
สนิทรพัยร์วม 5,932.6 
หนี้สนิรวม 2,502.2 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,430.4 
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โดยมรีายละเอยีดงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2556 สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2556 รายละเอยีดปรากฎในรายงานประจ าปี 2556 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) หวัขอ้ งบการเงนิ   
         

 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2556  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ยีส่บิ (1/20) ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิ (1/10) ของทุนจดทะเบยีน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งต้นแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้
จดัสรรเงนิส ารองอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด้  
 ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 600.0 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 50.0 ลา้น
บาท จงึจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิป็นส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ จ านวน 10.0 ลา้นบาท 
 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ที่เหลือหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทและตามกฎหมาย หากไม่มเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม   
 บรษิทัมกี าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการประจ าปี 2556 จ านวน  509.2 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไร 0.94 บาทต่อ
หุ้น หลงัจากจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 54 จ านวนเงนิ 10.0 ลา้นบาท จะมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่หลอื จ านวน 499.2 ลา้น
บาท เมื่อพจิารณาจากฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัแลว้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรตอ้งพจิารณาการจ่ายเงนิ
ปนัผลประจ าปี 2556 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสุทธเิฉพาะกจิการเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 10.0 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท    
(หา้สบิสตางค)์ ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรบัปี 2556 ไปแลว้อตัรา
หุน้ละ 0.20 บาท (ยีส่บิสตางค)์ คงเหลอืเงนิปนัผลส าหรบัปี 2556 ทีข่ออนุมตัจิ่ายอกีในอตัรา 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมและสทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) 
ในวนัที ่12 มนีาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่13 มนีาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ในวนัที ่16 พฤษภาคม 2557  

 
 ทัง้น้ี การใหส้ทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัเดยีวกบัการก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุม
ดงักล่าวขา้งตน้ของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมา                 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2555 ปี 2556 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 728.4 509.2 
รวมเงนิปนัผลจ่าย 
1. เงนิปนัผลระหว่างกาล ระหว่างวนัที ่1 ม.ค.55 – 30 ม.ิย.55 จ านวน 

500 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.20 บาท 
2.เงนิปนัผลประจ าปี 2555 จ านวน 550 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.47 บาท 

 
100.0 

 
258.5 

 
- 
 
- 

3.เงนิปนัผลระหว่างกาล ระหว่างวนัที ่1 ม.ค.56 – 30 ม.ิย.56 จ านวน 
   550 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.20 บาท 
4.เงนิปนัผลประจ าปี 2556 จ านวน 550 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.30 บาท 

- 
 
- 

110.0 
 

165.0 
5.เงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 358.5 275.0 
6.อตัราสว่นการจ่ายปนัผลต่อก าไรสทุธ ิ 49.2% 54.0% 

 
 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  ประจ าปี 2557      
  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้ากรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม 
(3) ส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 
 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง ประจ าปี 2556 มจี านวน 3 ท่าน คอื  

1. นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ                 ประธานกรรมการ   
 2. นายสมเกยีรต ิ  ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ 
 3. นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ   

  
 ส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2557 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้
รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2556 ถึง
กุมภาพนัธ ์2557 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด  
  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพจิารณา จึงได้เสนอให้เลอืกตัง้
กรรมการ  3 ท่าน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 
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  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ทีเ่ป็นกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระ
หนึ่ง   
 รายละเอยีดประวตักิรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามประวตัขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลอืกตัง้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่ง (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) 
         

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2557  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2557 
 
 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบรษิัท หน้าที่ความรบัผิดชอบและผลการฏบิตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณาเสนอให้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีอตัราเดยีวกบัปี 2556 วงเงนิไม่เกนิ 8.0 ลา้นบาท 
    
 การลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2557 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทั นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ได้ก าหนดให้บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านักงานสอบ
บญัชีเดียวกบัผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ใหแ้ต่งตัง้บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั (ชื่อเดมิ 
บรษิทัส านกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั) เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2557 เนื่องจากส านักสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้น าที่
ใหบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ดังนี้   นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3516 และ/หรอื นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื 
นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521  
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โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีที่

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่น
ของบรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2557 ดงันี้ 

 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2556 

เพ่ิมขึน้  
(บาท) 

เพ่ิมขึน้  
(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี  910,000 910,000 - - 
คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 - - 

รวม  1,390,000 1,390,000 - - 
  
 ค่าสอบบญัชปีี 2557 เท่ากบัค่าสอบบญัชปีี 2556 โดยให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
อนุมตั ิบรษิทัที่เป็นผู้สอบบญัชแีละผู้สอบบญัชตีามทีเ่สนอไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้น
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 คณะกรรมการบรษิัท เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2557 ตามรายละเอยีดขา้งต้น และก าหนดค่า
สอบบญัชปีระจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ 
 
 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
       

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถอืหุ้นของ บรษิัท น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2557 ตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยขอใหเ้ตรยีมหลกัฐานทีต่อ้งใชเ้พื่อการประชุมผูถ้อืหุน้ดงัมรีายละเอยีด ตาม
ค าชี้แจงวธิกีารมอบฉันทะ การลงทะเบยีนและหลกัฐานทีต่้องน ามาแสดงในวนัประชุมตามทีจ่ดัส่งมาพรอ้มนี้ (สิง่ที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที ่ 4 ) บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5)  
 บรษิทัเปิดลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคาร ที ่22 เมษายน 2557 ผูถ้อืหุน้ท่าน
ใดทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6) เป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดย
กรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง  ซึง่บรษิทัขอแนะน าใหใ้ช ้
แบบ ข. เป็นแบบทีล่ะเอยีดและชดัเจน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 7)  
 
 
                                 ขอแสดงความนบัถอื 
 
                     ………………………………….. 
                                    ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ) 

                         ประธานกรรมการ 
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         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  1 
 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556  
ของ 

บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั(มหาชน) 
       

วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัศุกร ์ที ่18 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10230 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ  
1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ  
2. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   
3. นายประเทอืง ศรรีอดบาง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
6. นายศรณัย ์ สมุทรโคจร กรรมการอสิระ 
7. นายสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
8. นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
9. นายอ านาจ ร าเพยพงศ ์ กรรมการ  

 
ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. นายทศัน์  วนากรกุล  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายวรวทิย ์ โรจน์พธีาดา  ผูไ้ดร้บัเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
3. รศ.สหธน           รตันไพจติร  ทีป่รกึษากฎหมาย 
4. นางพรพรรณ บุญชยัศร ี  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
5. นายรฐัวุฒ ิ แซ่ตัง้   ผูอ้ านวยการสายงานการขายและการตลาด 
6. นายธาญทฐิ        เกษมทรพัย ์  ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ 
7. นายฮโิรอาก ิ       ไซกา้   ผูบ้รหิารสว่นการลงทุน 
8. นางสาวสรุวรี ์ พ่วงทอง   ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
9. นายมาณวนิทร ์ คงโต   ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวธนธรณ์    สขุอร่าม   เลขานุการบรษิทั 

 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น. 

นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า  ปจัจุบนั 
บรษิทัมหีุน้สามญัทัง้หมดจ านวน 600,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนทีไ่ดช้ าระแลว้ทัง้สิน้ 
550,000,000 บาท และในวนันี้ มจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 84 ราย ผูร้บัมอบฉันทะ จ านวน 58 



 

8 

 

ราย  รวมทัง้สิน้ 142 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได้ 369,205,542 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.1283 ซึง่เกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 จงึขอเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระทีไ่ดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม  
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันา
ธุรกจิ ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารด าเนินการประชุม และการลงคะแนนเสยีง 
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงว่า  ส าหรบัการลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้นี้ เพื่อความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและใหผ้ลการนบัคะแนนถกูตอ้งและโปร่งใส บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบาร์โคดและบรกิารของ
บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการในการตรวจนบัคะแนน  
 ส าหรบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเท่ากบัหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่า 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง ท่านผูถ้อืหุน้
สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทางใดทางหนึ่งเตม็ตามคะแนนเสยีงทีม่ ีจะแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสยีงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้         
คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูด้แูลรบัฝากหุน้ 

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการออกเสียง
ลงคะแนน พรอ้มลงนามในใบลงคะแนน บรษิทัจะเกบ็ใบลงคะแนนทีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงหกัออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่า เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยผล
การลงคะแนนจะประกาศใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบหลงัจากวาระถดัไป บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของท่านเป็นหลกัฐาน
ต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด ใหแ้จง้เจา้หน้าที ่ ทีโ่ต๊ะลงทะเบยีน 
เพื่อท าการหกัคะแนนเสยีง และหากผูถ้อืหุน้กลบัมาในทีป่ระชุม โปรดแจง้เจา้หน้าทีอ่กีครัง้เพื่อจะไดน้ับคะแนนเสยีงเขา้
ไปใหม่  

4. ส าหรบัผูถ้ือหุ้นที่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแล้วในหนังสอืมอบฉันทะ บรษิทัได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีง
ตามทีร่ะบุไวแ้ลว้เป็นการล่วงหน้า ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งกรอกใบลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม   
   หลงัจากนัน้ประธานฯ กล่าวด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 

 
วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่
25 เมษายน 2556 โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้  
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
 

 

มติ ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ   
  ประธานฯ ไดช้ีแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า  เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารขยายงานอยา่งต่อเนื่องทัง้ในธุรกจิน ้าตาลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในปี 2554 โดยบริษัทได้ขยายก าลงัการผลิตจาก  
21,000  ตนัต่อวนั เป็น  23,000 ตนัต่อวนั รเิริม่โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาด 35 เมกะวตัต ์และเขา้เป็นพนัธมติรกบั
กลุ่มบรษิทัมติซุยจากประเทศญีปุ่น่  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึมมีติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการจากเดมิ 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน ดงันี้ 
   
 
 
 
 
  ทัง้ 2 ท่าน ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อขอออกจากหอ้งประชุมชัว่คราวในวาระนี้ 
 ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประวตัิบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มในการเป็นกรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระ 
และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ ตามพรบ. บรษิัทมหาชนฯ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม (“พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ”) ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดปรากฏตามขอ้มูลของผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 
 เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการจากเดมิ 9 ท่าน เป็น 11 
ท่าน โดยแต่งตัง้นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา เป็นกรรมการอสิระ และนายทศัน์  วนากรกุล เป็นกรรมการบรษิทั  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ค าถาม 
นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูร้บัมอบฉนัทะ และ นายวลัลภ จรสัฉิมพลกีุล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  
สอบถามสาเหตุและความจ าเป็นในการเพิม่จ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
ค าตอบ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า นับแต่เขา้จะทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัมีการขยายกจิการ

มาโดยตลอดทัง้การเพิม่ผลผลติและการเพิม่ธุรกจิใหม่ คอื โรงงานผลติไฟฟ้า และการเขา้ร่วมทุนกบักลุ่มบรษิทัมติซุย 
บรษิทัจงึต้องการกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในการท างานเพื่อบรษิทั การเสนอเพิม่จ านวน
กรรมการครัง้นี้มองทีศ่กัยภาพในการท างานมากกว่าจ านวน 

นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา มคีวามสามารถ
และประสบการณ์ในการท างานสูง โดยเฉพาะประสบการณ์ในการท างานร่วมกบับรษิัทลงทุนจากต่างประเทศหลาย

เหน็ดว้ย   369,025,499 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9329 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 247,743 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0671 
รวม 369,273,242 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

รายชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ ต าแหน่ง 

1.นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ 
2.นายทศัน์  วนากรกุล กรรมการบรษิทั 



 

10 

 

บรษิทัซึง่คุณสมบตัดิงักล่าว น่าจะช่วยสง่เสรมิและเป็นประโยชน์กบับรษิทัทีม่กีารขยายงานอย่างต่อเนื่อง และตอ้งตดิต่อ
ประสานงานกบัพนัธมติรจากต่างประเทศอย่างกลุ่มบรษิทัมติซุย ส าหรบั นายทศัน์ วนากรกุล เป็นผูบ้รหิารมอือาชพี มี
ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมน ้าตาลโดยตรงมากว่า 25 ปี คณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่า 
เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ และเหมาะสมที่จะเป็นผูน้ าเพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตขึน้ จงึไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อทีจ่ะให้
ผลกัดนั กลยุทธ์ต่างๆ ตามวสิยัทศัน์ที่วางไว้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องแต่งตัง้ให้ นายทศัน์ วนากรกุล เป็น
สมาชกิในคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
   

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตัง้นาย
วรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา เป็นกรรมการอสิระ และนายทศัน์  วนากรกุล เป็นกรรมการบรษิทั  ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 
1) นายวรวิทย ์ โรจน์รพีธาดา  

  
 

 
 
 

2) นายทศัน์  วนากรกลุ   
 
 
 
 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2556 
 ประธานฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนุมตัิค่าตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี วงเงนิไม่เกนิ 5 
ลา้นบาท นัน้ ขณะน้ีบรษิทัมกีารขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิขึน้มาก อกีทัง้ได้เสนอใหเ้พิม่กรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 
11 ท่าน ตามทีไ่ดเ้สนอในวาระที ่2 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึมมีตเิหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจุบัน โดยอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 
ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี จากวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท เป็นวงเงนิไม่เกนิ 8 ลา้นบาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ค าถาม 
นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล และนายสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ 
นายเกยีรต ิสุมงคลธนกุล นายพชัระ มาศกุลพรรณ นางสาวสริพิร ศริไิพบูลย ์นายธารา ชลปราณี และ

นายเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  

เหน็ดว้ย    369,443,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8807 
ไม่เหน็ดว้ย 421,112 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1138 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0055 
รวม 369,884,142 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เหน็ดว้ย    369,444,830 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8812 
ไม่เหน็ดว้ย 414,112 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1120 
งดออกเสยีง 25,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0068 
รวม 369,884,142 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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สอบถามในเรื่อง ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการเพิม่วงเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ในขณะทีเ่หลอืเวลาท างานอกีเพยีง 2 เดอืน  

ค าตอบ 
ประธานฯ กล่าวว่า การขออนุมตัิวงเงนิเพิ่มเติมเป็นเพราะมีขนาดธุรกิจที่ขยายมากขึน้และมจี านวน

กรรมการมากขึน้ อย่างไรกต็าม วงเงนิไม่เกนิ 8 ลา้นบาท เป็นการขออนุมตัติามหลกัการ ในทางปฏบิตัิค่าใชจ้่ายจรงิ
ตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่จะไม่ถงึ 8 ลา้นบาท  

ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ แก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 ในหลักการ จากวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้ ามัน่ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2556 นี้ จะจ่ายตามทีเ่กดิจรงิ
ซึง่จะควบคุมใหอ้ยู่ในวงเงนิไม่เกนิ 6 ลา้นบาท 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี วงเงนิไม่เกนิ 8 ลา้นบาท   

              อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทให้ค ามัน่ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2556 นี้ จะจ่ายตามที่เกดิจรงิโดยควบคุมให้อยู่ในวงเงนิไม่เกนิ 6 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

  
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
 
  ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงันี้ 
  ค าถาม 
  นายพชัระ มาศกุลพรรณ  ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  
  นายสถาพร ผงันิรนัดร ์นายสรุยินต ์จติราภณัฑ ์และนายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  สอบถามเรื่อง เหตุผลของการเช่าอาคารส านักงานแห่งใหม่ และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่าง
กนัซึง่ประกอบดว้ย การโอนสทิธกิารเช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานในอาคารประสานมติรเพลส ใหบ้รษิทั ทะเลทรพัย ์จ ากดั 
และการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานแห่งใหม่จาก บรษิทั ครบุรแีคปิตอล จ ากดั 
  ค าตอบ 
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงว่า บรษิทัไดข้ยายธุรกจิ เพิม่ขึน้ และ
กระบวนการท างานกเ็พิม่ขึน้ มกีารขยายก าลงัการผลติ โรงงานผลติไฟฟ้าขนาด 35 เมกะวตัต ์โครงการร่วมทุนกบักลุ่ม
บรษิทัมติซุย และโครงการต่างๆ ในอนาคตจงึจ าเป็นตอ้งมสี านกังานทีข่นาดใหญ่ขึน้เพื่อรองรบัขนาดธุรกจิทีเ่พิม่มากขึน้

เหน็ดว้ย    369,366,577 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8595 
ไม่เหน็ดว้ย 488,465 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1321 
งดออกเสยีง 31,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0084 
รวม 369,886,142 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 นายถกล ถวลิเติมทรพัย ์ประธานกรรมการบรหิาร ชึแ้จงเพิม่เตมิว่า การขยายพืน้ที่ส านักงานมาทีแ่ห่ง
ใหม่มคีวามจ าเป็น เนื่องจากบรษิัทมกีารขยายงานอย่างมาก ทีต่ัง้ส านักงานแห่งเดมิในอาคารประสานมติรเพลส เป็น
พืน้ทีท่ีด่ดัแปลงมาจากอาคารหอ้งชุด ไม่เหมาะกบัการใชเ้ป็นพืน้ทีส่ านกังานในระยะยาว และมพีืน้ทีใ่ชส้อยน้อยมาก แต่
บรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องใช้เนื่องจากงบประมาณน้อย อย่างไรกต็ามเมื่อบรษิัทมผีลประกอบการที่ดขี ึน้เป็นล าดบัจน 
สามารถแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  การมอีาคารส านักงานที่เหมาะสม มี
ประโยชน์ในเรื่องภาพลกัษณ์ต่อบุคคลภายนอกซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกจิในอนาคต บรษิทัจงึไดต้ดัสนิใจยา้ย
ส านกังานมาทีต่ัง้แห่งใหม่ในซอยสขุมุวทิ 57 ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวา้งขึน้ และสามารถรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิเพิม่เตมิ
ในอนาคตไดอ้กีดว้ย โดยบรษิทัไดเ้ช่าทีต่ัง้ส านักงานใหม่จาก บรษิทั ครบุรแีคปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นของตระกูลถวลิเตมิ
ทรพัย ์ส่วนสญัญาเช่าเดมิในอาคารประสานมติรเพลส เหลอือายุสทิธกิารเช่า 13 ปี ไดโ้อนคนืให้บรษิทั ทะเลทรพัย ์
จ ากดั โดยการก าหนดราคาค่าเช่าของส านกังานใหม่ เป็นไปอย่างโปร่งใสโดยมอีตัราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าทีอ่า้งองิ
ไดก้บัการเช่าของอาคารในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั  
 ส่วนการค านวณมูลค่าการโอนเป็นไปตามวธิทีี่เป็นมาตรฐานทัว่ไป ทัง้สองรายการผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทก่อนเขา้ท ารายการ ส่วนการที่บริษัทใช้วธิเีช่า แทนที่จะเป็นการซื้อนัน้ เป็น
เพราะทิศทางของบริษัทที่จะเติบโตในอนาคตจะมโีครงการลงทุนที่ตัองใช้เงนิทุนอกีมาก  จึงต้องส ารองเงนิไว้ใช้ใน
โครงการลงทุนทีจ่ะเกดิขึน้ บรษิทัไม่มนีโยบายลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
 ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ส าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกัของบรษิทั และมี
ผลตอบแทนต ่ากว่าการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษัท ราคาค่าเช่าส านักงานแห่งใหม่นัน้บริษัทได้ตรวจสอบพื้นที่
ใกลเ้คยีงแลว้ การคดิรายการต่างๆ เป็นไปถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้  
 ไม่มเีรื่องอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้คณะกรรมการบรษิทัและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านที่ ไดเ้ขา้ประชุมใน
ครัง้นี้ 
  ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
ลงชื่อ   

 (นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ) 
 ประธานกรรมการ 

 
ลงชื่อ   

 (นางสาวธนธรณ์  สขุอร่าม) 
 เลขานุการบรษิทั 



    13 
 

             
                  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 

 
  ประวติัของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
 

นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ อายุ 65 ปี 
ต าแหน่งในบรษิทั ประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการบรษิทั 
การศกึษา  ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั 

   วสิคอลซลิ 
   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยั 

   วสิคอลซลิ 
ประวตักิารอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่48/2005 

 

 

 
วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการ วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1 : วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 - วนัที ่26 มกราคม 2555   
 วาระที ่2 : วนัที ่26 มกราคม 2555 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557  
จ านวนครัง้ที่ เข้าร่วมประชุม
กรรมการบรษิทั ในปี 2556 

6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

 
 
 

ประวติัการท างาน  
2551 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั(มหาชน)  
2556 - ปจัจุบนั      ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน)  

ประธานคณะกรรมการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน)  
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะมอลกรุ๊ป จ ากดั 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั บางจากปิโตเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั นิวคอรป์ จ ากดั 

2552 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชยีกงันมั จ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
  บรษิทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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       การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 3 แห่ง คอื 
1. ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
2. กรรมการอสิระ บรษิทั บางจากปิโตเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

บรษิทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 3 แห่ง คอื 

1. กรรมการ บรษิทั เดอะมอลกรุ๊ป จ ากดั 
2. กรรมการ บรษิทั นิวคอรป์ จ ากดั 
3. กรรมการ บรษิทั เอเชยีกงันมั จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

 

การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี
   ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย ์ อายุ 52 ปี 
ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการบรษิทั 
การศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์

   มหาวทิยาลยัเอสเสก็ซ ์
ประวตักิารอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่90/2011 

 
วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการ วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1 : วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 - วนัที ่26 มกราคม 2555   
 วาระที ่2 : วนัที ่26 มกราคม 2555 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557  
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
กรรมการบรษิทั ในปี 2556 

6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

  
ประวติัการท างาน  
2534 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูช้่วยกรรมการ  

  ผูจ้ดัการสายงานการตลาด บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั(มหาชน) 
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จ ากดั 
2551 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั เคบเีอสเทรดิง้ จ ากดั 
2551 - ปจัจุบนั      กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจ ากดั 
2547 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2532 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั บางลกึการเกษตร จ ากดั   
 
      การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน : ไม่ม ี
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน : 5 แห่ง คอื 

1. กรรมการ บรษิทั เคบเีอสเทรดิง้ จ ากดั 
2. กรรมการ  บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จ ากดั 
3. กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจ ากดั 
4. กรรมการ  บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
5. กรรมการ  บรษิทั บางลกึการเกษตร จ ากดั   

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

: ไม่ม ี

การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556      : จ านวนหุน้ 21,612,500 หุน้ รอ้ยละ 3.93  
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : น้องชายของนายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์อาของ 
   ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย     นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์และน้าของนายอ านาจ 
        ร าเพยพงศ ์ 
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วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการ วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
วาระการด ารงต าแหน่ง วาระที ่1 : วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 - วนัที ่26 มกราคม 2555   
 วาระที ่2 : วนัที ่26 มกราคม 2555 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557  
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
กรรมการบรษิทั ในปี 2556 

6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

 
       ประวติัการท างาน 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
   สายงานองคก์รสมัพนัธ ์บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั(มหาชน)  
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จ ากดั  
2551 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจ ากดั    
2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั พรีพฒัน์ เทคโนโลย ีจ ากดั(มหาชน) 
2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั เคบเีอสเทรดิง้ จ ากดั   
2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย.ดเีวลลอปเมนต ์จ ากดั 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย รบัเบอร ์จ ากดั 
2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย. พชืไร่ จ ากดั 
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทะเลทรพัย ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์ อายุ 36 ปี 
ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการบรษิทั 
การศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบรหิารอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั 

   คารเ์นก ีเมลลอน 
 ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่132/2010 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
 Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที ่7/2010 
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    การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน      

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน : ไม่ม ี
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน : 9 แห่ง คอื 

1. กรรมการ บรษิทั เคบเีอสเทรดิง้ จ ากดั 
2. กรรมการ  บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จ ากดั 
3. กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจ ากดั 
4. กรรมการ บรษิทั พรีพฒัน์ เทคโนโลย ีจ ากดั(มหาชน) 
5. กรรมการ  บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
6. กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย.ดเีวลลอปเมนต ์จ ากดั 
7. กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย รบัเบอร ์จ ากดั 
8. กรรมการ บรษิทั เอน็.วาย. พชืไร่ จ ากดั 
9. กรรมการ บรษิทั ทะเลทรพัย ์จ ากดั 

   
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

: ไม่ม ี

 
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556      : จ านวนหุน้ 16,694,500  หุน้ รอ้ยละ 3.03  
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : หลานนายถกล ถวลิเตมิทรพัยแ์ละนายสมเกยีรต ิ
   ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย     ถวลิเตมิทรพัย ์และลกูพีล่กูน้องของนายอ านาจ 
        ร าเพยพงศ ์ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4      

ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิัทไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะจ ำนวน 3 แบบตำมทีก่รมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เรื่องก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ำยไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีร่ำยละเอยีดชดัเจนตำยตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้   
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถสอบมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงันี้ 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้ 
1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสำมำรถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนัน้ 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รำกฏชื่อตำมสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก

และดแูลหุน้ เลอืกใชแ้บบ ค. เท่ำนัน้   
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมกำรของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง 
ตำมทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเลอืกเพยีงท่ำนเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำวดงันี้ 

         1. ดร.ธวชัชยั นำคะตะ    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและกรรมกำรอสิระ  
2. นำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ    

   ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทัลงมตแิทนโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐำนมำยงั หน่วยงำน
เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั น ้ำตำลครบุร ีจ ำกดั (มหำชน) เลขที ่5 ซอยสุขุมวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 
10110 ภายในวนัศกุร ์ท่ี 18 เมษายน 2557  
3.  ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตน         
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้รบัฝำกและดูแลหุ้นตำมหนังสอื       
มอบฉนัทะแบบ ค. 
4. ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออก   
เสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียง        
ของ Custodian) 
5. บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผูร้บัมอบฉันทะทีม่ำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมผูถ้อืหุ้น
เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตำมกฏหมำย  
การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ 
บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ก่อนเริม่กำรประชุม โดยจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลำ 12.00น. 
เป็นตน้ไป  ณ หอ้งบุหงำ  ชัน้  3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม  9  แขวงบำงกะปิ           
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  ตำมแผนทีแ่สดงสถำนทีป่ระชุม (สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่8)   
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หลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
  ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ร่วมประชุม   

ผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบตัรประจ ำตัวขำ้รำชกำร  
ใบอนุญำตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทำง กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืชื่อสกุลใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นมำประชุมแทน 
- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืผูม้อบ  
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ 1. และผูถ้อืหุน้ไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
- เอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัขอ้ 1. 

ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิคุคล (กรรมกำร) มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบยีน  และเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดยีวกบับุคคลธรรมดำ    
ตำม ขอ้ 1. 

- ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถำ้ม)ี และมขีอ้ควำมแสดงใหเ้หน็ว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมอี ำนำจกระท ำกำรแทน
นิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีมกีำรมอบฉนัทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบยีน และ หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกขอ้ควำมถูกต้อง
ครบถว้นและลงลำยมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำม)ี และมขีอ้ควำมแสดงใหเ้หน็ว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะมอี ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและได้ลงลำยมอืชื่อ
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และประทบัตรำส ำคญั (ถำ้ม)ี และ/หรอื  

- เอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1. 
3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีนและใหเ้ตรยีมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล ขอ้ 1. หรอื ขอ้ 2. 
- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศมอบให ้Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐำน
ดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
 หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสอืมอบ 

ฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

 ทัง้นี้ เอกสำรทีม่ไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแบบมำพรอ้มด้วย และให้ผูถ้อืหุ้น
หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล  
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                ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  5 
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น 

ของ 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 

              
หมวด 2 

หุ้นและผูถ้ือหุ้น 
 11. บรษิทัอาจงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ในระหว่างยีส่บิเอด็วนั (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้กไ็ด ้ทัง้นี้ 
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบรษิทัทุกแห่งไม่
น้อยกว่าสบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้        
 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีขอ้จ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นใน
บรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดเ้รยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั  

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการ 

18.  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทัง้หมดของบรษิทัจะต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด  

กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
21.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่งถ้าจ านวนกรรมการ

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้
 26.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจจะลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้และรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถ้าม)ี ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี ทีม่าประชุม และ
มสีทิธอิอกเสยีง 
 27. ในการประชุมกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็น
องคป์ระชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานฯ กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง (1) เสยีงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

33. หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี้ กรรมการมี
สทิธไิดร้บัค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ จากบรษิัทในรูปของเงนิบ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นท านองเดยีวกนั ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืตามทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นจะพจิารณาก าหนด โดย
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อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีาร
เปลีย่นแปลงกไ็ด ้
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีทางหนึ่ง 

หมวด ท่ี 4 
การประชมุผูถ้ือหุ้น 

34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการจะ
เหน็สมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

37. ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรอืการประชุมวสิามัญ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็น
หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้้ถอืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

38. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้น (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถา้หากการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ้ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงั
ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้
หนงัสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัทีแ่ละลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
โดยมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 - จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ 

- ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม 
กรณีที่มกีารมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ถือหุน้และไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้น ย่อมมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนที่ไดร้บัมอบ

ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีทีต่นเป็นผูถ้อืหุน้ 
41. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืบรษิทัจ ากดัมาเป็นของบรษิทั 
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(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุ คคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรณิหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 42. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจกระท าได้เมื่อมผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
  (1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบ
ปีทีผ่่านมา 
  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
  (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
  (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (5) กจิการอื่นๆ  

หมวดท่ี 5 
การบญัชี การเงิน การสอบบญัชี 

44.  รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
46.  บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และต้องจดัท า

งบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสบิสอง (12) เดอืนอนัเป็นรอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัใินการประชุมสามญั
ประจ าปี                                              

หมวดท่ี 6 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

53. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรซึง่รวมถงึก าไรซึง่รวมถงึก าไรสะสม ในกรณีทีบ่รษิทั
ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลใหแ้บ่งจ่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และจ่ายเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
กรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรทีจ่ะพอท าเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลผลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
54. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สบิ (1/20) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ(1/10) ของทุนจด
ทะเบยีน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งต้นแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมติให้จดัสรรเงนิส ารองอื่นๆ 
ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
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                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 
 

รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะ 
 
 

 

   
    ประวติัการท างาน 

2556- ปจัจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน)  
2554 -ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิทั แชรก์รุ๊ป จ ากดั (ประเทศญีปุ่น่) 
2554 -ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เฟอรเ์ฟค อนิเตอเนชัน่แนล (ประเทศสงิคโ์ปร)์ 
2554 -ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั วรีเีทล จ ากดั (มหาชน) 
2554 -ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
2535 -ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
2524 -ปจัจบุนั วุฒวิศิวกร (สาขาวศิวกรรมโยธา) ทะเบยีนเลขที ่วย. 736 วศิวกร 

 
      จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั ในปี 2556      : 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556      : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    : ไม่ม ี 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีพ่จิารณาในครัง้นี้       :  มสีว่นไดเ้สยีในวาระอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน 
        กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ดร. ธวชัชยั นาคะตะ อายุ 66 ปี 
ต าแหน่งปจัจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 
การศกึษา วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) จฑุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 มหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์ 

เออรแ์บนา-แชมเปญจน์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์เออรแ์บนา-แชมเปญจน์   

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประวตักิารอบรมของ
สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP)   รุ่นที ่13/2006 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่52/2006 
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   ประวติัการท างาน 

2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน)  
2553 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
2545 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั 75 ซ ีพ ีอ ีจ ากดั 
2533 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั 

 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั ในปี 2556      : 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556      : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่        : ไม่ม ี 
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีพ่จิารณาในครัง้นี้             :  มสีว่นไดเ้สยีในวาระอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน 
        กรรมการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์    อายุ 62 ปี 
ต าแหน่งปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
การศกึษา ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่92/2007 
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่36/2011 
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  ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
      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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2557 วนัองัคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบหุงา  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 7     
              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                                     
 

   (4) ชื่อ  ดร. ธวชัชยั    นาคะตะ    กรรมการอิสระ    อาย ุ 66  ปี   อยูบ้่านเลขที ่ 100/10  ซอยนวลน้อย แขวงคลองตนัเหนือ 
                    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 
                                                           

   (5) ชื่อ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการอิสระ    อาย ุ62 ปี    อยูบ้่านเลขที ่316/29 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย 
                   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 
 
     คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2557 วนัองัคาร ที่ 22 เมษายน  2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา 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 2/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556   

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2556     

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
                    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

    เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 

 1.   นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ                    
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
  

2.   นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์   
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 

 
3.   นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์   

     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2557 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
                                          เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจ าปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
                                          เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(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  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 วนัองัคาร ที่ 22 เมษายน 
2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
วาระที่  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 

 

วาระที ่  เร่ือง    

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

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

 

 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
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           ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
      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     อยูบ้่านเลขที ่              ถนน                             
                  ต าบล/แขวง                                                           อ าเภอ/เขต    จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์   
 

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

   (4) ชื่อ  ดร. ธวชัชยั    นาคะตะ    กรรมการอิสระ    อาย ุ 66  ปี   อยูบ้่านเลขที ่ 100/10  ซอยนวลน้อย แขวงคลองตนัเหนือ        
                   เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 
                                                           

   (5) ชื่อ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการอิสระ    อาย ุ62 ปี    อยูบ้่านเลขที ่316/29 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย 
                   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 
                                                           
                   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2557 วนัองัคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 93 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 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 2/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556    
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556               
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2556                 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556                
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2557                    
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
  

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 
 1.   นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ                    

  เห็นด้วย   เสียง     ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
 

 2.   นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ 
    เห็นด้วย       เสียง    ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง               เสียง 

     
 3.   นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ 

    เห็นด้วย       เสียง    ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2557   

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

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัท ประจ าปี 2557   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้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 านวนหุ้นให้ 
 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 า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 วนัองัคาร ที่ 22 
เมษายน  2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง 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 
 

วาระที ่  เร่ือง    

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 
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                           ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  8 
 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 

 

 
 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
ณ หอ้งบุหงา  ชัน้ 3  เลขที ่92  ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท ์:  02 - 641- 4777 
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