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               วนัที ่18 มกราคม 2556  

เร่ือง  เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 

 2.  สารสนเทศเก่ียวกับการเข้าร่วมลงทุนและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท มิตซุย จ ากัด และ        
บริษัท มิตซุยชกูาร์ จ ากดัจากประเทศญ่ีปุ่ น 

 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ  (F 53-4) 

 4. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 

   5.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  

6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   7.  รายช่ือกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะ      

  8.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แบบ ค. ส าหรับคสัโตเดียนเท่านัน้ และบริษัทขอแนะน า
ให้ใช้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 

     9.        แสดง              

   10.  แบบฟอร์มลงทะเบียน   
 

  ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2555 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้มีมติ   
ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องบุหงา  โรงแรม        
โกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยก าหนดให้วนั
พธุที่ 9 มกราคม 2556 เป็นวนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหสับดีที่ 10 มกราคม 2556  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2/2555 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555    

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 
2555 บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการ    
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วนั รวมทัง้น าสง่กระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ฎหมายก าหนดเรียบร้อย
แล้ว รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555     (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ         

 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555 ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรอง 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 500,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท  โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2555 กลุม่บริษัทมิตซุย ได้แก่ Mitsui & Co., Ltd. ("บริษัท มิตซุย จ ากัด") และ Mitsui Sugar 
Co., Ltd. ("บริษัท มิตซุยซูการ์ จ ากัด") ได้มีหนงัสือแสดงความสนใจ (Expression of Interest) มายงับริษัท แจ้งถึงความ
ประสงค์ที่จะเข้าท าสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance Agreement) กบับริษัท ตลอดจนสญัญาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ านวน 50,000,000 หุ้นและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 50,000,000 หน่วยเพื่อสิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จ านวน 50,000,000 หุ้น  

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 6/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์
โดยรวมต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นจากการที่กลุ่มบริษัทมิตซุยจะเข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทและร่วมลงทุนในบริษัท ซึ่ง
บริษัทจะต้องมีการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้อง ด าเนินการเพิ่มทนุและออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้สาระส าคญัเก่ียวกบัการเข้า
ร่วมลงทนุและการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ สญัญาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการเพิ่มทุนและออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ มีรายละเอียด
ปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าร่วมลงทนุและการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท มิตซุย จ ากัด และบริษัท มิ ตซุยซูการ์ 
จ ากดัจากประเทศญ่ีปุ่ น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) ที่ประชมุ
คณะกรรมการในการประชมุครัง้ดงักลา่วจึงมีมติอนมุตัิในเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท การขออนมุตัิมอบหมายอ านาจที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการเข้าท า
สญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance Agreement) และสญัญาจองซือ้หลกัทรัพย์ (Subscription Agreement)  กบั 
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Mitsui & Co., Ltd. และ Mitsui Sugar Co., Ltd.  ซึง่ได้มีการลงนามในสญัญาดงักลา่วแล้วเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 และมีมติ
ให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิในเร่ืองการเพิ่มทนุและเร่ืองที่เก่ียวข้องตอ่ไป  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท การจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุ่ม
บริษัทมิตซุย และการเข้าท าสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจและสญัญาจองซือ้หลกัทรัพย์กบักลุม่บริษัทมิตซุย ไมเ่ข้าขา่ยเป็นการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม           
พ.ศ. 2551) เนื่องจาก Mitsui & Co., Ltd. และ Mitsui Sugar Co., Ltd. ไมม่ีสถานะเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการ         

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 
บาท เป็น 600,000,000  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

ข้อความเดิม 

"ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) 

แบง่ออกเป็น 500,000,000  หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 500,000,000  หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)" 

ข้อความใหม ่

"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) 

หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)" 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง     
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 6/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 มีมติอนมุตัิการออกและ    
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว มีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบุรี 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  4)   และมีมติให้เสนอเร่ืองดงักลา่วและการขออนมุตัิมอบหมายอ านาจที่เก่ียวข้องต่อ   
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป  

ความเห็นของคณะกรรมการ         

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้        
หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ("ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่  1") จ านวน 50,000,000 หน่วย โดย
เสนอขายเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui & Co., Ltd. ("บริษัท มิตซุย จ ากัด") จ านวน 33,333,333 หน่วย และต่อ Mitsui Sugar Co., 
Ltd. ("บริษัท มิตซุยซูการ์ จ ากัด") จ านวน 16,666,667 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.05 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 12.70 บาทต่อ
หุ้น รายละเอียดปรากฎตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  
(สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  4) ตลอดจนขออนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 ให้ส าเร็จลลุว่ง ซึ่งรวมถึงการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง จดัท า เข้าท า ลงนาม และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาหรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 รวมถึงการจดัท าและ
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 การด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้
ข้อก าหนดสทิธิฯ  การก าหนดและ/หรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดในการเสนอขาย เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับสทิธิภายใต้เง่ือนไขของข้อก าหนดสทิธิฯ 

หมายเหตุ ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 เมื่อรวมกบัราคาใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 คิดเป็น
จ านวนเท่ากบั 12.75 บาท ไม่เข้าข่ายเป็น "การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า" โดยพิจารณาจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที่ 14 ธันวาคม 2555) (รายละเอียดราคา
ของหุ้นย้อนหลงัปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) ซึง่เทา่กบัราคา 10.71 บาทตอ่หุ้น  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 6/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาถึงการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการที่กลุม่
บริษัทมิตซุยจะเข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและเข้าลงทนุในบริษัท ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้เสนอเร่ืองดงักล่าวและการขออนุมัติ
มอบหมายอ านาจที่เก่ียวข้องตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป  

ความเห็นของคณะกรรมการ    

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 33,333,333 หุ้น เพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อ Mitsui & Co., Ltd. ในราคา
หุ้นละ 10.25 บาท 

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

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

และขออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องเพื่อให้การออก จดัสรร และเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าเร็จลลุว่ง ซึง่รวมถึง 

(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
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนการประสานงาน
และติดตอ่เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของหนว่ยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 10.25  บาท ไม่เข้าข่ายเป็น "การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใน    
ราคาต ่า"  โดยพิจารณาจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 
2555 ถึงวนัที ่14 ธนัวาคม 2555) (รายละเอียดราคาของหุ้นย้อนหลงัปรากฎตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  2) ซึ่งเท่ากบัราคา 10.71 บาท
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ต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีอตัราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 4.28 อย่างไรก็ดี บริษัทก าหนดราคาเสนอขายใบส าคัญ     
แสดงสทิธิครัง้ที่ 1 หนว่ยละ 0.05 บาท และก าหนดราคาใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 เท่ากบั 12.70 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่มีการ
เปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) ซึง่คิดเป็นสว่นเพิ่มประมาณร้อยละ 23.9 ของราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยโปรดเตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จง
วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุตามที่จดัสง่มาพร้อมนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5)  
และบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6)  

  บริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2556 ผู้ ถือหุ้นท่านใด      
ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  7) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน      
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ค. ส าหรับ         
คสัโตเดียนเทา่นัน้ และบริษัทขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8)  

        

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                 ……………….…………………. 

                ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
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                            สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2/2555  

ของ 
บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 

       
วัน เวลา สถานที่ 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน  2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน      
เลขที่ 92  ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
3.นายชศูกัดิ ์ ปรัชญางค์ปรีชา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
5. นายถกล ถวิลเตมิทรัพย์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายศรัณย์ สมทุรโคจร  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
7. นายสมเกียรต ิ ถวิลเตมิทรัพย์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายอิสสระ ถวิลเตมิทรัพย์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นายอ านาจ ร าเพยพงศ์  กรรมการ  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.สหธน รัตนไพจิตร  ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นายสมถวิล บญุบานเย็น  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานผลติและวตัถดุิบ 
3. นางพรพรรณ    บญุชยัศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายรัฐวฒุ ิ แซต่ัง้   ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
5. นางสาวสรุวีร์    พว่งทอง  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายมาณวินทร์ คงโต   รักษาการ ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
7. นายโสภณ            เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั  
8. นางสาวปัญญาพร ไวท์ยางกรู  ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
9.  นายวิจิตร               บวัศรี  ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
10. นางสาวธนธรณ์     สขุอร่าม  เลขานกุารบริษัท 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 
 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัท         
น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้ 1 บาท ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 500,000,000    บาท  
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะจ านวน 150 ราย  นบั
จ านวนหุ้นได้ 325,463,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0926  ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103  และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 จึง
ขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกลา่วไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุ  
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 ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรพรรณ บญุชยัศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี
และการเงิน  ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการด าเนินการประชมุ และการลงคะแนนเสยีง 
 นางพรพรรณ บญุชยัศรี ชีแ้จงวา่  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและให้ผลการนบัคะแนนถกูต้องและ
โปร่งใส บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โคดและบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ
ลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน ส าหรับวิธีการออกเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเทา่กบัหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่ 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง 
 2. หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการออกเสียงลงคะแนน 
พร้อมลงนามในใบลงคะแนน บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนที่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่ เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ และประกาศให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ทราบหลงัจากวาระถดัไปและ    เก็บเป็นหลกัฐาน 
 3. ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ      ที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทได้ท าการบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ระบไุว้แล้ว
เป็นการลว่งหน้า   ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
   หลงัจากนัน้ประธานฯ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2555 เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 

2555  โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 

  มติ ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2555 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2555  ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
334,186,622 เสยีง หรือคิดเป็นร้อยละ 100   

     เห็นด้วย    334,186,122   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
     ไมเ่ห็นด้วย                         0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
     งดออกเสยีง    500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปีรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้เปลี่ยนรอบบญัชี ตามมติอนุมตัิจากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554   
เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยรอบระยะเวลาบญัชีเป็น เร่ิมวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี บริษัท
เปลีย่นวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นวนัที่ 31 ธันวาคม โดยเร่ิมตัง้แต่งวดบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2554 เป็นต้นไป  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปีรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ให้ที่ประชมุรับทราบ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  กรรมการผู้จัดการ  รายงานว่า เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบบญัชีจากเดิมเป็น
เร่ิมต้น     วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ตามปีปฏิทิน จึงจ าเป็นต้องปิดงบปีอีกครัง้ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 
เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
 งบการเงินเฉพาะกิจการน า้ตาล  ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554 สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2554 บริษัทมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้รายได้จากการขายน า้ตาลและโมลาส  478 ล้านบาท รายได้จากการขาย
สนิค้าอื่นและบริการ   68 ล้านบาท รายได้อื่น 53 ล้านบาท รวมรายได้ 599 ล้านบาท  บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี  31.96 
ล้านบาท และก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.06 บาท 
 งบการเงินรวม ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
รายได้รวม  598.2  ล้านบาท  ก าไรสทุธิ 30.04 ล้านบาท  ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.06 บาท 
 ฐานะทางการเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,575.1 ล้านบาท หนีส้ินรวม 2,374.3 
ล้านบาท  สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,200.8 ล้านบาท และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E) 1 : 1 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปีรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2554 ถึง 
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับ

รอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อม
รายงานของผู้สอบบญัชีว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักลา่ว  ได้จดัท าถกูต้องตามมาตรฐาน
บญัชี อีกทัง้ ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข และไมพ่บสิง่ผิดปกติที่เป็นนยัส าคญั 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง      
                     ผู้ถือหุ้น  สอบถามรายละเอียดยอดขายต่างประเทศเปรียบเทียบตามสดัสว่นกับรอบบญัชีปีก่อน ในรายงาน
ประจ าปีหน้า 13 และกิจกรรมลงทนุซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  ในงบกระแสเงินสด หน้า 56  
        ประธานมอบหมายให้ นางสาวสรุวีร์ พว่งทอง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผู้ ชีแ้จง  
        นางสาวสุรวีร์ พ่วงทอง  ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ  สาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
        รายงานประจ าปี เป็นรอบระยะเวลาบญัชีเพียง 3 เดือน (ตลุาคม 2554 - ธันวาคม 2554) สว่นรอบบญัชีก่อน
เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยวิธีค านวณสดัส่วนตาม
ช่วงเวลา (Pro-Rata)  

เนื่องจากการผลติและขายน า้ตาลเป็นไปตามฤดกูาล แตล่ะไตรมาสไมเ่ทา่กนั และส าหรับกิจกรรมลงทนุซือ้ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ในงบกระแสเงินสด หน้า 56 นัน้ สว่นใหญ่ยงัจดัอยู่ในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ ระบบดกัฝุ่ น หม้อ
เคี่ยว ถงัโมลาส และอื่นๆ ไมร่วมรถตดัอ้อยของบริษัทยอ่ย บริษัท จกัรกลเกษตรบริการ จ ากดั (AMAS) ซึ่งประกอบรถตดัอ้อย
ส าเร็จแล้ว จ านวน 5 คนั ในรอบบญัชีปีก่อน  
     ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เตมิ 
      ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมตใินวาระนี ้
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    มติ        ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลา  
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 340,129,622 เสียง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100   

                                 เห็นด้วย          339,774,122     เสยีง    คิดเป็นร้อยละ 99.8954 
          ไมเ่ห็นด้วย                     355,000     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.1043 
          งดออกเสยีง                          500     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 

วาระที่  4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ในรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
มีก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ  32.0 ล้านบาท บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 จ านวนเงิน 1.6 ล้านบาท และพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจาก
สว่นท่ีเหลอื 30.4 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท(สามสตางค์) รวมเป็นเงิน15 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิเข้าร่วม
ประชุมและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 14 มีนาคม 2555 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
     ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 
  

มติ    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ  
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 340,131,622 เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100     ดงันี ้

     เห็นด้วย    340,131,122 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
  ไมเ่ห็นด้วย        0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง    500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติ
อนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยบริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 
500 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่800 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 300 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 1 
บาท 
 ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็
ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่บคุคลใดก่อนหรือให้ทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย
วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้
ต้องจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน    
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 วาระนีต้้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จง  
 นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ  ชีแ้จงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) เร่ิมมีในประเทศไทยมาแล้วประมาณ 2 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการตดัสินใจ
และลดระยะเวลาด าเนินการเพิ่มทนุให้สัน้ลง   
 ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความคิดเห็นว่า การเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) มีผลกระทบต่อมลูค่าหุ้นลดลง (Dilution Effect) ในกรณีที่บริษัทต้องการเพิ่มทนุ เพื่อ
โครงการในอนาคตควรเป็นการเพิ่มทนุแบบปกติ  

 ประธานฯ กล่าวว่า  การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน
อยา่งหนึง่ แตเ่ป็นเร่ืองใหมแ่ละซบัซ้อน อาจมีความเข้าใจไมถ่กูต้องและเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไมไ่ด้เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการทนัที ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ หากวาระที่ 5 ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิ วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 จึงไมจ่ าเป็นต้องพิจารณา 
  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

 มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)  
เนื่องจากได้คะแนนเสยีงไมถ่ึง 3 ใน 4 จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  340,180,222 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ดงันี ้ 

    เห็นด้วย     89,565,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   26.3288 
      ไมเ่ห็นด้วย             142,536,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   41.9002 
     งดออกเสยีง           108,078,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   31.7709  

 

วาระที่  6 และ วาระที่  7  เน่ืองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 5 จึงไม่พิจารณาวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจ
ได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 
ทา่น และได้จดัสง่ประวตัิกรรมการทกุทา่นให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ดงันี ้
 1. นายถกล     ถวิลเติมทรัพย์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
 2. นายชศูกัดิ ์    ปรัชญางค์ปรีชา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3. นายศรัณย์  สมทุรโคจร  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

 มติ    ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนน  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  340,180,222 เสียง 
หรือคิดเป็นร้อยละ  100 ดงันี ้
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   1) นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   
        เห็นด้วย   312,118,222   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 91.7508 
        ไมเ่ห็นด้วย                    0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
        งดออกเสยีง   28,062,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   8.2491  
   
   2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 
        เห็นด้วย   340,175,722 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
       ไมเ่ห็นด้วย                    0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
       งดออกเสยีง            4,500     เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0013     
    

   3) นายศรัณย์  สมุทรโคจร 
        เห็นด้วย   340,175,722   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
       ไมเ่ห็นด้วย                    0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
        งดออกเสยีง            4,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0013 
 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2555 
  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2555 โดยก าหนดเบีย้ประชุมของประธานกรรมการ 15,000 บาท ต่อครัง้ และกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม 10,000 
บาท ตอ่ครัง้ เป็นอตัราเดียวกบัปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท   
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

 มติ      ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2555 ก าหนดเบีย้
ประชมุของประธานกรรมการ 15,000 บาท ตอ่ครัง้ และกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 10,000 บาท ตอ่ครัง้ 
เป็นอัตราเดียวกับปี 2554  และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนรายปี เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  340,185,222 เสียง หรือคิด
เป็นร้อยละ 100 

                    เห็นด้วย      340,180,722   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9986 
       ไมเ่ห็นด้วย                           0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
      งดออกเสยีง                          4,500  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0013 
   
วาระที่  10    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจ าปี 2555 
  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอให้ บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีตามเดิม โดยมีนายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 
นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชี
บริษัทประจ าปี 2555  จ านวน 1,390,000 บาท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาเหมาะสมเมื่อ
เทียบกบับริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันและผู้สอบบญัชีไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่
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สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั จดัหาผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

 มติ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีให้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี โดย
มีนายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือนายชยพล ศภุเศรษฐ
นนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2555 
จ านวน  1,390,000 บาท  ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  340,185,222 เสยีง หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ดงันี ้  

      เห็นด้วย     340,175,722      เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9972 
      ไมเ่ห็นด้วย                          0      เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
     งดออกเสยีง                          9,500      เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0027 
วาระที่ 11   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงแผนด าเนินงานและโครงการใน
อนาคต 
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชีแ้จงว่า  บริษัทวางแผนการด าเนินงานและโครงการต่างๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาวไมเ่กิน 5 ปี ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมทกุปีให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก  
 บริษัทวางแผนขยายก าลงัการผลติ ควบคูไ่ปกบัแผนงานขยายวตัถดุิบอ้อย  
 โครงการขยายพนัธุ์อ้อย ซึง่ด าเนินการมาแล้ว 8 ปี สามารถพฒันาพนัธุ์อ้อยเป็นผลส าเร็จ ได้อ้อยพนัธุ์ทนแล้ง 

ความหวานสงู และน า้หนกัดี เหมาะสมกบัการปลกูในภาคอีสาน และก าลงัขยายพนัธุ์อ้อยในปีหน้า  
 โครงการรถตดัอ้อย เพื่อลดปัญหาแรงงานหายาก ปีที่แล้วได้ผลิตรถตดัอ้อย ส าเร็จไปแล้ว 5 คนั และได้รับ

อนมุตัิในปีนี ้ประกอบรถตดัอ้อยเพิ่มขึน้อีก 8 คนั และบริษัทยงัคงแผนงานร่วมทนุเพื่อขยายก าลงัการผลติรถตดัอ้อยตอ่ไป  
 โครงการไฟฟ้า ก าลงัอยูใ่นระหวา่งเตรียมด าเนินงาน เพื่อขยายการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดิม  
 โครงการเอทานอล รอความชดัเจนของนโยบายภาครัฐ 

  
  ไมม่ีเร่ืองอื่นใดเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

        ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัท และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นที่ได้เข้าประชมุในครัง้นี ้  
  

        ปิดการประชมุ เวลา 16.00  น.  
 

         ลงช่ือ....................................................  
          ( นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ) 
                             ประธานกรรมการ 
     
         ลงช่ือ..................................................... 
        ( นางสาวธนธรณ์  สขุอร่าม) 
               เลขานกุารบริษัท 
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             สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

บริษัท มิตซุย จ ากัด และบริษัทมิตซุยชกูาร์ จ ากดัจากประเทศญ่ีปุ่น 
 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2555 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2555 

(“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ประกอบด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 50,000,000 หุ้นเสนอขายในราคาหุ้นละ 10.25 บาท และ 50,000,000 

หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 50,000,000 หน่วยเสนอขายใน

ราคาหน่วยละ 0.05 บาท โดยก าหนดอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งบริษัทออกและเสนอขาย

ให้แก่บคุคลเฉพาะเจาะจง(Private Placement)คือ บริษัทในกลุม่มิตซุยจากประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท 

มิตซุย จ ากดั(“มิตซุย”) และ บริษัท มิตซุยชกูาร์ จ ากดั (“มิตซุยชูการ์”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษัทมิตซุย”) 

 โดยการจดัสรรดงักลา่วไม่เข้าข่ายการเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ .

21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 แตอ่ยา่งใด 

1. วัตถุประสงค์ 

จากการท่ีบริษัทมีความประสงค์ที่จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ในตลาดโลก การร่วมมอืทาง

ธุรกิจและการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กลุม่บริษัทมิตซุยแบบเฉพาะเจาะจง จึงเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายบริษัทซึง่จะ

ช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านการผลิตและการด าเนินงาน การ

ร่วมมือด้านการตลาดในการจ าหนา่ยน า้ตาลคณุภาพสงูในตลาดตา่งประเทศ และความร่วมมือพฒันาการด าเนินงานระหว่าง

บริษัทกับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทมิตซุยในประเทศไทย บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าผลประโยชน์จากการร่วมทุนจะท าให้

บริษัทขยาย โอกาสในตลาดต่างประเทศมากขึน้ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแนวโน้มของผล

ประกอบการที่ดีขึน้ต่อไปในอนาคตบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าประโยชน์จากการร่วมทนุ จะท าให้บริษัทได้ประโยชน์โดยรวม 

มากกว่าทางเลือกอื่น เช่น การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หรือ เสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ไป ซึ่งได้รับ

เงินทนุเพียงอยา่งเดียว 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการลงนามในสญัญาทัง้หมด 2 ฉบบั ได้แก ่

1.1 สัญญาจองซือ้หลกัทรัพย์ (SA) 

1.2 สัญญาพันธมติรทางธุรกิจ (SAA) 

 ภายหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดง

สทิธิให้แก่ผู้ลงทนุประเภทบคุคลเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทได้ลงนามในสญัญาทัง้สองฉบบัดงักลา่วแล้ว เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 

2555แตจ่ะมีผลบงัคบัเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  
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2. การจัดสรรและสัดส่วนการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทมิตซุย 

 บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 หุ้น โดยมิตซุยได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน

33,333,333 หุ้น และ มิตซุยชกูาร์จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 16,666,667 หุ้น เมื่อรวมกนัแล้วคิดเป็นสดัสว่น

การถือหุ้นร้อยละ 9.1 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วแล้วของบริษัทหลงัการเพิ่มทุนครัง้นี ้(550 ล้านบาท) โดย

ก าหนดราคาเสนอขายเท่ากบั 10.25 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นสว่นลดร้อยละ 4.28 ของราคาเฉลี่ยหุ้นของบริษัท 15 วนัท าการ

ก่อนวนัท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท(ราคาเฉลีย่เทา่กบั 10.71 บาทตอ่หุ้น) 

ตารางที่ 1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ย้อนหลังเป็นเวลา 15 วันท าการติดต่อกัน (ตัง้แต่วันที่  22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่  14 

ธันวาคม 2555)  

วันท าการท่ี วันท่ี มูลค่าการซือ้-ขาย ปริมาณการซือ้-ขาย ราคาเฉล่ียต่อหุ้น 

  
(บาท) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) 

1 22 พ.ย.55 7,778,950.00 762,300.00 10.20 
2 23 พ.ย.55 4,348,240.00 430,100.00 10.11 
3 26 พ.ย.55 1,178,340.00 115,500.00 10.20 
4 27 พ.ย.55 4,911,200.00 481,300.00 10.20 
5 28 พ.ย.55 5,194,780.00 509,500.00 10.20 
6 29 พ.ย.55 7,575,180.00 742,300.00 10.21 
7 30 พ.ย.55 12,066,040.00 1,171,100.00 10.30 
8 3 ธ.ค.55 2,729,880.00 264,700.00 10.31 
9 4 ธ.ค.55 71,106,870.00 6,706,150.00 10.60 

10 6 ธ.ค.55 16,514,043.70 1,555,701.00 10.62 
11 7 ธ.ค.55 5,517,250.00 524,100.00 10.53 
12 11 ธ.ค.55 72,706,620.00 6,711,000.00 10.83 
13 12 ธ.ค.55 59,330,230.00 5,376,000.00 11.04 
14 13 ธ.ค.55 18,177,390.00 1,681,100.00 10.81 
15 14 ธ.ค.55 27,398,930.00 2,528,900.00 10.83 

รวม 316,533,943.70 29,559,751.00 10.71 

 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 50,000,000 หน่วย โดยมิตซุยได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ

จ านวน 33,333,333 หนว่ย และมิตซุยชกูาร์ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 16,666,667 หน่วย โดยก าหนดราคา

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิหน่วยละ 0.05 บาท และก าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 12.70 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 

23.9จากราคาจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้ ในกรณีที่กลุม่บริษัทมิตซุยใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวนตามสดัสว่น 1 

หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุกลุม่บริษัทมิตซุยจะมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัททัง้หมดเป็นร้อยละ 16.7 ของจ านวนหุ้นที่ออก

และเรียกช าระแล้วทัง้หมด (600 ล้านบาท) ดงันัน้ กลุม่บริษัทมิตซุยจะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกรายหนึง่ของบริษัท 

จากการที่หุ้นของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขายหุ้น

ดงักลา่วจึงอ้างอิงจากราคาที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯเป็นหลกั ซึง่เป็นราคาที่สะท้อนถึงมลูคา่ของกิจการที่เหมาะสมที่สดุ 
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ตารางที่ 2:  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนภายหลังการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนเต็มจ านวน และมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิเต็มตามสิทธิ) 

ล ำดับที่ จ ำนวนหุ้น

สัดส่วน 

(ร้อยละ) จ ำนวนหุ้น

สัดส่วน 

(ร้อยละ) จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1 บริษัทครบุรี แคปิตอล จ ำกัด 130,000,000 26.00% 130,000,000 23.64% 130,000,000 21.67%

2 กลุ่มนำยอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ 96,972,500 19.39% 96,972,500 17.63% 96,972,500 16.16%

3 กลุ่มนำยสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ 47,487,500 9.50% 47,487,500 8.63% 47,487,500 7.91%

4 กลุ่มนำยถกล   ถวิลเติมทรัพย์ 38,812,500 7.76% 38,812,500 7.06% 38,812,500 6.47%

5 ผู้ถอืหุ้นอ่ืนๆ 186,727,500 37.35% 186,727,500 33.95% 186,727,500 31.12%

6 บริษัท มิตซุย จ ำกัด 0 0.00% 33,333,333 6.06% 66,666,666 11.11%

7 บริษัท มิตซุยชูกำร์ จ ำกัด 0 0.00% 16,666,667 3.03% 33,333,334 5.56%

รวม 500,000,000 100.00% 550,000,000 100.00% 600,000,000 100.00%

ผู้ถอืหุ้น

สัดส่วนกำรถอืหุ้นปัจจุบนั
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2555

สัดส่วนกำรถอืหุ้นภำยหลัง
กำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน

สัดส่วนกำรถอืหุ้นภำยหลัง
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ

 

หมายเหตุ 

(1) บริษัท ครบรีุ แคปิตอล จ ากดัมีผู้ ถือหุ้นหลกัประกอบด้วยกลุม่นายอิสสระ กลุม่นายสมเกียรติ และกลุม่นายถกล 

(2) กลุม่นายอิสสระ ถวลิเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายสมชยั ถวลิเติมทรัพย์ นายอิสสระ ถวลิเติมทรัพย์ นางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ นาย
ธีรวฒัน์ ถวิลเติมทรัพย์ นายกนัย์ ถวิลเติมทรัพย์ นายอ านาจ ร าเพยพงศ์ และนายเมธี สขุวาทยานนท์ 

(3) กลุม่นายสมเกียรติ ถวลิเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ เด็กชายธนสิทธ์ิ ถวลิเติมทรัพย์ เด็กหญิงจิตสภุา ถวิลเติม
ทรัพย์ เด็กชายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ และนางธาริณี เสริมลีลาธรรม 

(4) กลุม่นายถกล ถวลิเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายถกล ถวลิเติมทรัพย์ นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ นายรังสรรค์ ถวิลเตมิทรัพย์ นายรชฎ ถวิลเติม
ทรัพย์ และนายโกศล นนัทิลีพงศ์ 

 

 ก่อนการท ารายการดงักล่าวกลุม่บริษัทมิตซุยไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆกบับริษัท ทัง้ในแง่ของการเป็นผู้ ถือหุ้น การมี

อ านาจควบคมุ หรือการมีอ านาจควบคมุในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 

 ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว กลุม่บริษัทมิตซุยอาจใช้สิทธิในการสง่ผู้แทนเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และ/หรือพนกังานของบริษัทได้ โดยการแตง่ตัง้ตวัแทนเป็นกรรมการบริษัทจะขึน้อยู่กบัคะแนนเสียงสว่นใหญ่ของผู้ ถือหุ้นในที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น  อย่างไรก็ตามไม่มีบุคคลที่มีอ านาจควบคุมหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทมิตซุย ได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท   บริษัทยงัคงนโยบายการด าเนินธุรกิจเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจ
การควบคุมหรือการบริหารงานแต่อย่างใด  ดังนัน้การท ารายการดังกล่าวจึงไม่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เ ก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 
 ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขหรือข้อตกลงเพิ่มเติมกบักลุม่บริษัทมิตซุยแตอ่ยา่งใด 
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3. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทมิตซุยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจน า้ตาล 
3.1 บริษัท มิตซุย จ ากัด และบริษัท มิตซุยชูการ์ จ ากัด 

 มิตซุย เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภทในระดบัโลกมานาน

กว่า 100 ปี โดยครอบคลมุธุรกิจทัง้ในอุตสาหกรรมหนกัและอุตสาหกรรมเบาที่ส าคญั ได้แก่ กลุ่มแร่เหล็ก และ ผลิตภณัฑ์

โลหะ (Iron & Steel Products Segment)  กลุม่แร่ธาต ุและโลหะ (Mineral & metal Resources Segment)  กลุม่เคร่ืองจกัร

และโครงสร้างพืน้ฐาน (Machinery & Infrastructure)  กลุม่เคมี (Chemicals Segment)  กลุม่พลงังาน (Energy Segment)  

กลุม่อาหารและค้าปลีก  (Food & Retail Segment) เป็นต้น  จากงบการเงินประจ าปี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 มิตซุยมี

รายได้รวมประมาณ 5,200 พนัล้านเยน (1,900 พนัล้านบาท)  

มิตซุยชกูาร์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ นที่โตเกียวและโอซาก้า โดยเป็นหนึ่งในบริษัท

ชัน้น าทีด่ าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ตาลในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่มีเทคโนโลยีการผลติทนัสมยัเพื่อเสนอขายน า้ตาลคณุภาพแก่ลกูค้ามิต

ซุยชกูาร์เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า Spoon Brand ซึ่งเป็นแบรนด์ที่นิยมของชาวญ่ีปุ่ นมานานกว่า 50 ปีมิตซุยชูการ์เป็น

ผู้ผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลคณุภาพสงูหลายประเภทส าหรับการบริโภคภายในบ้านหรือส าหรับธุรกิจ ได้แก่ น า้ตาลทรายขาว

ประเภทต่างๆ เช่น White soft sugar, Granulated sugar, White crystal sugar และน า้ตาลทรายแดงประเภทต่างๆ เข่น  

Light brown crystal sugar, Brown soft sugar, Brown sugar เป็นต้น นอกจากนีม้ิตซุยชกูาร์ยงัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสาร

ให้ความหวานแบบตา่งๆเพื่อช่วยลกูค้าในการลดการบริโภคน า้ตาลจากงบการเงินประจ าปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มิตซุยชู

การ์มีรายได้รวม 80 พนัล้านเยน (29 พนัล้านบาท) 

 

 
 

 
 

3.2 ธุรกิจน า้ตาลในไทย 

 ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมิตซุยเป็นผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทน า้ตาลในไทย 2 บริษัท คือ บริษัท น า้ตาลกมุภวาปี จ ากดั 

(“น า้ตาลกมุภวาปี”) และบริษัท น า้ตาลเกษตรผล จ ากดั (“น า้ตาลเกษตรผล”)โดยกลุม่บริษัทมิตซุยได้จดัตัง้น า้ตาลกุมภวาปี

เมื่อปี พ.ศ. 2506 ในจงัหวดัอดุรธานี และเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้เข้าซือ้ธุรกิจน า้ตาลเพิ่มเติมในพืน้ที่ใกล้เคียง คือน า้ตาลเกษตร

ผลจากกลุม่น า้ตาลบ้านโป่ง ปัจจบุนัน า้ตาลกมุภวาปี มีก าลงัการผลิต 12,000 ตนัอ้อย/ วนัและน า้ตาลเกษตรผล มีก าลงัการ

ผลติ 11,746 ตนัอ้อย/วนั ทัง้สองโรงงานมีที่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอดุรธานี ซึ่งอยู่ห่างกนัประมาณ 10 กม.และมีพืน้ที่เพาะปลกูและ

พืน้ท่ีเขตรับซือ้อ้อยสว่นใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงกนั ในรัศมีประมาณ 50-80 กิโลเมตรรอบโรงงาน 
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 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของทัง้สองบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลดิบและน า้ตาลทรายขาว

ประมาณร้อยละ 95 เป็นการจ าหน่ายแบบค้าสง่ และประมาณร้อยละ 5 จ าหน่ายแบบค้าปลีกในประเทศ เนื่องจากในตลาด

ซือ้ขายน า้ตาลมีผู้ซือ้และผู้ขายจ านวนมากโดยปัจจุบนัมีจ านวนโรงงานน า้ตาลในประเทศไทยประมาณ 50โรงงาน  ทัง้สอง

บริษัทจึงไมไ่ด้เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงกบับริษัท  

ตลาดในประเทศ –  กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผู้ควบคมุโควต้าปริมาณน า้ตาล และกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ควบคมุราคาขาย

น า้ตาลในประเทศ 

ตลาดตา่งประเทศ – น า้ตาลเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรประเภทหนึง่ (Commodity) ที่มีการซือ้ขายกนัทัว่โลกในตลาด

ฟิวเจอร์ โดยมีตลาดหลกัคือ  

1) The Intercontinental Exchange (“ICE”) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีราคาอ้างอิงส าหรับน า้ตาลดิบ คือ NY No.11 

2) London International Financial Future and Options Exchange ประเทศองักฤษ โดยมีราคาอ้างอิงน า้ตาล

ทรายขาว คือ London No.5 

 การซือ้ขายจะท าผา่นเทรดเดอร์ที่มีอยูจ่ านวนมาก โดยบริษัทจะไมท่ราบช่ือลกูค้าจนกวา่จะถึงเวลาการสง่มอบสนิค้า 

ดงันัน้การซือ้ขายน า้ตาลจึงเป็นไปตามกลไกของอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก 

 ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาถึงแหลง่รับซือ้อ้อยเพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลติน า้ตาล ปกติโรงงานน า้ตาลจะมีพืน้ที่รับซือ้

อ้อยในรัศมี 50-80 กม. รอบโรงงานและต้องแข่งขนักบัโรงงานน า้ตาลรายอื่นที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงโรงงานของน า้ตาลกุม

ภวาปีและน า้ตาลเกษตรผลตัง้อยู่ที่จงัหวดัอดุรธานี ในขณะที่โรงงานของบริษัทตัง้อยู่ในอ าเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา ซึ่ง

อยู่ห่างจากทัง้สองโรงงานประมาณ 400 กม. บริษัทและน า้ตาลกุมภวาปี / น า้ตาลเกษตรผลจึงไม่ได้แข่งขนักนัในการรับซือ้

อ้อยแตอ่ยา่งใด 

 

4. ประวัติการด าเนินธุรกิจ ระหว่างบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท น า้ตาล กุมภวาปี จ ากดั และ 

บริษัท น า้ตาลเกษตรผล จ ากดั 

 ในปี 2555 บริษัทได้ท าการซือ้น า้ตาลดิบจ านวน 12,000 ตนัจากน า้ตาลเกษตรผล เป็นมลูค่า 202 ล้านบาท และใน

ปี 2556 บริษัทจะได้ท าการซือ้น า้ตาลดิบจ านวน 18,000 ตนัจากน า้ตาลกุมภวาปี โดยยงัอยู่ระหว่างการตกลงเร่ืองราคาและ

เง่ือนไขการซือ้ขาย  ทัง้นี ้รายการซือ้ขายระหวา่งกนัจะเป็นไปหลกัการค้าธุรกิจปกติและตามราคาตลาด 
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5. สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

5.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาจองซือ้หลกัทรัพย์ (“SA”) 

คู่สัญญา กลุม่บริษัทมิตซุยและบริษัท 
วันที่ลงนามในสัญญา 17 ธนัวาคม 2555 

วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ วนัท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 

เหตุผลในการเข้าท า
สัญญา 

เพื่อก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัท กบั กลุม่บริษัทมิตซุยในการออกและการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และใบส าคญัแสดงสทิธิ 

หน้าที่ส าคัญของบริษัท 1. บริษัทตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ8.33
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท โดยรวมค านวณหุ้นที่เกิดจาก
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 

2. บริษัทตกลงที่จะออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จ านวน50,000,000 หนว่ย ซึง่ให้สทิธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.33  ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงั โดยรวมค านวณหุ้นที่เกิดจากการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 

หน้าที่ส าคัญของกลุ่ม
บริษัทมิตซุย 

1. มิตซุยตกลงที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน33,333,333 หุ้น และจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสทิธิจ านวน 33,333,333 หนว่ย 

2. มิตซุยชูการ์ตกลงที่จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน16,666,667 หุ้น และจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน16,666,667 หนว่ย 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

1. กลุ่มบริษัทมิตซุยสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัท าการของบริษัทนบั
จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีโ้ดยแจ้งเจตจ านงค์ในการจะใช้สทิธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าก่อนวนัใช้สทิธิไมน้่อยกวา่ 15 วนัมายงับริษัท 

2. การใช้สิทธิโดยกลุ่มบริษัทมิตซุยจะต้องใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมกันทัง้
จ านวนภายในครัง้เดียว 

เงื่อนไขบังคับก่อน 

(Condition Precedents) 

1. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญั
แสดงสทิธิภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

2. มีการลงนามในสญัญาพนัธมิตรทางธุรกิจ (SAA) 
ข้อผูกพนัที่ส าคัญ บริษัทตกลงวา่ตราบใดที่ SAA ยงัมีผลใช้บงัคบั หากบริษัทประสงค์จะออกหุ้น ใบส าคญัแสดง

สิทธิในการซือ้หุ้น หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทบุคคลในวงจ ากัด 
บริษัทจะเสนอขายหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ น หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพดงักลา่ว
ให้แก่กลุ่มบริษัทมิตซุยตามสดัส่วนที่กลุ่มบริษัทมิตซุยมีอยู่  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการอนุมัติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นและการขออนญุาติจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในราคาหุ้นละ 10.25 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาหนว่ยละ 0.05 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิ

มีอาย ุ2 ปี มีราคาใช้สิทธิเทา่กบั 12.70 บาทตอ่หุ้น โดย 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิจองซือ้ได้ 1 หุ้นสามญั  
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5.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance Agreement หรือ “SAA”) 

คู่สัญญา กลุม่บริษัทมิตซุยและบริษัท 
วันลงนามในสัญญา 17 ธนัวาคม 2555 
วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ วนัที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิตาม SA ให้แก่กลุ่ม

บริษัทมิตซุยแล้วเสร็จสมบรูณ์ ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นวนัท่ี21 กมุภาพนัธ์ 2556 
อายุของสัญญา 3 ปีนบัแตว่นัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 
การต่ออายุสัญญา 1 ปีโดยอตัโนมตัิ เว้นแต่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิกการต่ออายภุายใน 90 วนั ก่อน

วนัหมดอายสุญัญาเดิม 
เหตุผลในการเข้าท า
สัญญา 

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการสนบัสนุนในการประกอบธุรกิจจากกลุ่มบริษัทมิตซุย ซึ่ง
รวมถึงการให้ค าปรึกษาและการสนบัสนุนทางด้านเทคนิคส าหรับเทคโนโลยีการผลิตน า้ตาล
คณุภาพสงู การจดัหาน า้ตาลทรายดิบ และการจดัจ าหนา่ยน า้ตาล  

การสนับสนุนและการ
แนะน าทางเทคโนโลยกีาร
ผลิต 

บริษัทและกลุม่บริษัทมิตซุยจะร่วมกนัจดัตัง้คณะกรรมการร่วมทางด้านเทคนิคในการที่จะให้
ค าแนะน าและเสนอแนวทางการพฒันาคณุภาพ ระดบัสขุอนามยั ประสิทธิภาพการผลิต และ
การเพิ่มระดบัก าลงัการผลติของบริษัท 

หลักการท าข้อตกลง ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกนัในการซือ้ขายผลติภณัฑ์ และก าหนดราคาอ้างอิงตามราคาตลาด 
ความร่วมมือด้านน า้ตาล
ดิบและสินค้า 

กลุม่มิตซุยจะจดัหาน า้ตาลดิบให้แก่บริษัท โดยมิตซุยมีสทิธิที่จะรับซือ้ผลติภณัฑ์ของทางบริษัท
ที่ผลิตจากน า้ตาลดิบที่มิตซุยเป็นผู้ จัดหา ภายใต้ข้อก าหนดเร่ืองราคาและเง่ือนไขที่เป็นที่
ยอมรับของทัง้สองฝ่าย 

การตลาดและการจัด
จ าหน่าย 

- มิตซุยจะซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทพร้อมทัง้ท าการตลาดในต่างประเทศโดยผ่านช่องทาง
ทางการค้าของมิตซุยให้แก่บริษัทภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดร่วมกนัต่อไป 
ทัง้นี ้ในแต่ละฤดูกาลผลิตมิตซุยจะซือ้สินค้าได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิต
ทัง้หมดในฤดูกาลนัน้ๆของบริษัท ทัง้ขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทในการจัดหาและ
ราคาที่ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- กลุ่มบริษัทมิตซุยและ  /หรือบริษัทในเครือ มีสิทธิที่จะขอซือ้น า้ตาลคุณภาพสูง  (High 
Grade) จากบริษัทเพื่อจดัจ าหนา่ยตอ่ไปตามช่องทางการตลาด 

- ทัง้สองฝ่ายจะท าข้อตกลงเร่ืองแผนการตลาดของกลุ่มมิตซุย (และหรือบริษัทในกลุ่ม) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิคด้านการผลติน า้ตาลคณุภาพสงู 

ความร่วมมือด้านการ
ด าเนินงาน 

- น า้ตาลกมุภวาปี น า้ตาลเกษตรผล และบริษัทจะร่วมกนัหารือถึงความเป็นไปได้ และความ
ร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การพฒันาพนัธุ์อ้อย การดูแลส่งเสริมและสนบัสนุนชาวไร่ 
การสัง่ซือ้ชิน้สว่นเพื่อซอ่มแซมเคร่ืองจกัร เทคนิคการผลติ เป็นต้น 

- เมื่อบริษัทต้องการจะสร้างโรงงานผลิตน า้ตาลแห่งใหม่ ทุกฝ่ายจะร่วมกันหารือในเร่ือง
สถานท่ีและก าลงัการผลติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สามบริษัท 

 

6. การด าเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทและกลุม่บริษัทมิตซุยในอนาคตบริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่

ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
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ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 รวมถึงประกาศหรือข้อก าหนดอื่นที่อาจจะ

ก าหนดขึน้ในอนาคต 

7. ประโยชน์ในการร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทมิตซุย 

1. บริษัทจะได้รับเงนิลงทุนจากการเสนอขายหลกัทรัพย์  

บริษัทจะขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 50,000,000 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.25บาท และใบส าคญัแสดง

สิทธิในราคาหุ้ นละ 0.05 บาท รวมเงินที่จะได้รับจ านวน 515ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้เกิดความคลอ่งตวั ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการรับซือ้

วตัถดุิบ (อ้อย) เมื่อถึงช่วงที่หีบอ้อย ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดก าลงัการผลิตในแต่ละปี หรือน าเงินที่ได้จาก

สว่นนีไ้ปใช้ในการลงทนุเพื่อ ปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลิตให้ดีขึน้ รวมถึง บริษัทอาจจะช าระคืนเงินกู้

บางสว่นเพื่อเป็นการลดต้นทนุทางการเงิน 

2. ข้อตกลงด้านความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกนัให้มากขึน้  

บริษัทและกลุม่บริษัทมิตซุยได้จดัท าข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกนั โดยข้อตกลง

ในการซือ้ขายสนิค้าระหวา่งกนัจะเป็นไปตามราคาตลาด โดยค านงึถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจและก าไรของบริษัทเป็น

ส าคญั ความร่วมมือระหวา่งกนัจะครอบคลมุในด้านตา่งๆ ดงันี ้

(ก)  การตกลงซือ้ขายน า้ตาลดิบ และจ าหนา่ยน า้ตาลทรายขาว 

กลุม่บริษัทมิตซุยจะจ าหน่ายน า้ตาลดิบให้แก่บริษัท และ กลุม่บริษัทมิตซุยมีสิทธิที่จะซือ้ผลิตภณัฑ์น า้ตาล

จากบริษัท  ซึง่จะช่วยให้บริษัทมีการผลติน า้ตาลทรายขาวได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี และมีรายได้จากการจ าหน่าย

น า้ตาลมากขึน้ 

(ข)  การตกลงในการให้ค าแนะน า / ช่วยเหลอื ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ / การด าเนินการ 

บริษัทและกลุม่บริษัทมิตซุย จะร่วมกนัจดัตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านเทคนิค (Technical Committee) 

ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากกลุ่มบริษัทมิตซุยและบริษัทมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ค าแนะน าแก่บริษัทในด้านการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึง

กระบวนการผลติในแต่ละขัน้ตอน เพื่อรองรับต่อการผลิตน า้ตาลคณุภาพสงูในอนาคต ซึ่งจะท าให้สินค้ามีคณุภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในประเทศลกูค้า รวมถึงช่วยพฒันาขีดความสามารถของบริษัทในด้านต่างๆ ให้ไปสู่

ระดบัสากลในอนาคต 

(ค) การให้ความช่วยเหลอืบริษัทในการจ าหนา่ยน า้ตาลคณุภาพสงู 

บริษัทเลง็เห็นวา่การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าเป็นสว่นส าคญัที่ควบคู่ไปกบัการเพิ่มความสามารถ

ในการผลติ การเปิดตลาดที่ส าคญัและมีศกัยภาพในตา่งประเทศนัน้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุม่บริษัทที่

มีความความรู้ความช านาญและมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ดงันัน้ ด้วยความร่วมมือกบักลุม่บริษัทมิตซุยจะช่วยสง่เสริม
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ให้บริษัทเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายน า้ตาลคุณภาพสงูผ่านทางกลุ่มบริษัทมิตซุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความ

ร่วมมือนีจ้ะช่วยสนบัสนนุการเติบโตของบริษัทได้ในอนาคต 

(ง) ความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท ร่วมกบับริษัทน า้ตาลกุมภวาปี จ ากัด 

และบริษัทน า้ตาลเกษตรผล จ ากดั ของกลุม่บริษัทมิตซุย 

เนื่องจากบริษัทน า้ตาลกมุภวาปี และน า้ตาลเกษตรผล ตา่งก็เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลในอตุสาหกรรม

เดียวกัน ทัง้สองฝ่ายจึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานจากจุดแข็งที่ต่างฝ่ายต่างมีอยู่ ซึ่ง

ครอบคลมุเก่ียวกบัด้านการพฒันาและเพาะพนัธุ์อ้อยและการเพาะปลกูอ้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุชาวไร่ การ

จดัซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ การด าเนินงานในโรงงาน เป็นต้น ผลจากความร่วมมือกนัดงักลา่ว จะเป็นการช่วยให้

การด าเนินงานของบริษัทได้รับการปรับปรุงและมีประสทิธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ 

3. การขยายก าลังการผลิต หรือ การริเร่ิมโครงการลงทุนใหม่ 

หลงัจากที่กลุม่บริษัทมิตซุย ได้ร่วมลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทแล้ว ทัง้สองฝ่ายจะได้หารือกนัเพื่อพิจารณา

ถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุขยายก าลงัการผลติของโรงงานน า้ตาล หรือการลงทนุในโครงการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั

ธุรกิจน า้ตาล โดยบริษัทจะมีเงินลงทนุจากกลุม่บริษัทมิตซุยเป็นสว่นหนึง่ของการจดัหาแหลง่เงินทนุ จากการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ(Warrant) จ านวน 50,000,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 12.70 บาทหรือเท่ากบั

จ านวนเงิน 635ล้านบาท 
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   สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

F 53-4 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 

ข้าพเจ้าบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ เลขท่ี 164 ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 6/ 2555 เมื่อวนัที่  17ธันวาคม 
2555  ระหวา่งเวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ซึง่ได้มีมติการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 100,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 500,000,000  
บาท เป็น 600,000,000  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

2.   การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดสรรหุ้ นสามัญจ านวน 100,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท รวม
100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 
100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันเวลาจองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

1. บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง คือ  

    1.1 บริษัท มิตซุย จ ากดั 

    1.2 บริษัท มิตซุยชกูาร์ จ ากดั 

 

33,333,333 

16,666,667 

- 
 

10.25 

10.25 

คาดวา่ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

2. เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ออกให้แก่บคุคลตามข้อ 1 
คือ 

   2.1 บริษัท มิตซุย จ ากดั 

   2.2 บริษัท มิตซุยชกูาร์ จ ากดั 

...........................

...........................
.., 

33,333,333 

16,666,667 

- 

 

 

 

โปรดดรูายละเอียดใน
เอกสารแนบ 1 

โปรดดรูายละเอียดใน
เอกสารแนบ 1 
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หมายเหต:ุ 
1.  โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงได้ในเอกสารแนบ 1 
2. ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.25 บาท เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย

ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงัเป็นเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนั 
(ตัง้แต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2555) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระออกหุ้นเพิ่มทุนครัง้นีต้อ่
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยราคาตลาดเฉล่ียของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 10.71 บาท และราคาเสนอขายหุ้นคดิเป็นอตัราส่วนลดร้อย
ละ 4.28 จากราคาตลาด 

3.  บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ บริษัท มิตซุย จ ากดั และบริษัทมิตซุยชกูาร์ จ ากดั ภายใน 14 วนั หลงัจากท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว ซึง่จะเป็นภายหลงัจากการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ระหว่าง
วนัท่ี 6 – 19 กมุภาพนัธ์ 2013) 

4. ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.05 บาทตอ่หน่วย 
   

 2.2  การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ไมม่ี 

 2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จัดสรร 

  ไมม่ี 

 3.   ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1 / 2556 ในวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 9 มกราคม 2556 และให้รวมรวบรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 10 มกราคม 2556 

 

4.   การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
 4.1  การอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1 / 2556 
 4.2 การด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
 4.3 การขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ให้อนมุตัิรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้เป็นหลกัทรัพย์ 
  จดทะเบียนเพิ่มเติม 
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5.   วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 5.1  เพื่อส ารองส าหรับการลงทนุขยายงานในอนาคต  
 5.2 เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 5.3 เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท มิตซุย จ ากดั และ 

บริษัท มิตซุยชกูาร์ จ ากดั 
 ทัง้นีห้ลงัจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บริษัทจะแจ้งวตัถปุระสงค์การใช้เงินให้แก่ตลาด
 หลกัทรัพย์ทราบต่อไป 

 

6.   ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุ จะช่วยให้บริษัทใช้ลงทนุเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ เช่น การขยายก าลงัการผลติ 
การลงทนุในเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตสนิค้าคณุภาพสงู อนัจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ มีการเจริญเติบโตมาก
ขึน้ และเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัของบริษัทในตลาดตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่ง
ยัง่ยืน 

 
7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1  นโยบายเงนิปันผล 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ เมื่อบริษัทมี
ก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 7.2  สิทธิรับเงนิปันผล 
  ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แตเ่มื่อผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว

ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
 

8.   รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน และ จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

 ในการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึง การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นให้แก่บคุคลโดย
เฉพาะเจาะจง จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จดัสรรให้แก่ บคุคลโดยเฉพาะเจาะจงนัน้ 
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9.   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6 / 2555 17 ธนัวาคม 2555 
ก าหนดวนั Record Date เพื่อสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น 9 มกราคม 2556 
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 10 มกราคม 2556 
วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1 / 2556 5 กมุภาพนัธ์ 2556 
จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

 
 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
           บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
 
         
       ................................................................... 
                 (นายถกล ถวิลเตมิทรัพย์) 
              กรรมการ 
 
         
       ................................................................... 
                (นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์) 
              กรรมการ 
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    สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ 

บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “KBS”) 

ประเภท ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1” หรือ “KBS-W1”) 

ชนิด ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และโอนเปลีย่นมือได้เฉพำะภำยในกลุม่
บริษัทมิตซยุ 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขาย 

50,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0.05 บำท 
วิธีการเสนอขาย เป็นกำรจดัสรรทัง้จ ำนวนแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้ลงทนุประเภทบคุคลในวงจ ำกดั คือ  

บริษัท มิตซยุ จ ำกดั           จ ำนวน 33,333,333 หนว่ย และ 
บริษัท มิตซยุชกูำร์ จ ำกดั   จ ำนวน 16,666,667 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญที่ส ารอง
เพื่อการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (ทัง้หมด 600,000,000 หุ้นซึง่รวมถึงหุ้นสำมญัที่จ ำหนำ่ยให้แก่บริษัท มิตซยุ 
จ ำกดั และบริษัทมิตซุยชกูำร์ จ ำกดัในครำวเดยีวกนั) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น  
(อำจเปลีย่นแปลงได้ในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่กบั 12.70 บำทตอ่หุ้น 
(อำจเปลีย่นแปลงได้ในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ทกุวนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท่ี
ออกเสนอขำยตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยต้องใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มี
อยูท่ัง้หมดในครำวเดียวกนัทัง้จ ำนวน โดยแจ้งลว่งหน้ำมำยงับริษัทไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

ไมม่ี และบริษัทจะไมน่ ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้
นี ้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) 

การปรับสิทธิใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อย
ไปกวำ่เดิม เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้น
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หรือกำรแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้ นที่ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม หรือ บุคคลใดๆ หรือ
ประชำชน ในรำคำที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นเฉลีย่ที่ค ำนวณได้ตำมวิธีกำรท่ีใช้
รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้น 

3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม หรือ บคุคลใดๆ หรือประชำชน โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ต ่ำกว่ำรำคำ
หุ้นร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นเฉลี่ยที่ค ำนวณตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำย
หุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิในงวดปี
บญัชีใดที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กวำ่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้จดักำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้ จัดกำร เป็นผู้ พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข และ
รำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปรับ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิ และรำคำใช้
สทิธิ 

  

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 
 กำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ ำนวน 50,000,000 หุ้น โดยมีมลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้นเทำ่กบั 1 บำทตอ่หุ้น รวมถึงหุ้นสำมญั
ใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทในอตัรำกำรใช้สทิธิ 1:1 จ ำนวน 50,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้น
สำมญัที่ออกใหมจ่ ำนวน 100,000,000 หุ้นนัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
1. Price Dilution Effect มีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Pn – Po) / Po  โดยที่ 
Po = รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในชว่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร ก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในวนัท่ี 17 

ธนัวำคม 2555 (22 พฤศจิกำยน – 14 ธนัวำคม 2555) ซึง่เทำ่กบัรำคำ 10.71 บำทตอ่หุ้น 
Pn สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 ขัน้ตอน 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ผู้ซือ้หุ้นสำมญั 50,000,000 หุ้น ไมใ่ช่สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
    
 Pn = (Po x จ ำนวนหุ้นสำมญัปัจจบุนั) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัใหม ่x จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม)่ 
 

  
(จ ำนวนหุ้นสำมญัปัจจบุนั + จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม)่ 

 
 

  = (10.71 x 500,000,000) + (10.25 x 50,000,000)  
   (500,000,000 + 50,000,000)  
  = 10.67 บำทตอ่หุ้น  
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 ดงันัน้ รำคำหุ้นที่เสนอขำยมีสว่นลดเทำ่กบั  
  = (10.67 - 10.71) / 10.71   =  - 0.39%  
  

ขัน้ตอนที่ 2 หลงัจำกขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ซือ้หุ้นสำมญั ด ำเนินกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 2 ปี 
    

 Pn = (Po x จ ำนวนหุ้นสำมญัปัจจบุนั) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัใหม ่x จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม)่ + (รำคำใช้สิทธิซือ้
หุ้น x จ ำนวนหุ้นที่ออกรองรับกำรใช้สิทธิ) 

   (จ ำนวนหุ้นสำมญัปัจจบุนั + จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม ่+ จ ำนวนหุ้นที่ออกรองรับกำรใช้สิทธิ) 
  = (10.71 x 500,000,000) + (10.25 x 50,000,000) + (12.70 x 50,000,000)  
   (500,000,000 + 50,000,000 + 50,000,000)  
  = 10.84 บำทตอ่หุ้น 
    
 ดงันัน้ รำคำหุ้นท่ีเสนอขำยและรำคำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสว่นเพิ่มเท่ำกบั 
  = (10.84 - 10.71) / 10.71    =  1.18%. 

 

2. Control Dilution Effect  มีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี ้

Control Dilution  = Qe / (Qo + Qe)  
โดยสำมำรถแบง่ออกเป็นสองขัน้ตอน 
  
ขัน้ตอนที่ 1 ผู้ซือ้หุ้นสำมญั 50,000,000 หุ้น ไมใ่ช่สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 Qo = หุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวน 500,000,000 หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 
 Qe = หุ้นสำมญัที่ออกใหม่จ ำนวน 50,000,000 หุ้น 
 Control Dilution = 50,000,000 / (500,000,000 + 50,000,000)  
  = 9.1%  
     
ขัน้ตอนที่ 2 หลงัจำกขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ซือ้หุ้นสำมญั ด ำเนินกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ

ภำยในเวลำ 2 ปี 
 

 Qo = หุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวน 600,000,000 หุ้น  
 Qe = หุ้นสำมญัที่ออกใหมจ่ ำนวน 50,000,000 หุ้น จำกขัน้ตอนที่ 1 และหุ้นใหมจ่ำกกำรใช้

สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญั 
 

 Control Dilution = 50,000,000 / (550,000,000 + 50,000,000) 
  = 8.3% 
ดงันัน้ Control Dilution ที่เกิดขึน้ภำยหลงัจำกกำรจองซือ้หุ้น และภำยหลงัจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นลดลง เทำ่กบั 
 Control Dilution = 100,000,000 / (550,000,000 + 50,000,000) 
  = 16.7% 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5          

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจ ำนวน 3 แบบตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

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

ฝำกและดแูลหุ้น   
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สำมำรถสอบมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี  ้

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

ดแูลหุ้น เลอืกใช้แบบ ค. เทำ่นัน้   
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  

ตำมที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ โดยเลอืกเพียงทำ่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่วดงันี  ้
        1. ดร.ธวชัชยั    นำคะตะ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ หรือ  

2. นำงสวุิมล     กฤตยำเกียรณ์  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทลงมติแทนโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงั หน่วยงำนเลขำนกุำร
บริษัท บริษัท น ำ้ตำลครบุรี จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 164 ซอยสขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110    
ก่อนวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2556  

3. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ไม่สำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้น
แตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ 
Custodian) 

5.  ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ทีท ำหนงัสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตำม 
กฏหมำย  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลำ   12.00 น. เป็น
ต้นไป  ณ ห้องบหุงำ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม  9  แขวงบำงกะปิ เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  ตำมแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 9)   

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
ผู้ เข้ำร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้ำร่วมประชมุ    
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ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร  
ใบอนญุำตขบัขี่ 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 ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้ำร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีมีกำรมอบฉนัทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน และ หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน
และลงลำยมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) และ
ประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและได้ลงลำยมือช่ือรับรอง
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 ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐำน
ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
 หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 หนงัสอืยืนยนัวำ่ Custodian ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

 ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแบบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล  
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                   สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่  6 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ของ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 
             

หมวด 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

 11. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่งยี่สบิเอ็ดวนั (21) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ก็ได้ ทัง้นี ้
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไม่
น้อยกวา่สบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น      
  
 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นใน
บริษัทเกินกวา่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท   

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 
18.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย

หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  

กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
21.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่งถ้าจ านวน

กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
 26.  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ
มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีง 
 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
เป็นองค์ประชมุ โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานฯ กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 

33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั ห รือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดย
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลงก็ได้ 
 ความในวรรคหนึง่ ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกทางหนึง่ 
 

หมวด ที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ
จะเห็นสมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถ้าหากการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช้เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 - จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู ่

- ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

กรณีที่มีการมอบฉนัทะ บคุคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนที่ได้รับมอบ
ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

41. มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

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

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

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

 42. การลงคะแนนลบัในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ (5) คนร้องขอ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา 
  (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 ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้อง

จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบบญัชีของบริษัท และเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้ในกรณีนีค้ณะกรรมการต้อง
จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
ในการประชมุสามญัประจ าปี 
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                              สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

รายชื่อกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ 
 
 

ช่ือ – นามสกลุ : ดร. ธวชัชยั นาคะตะ 
วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัท่ี 2 สิงหาคม 2490 
อายุ  : อาย ุ66 ปี   
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศกึษา : ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ 
การอบรม : •ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 13/2006 
   •ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 52/2006 
ประวัตกิารท างาน   
2553- ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการตรวจสอบและ       บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการอิสระ     
2551- ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริหาร        บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
2535- ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริษัท           บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
2524- ปัจจบุนั : วฒิุวิศวกร วย.736        สภาวิศวกร  
2549- 2552 : ประธานกรรมการ          บริษัท ซีด้า จ ากดั  
  
จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555   :   6/6    
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555)  ร้อยละ :   ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั  :   ไมม่ ี
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี :   ไมม่ ี
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ช่ือ – นามสกลุ : นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์      
วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัท่ี 1 มกราคม 2495 
อายุ  : 61 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศกึษา : •ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

•ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การอบรม : •ประกาศนียบตัรหลกัสตูร   Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011 
   •ประกาศนียบตัรหลกัสตูร   Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007 
ประวัตกิารท างาน  
2553-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบและ  บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ  
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    สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
ปัจจบุนั  : คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 

 
จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2555   :   6/6 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) ร้อยละ :   ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั  :   ไมม่ ี
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี :   ไมม่ ี
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  ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8  
      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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2556 ในวนัองัคาร ที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2556 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  ไม่สามารถแบ่งแยก                      
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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                                ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8     
              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 แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่
1/2556  ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนน
พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2/2555 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 500,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

   (ข)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                                         เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

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

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
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วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                    เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ

ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
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 านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  ในวนัองัคารที่ 5 กมุภาพนัธ์  
2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา 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 
 

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 8  
      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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2556  ในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพนัธ์  2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2/2555  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 500,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 



42 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท     

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

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท   

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

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (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 าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือ 
  เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
 
หมายเหตุ : 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)      
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ มอบ
ฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัองัคาร ที่ 5 
กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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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                            สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  9 
 

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 

 
 

โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน 
ณ ห้องบหุงา  ชัน้ 3  เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท์ :  02 -641-4777 

 




