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วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2556  

 

เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน)  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 

2. ข้อมลูของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือเพือ่แตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหม่ 
3. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
5. ข้อมลูกรรมการท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  

 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 ใน
วนัศกุร์ ที่ 18 ตลุาคม 2556 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินเลขที่ 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 โดยได้มีการจดัสง่รายงานการประชมุ

ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2556 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2556 ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรอง 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องทัง้ในธุรกิจน า้ตาลและ ธุรกิจเก่ียวเนื่อง ภายหลงัการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2554 โดยบริษัทฯ ได้ขยายก าลงัการผลิตจาก 21,000 ตนัต่อวนั เป็น 23,000 ตนัต่อวนั ริเร่ิม
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35 เมกะวตัต์ และเข้าเป็นพนัธมิตรกบักลุม่บริษัทมิตซุยจากประเทศญ่ีปุ่ น 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ

เพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 9 ทา่น เป็น 11 ทา่น โดยแตง่ตัง้กรรมการใหม ่2 ทา่น ดงันี ้
 

  

รายช่ือบคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่ ต าแหนง่ 

1.นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ 
2.นายทศัน์  วนากรกลุ กรรมการบริษัท 

  
 

 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทที่ออก
หลกัทรัพย์ ตามพรบ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ฯ”) ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏ
ตามข้อมลูของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหม่ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ         

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดย
แตง่ตัง้นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา เป็นกรรมการอิสระ และนายทศัน์  วนากรกลุ เป็นกรรมการบริษัท   
 การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2556 ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปี วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท นัน้ ขณะนีบ้ริษัทมีการขยายขอบเขตการด าเนิน
ธุรกิจขึน้มาก อีกทัง้ได้เสนอให้เพิ่มกรรมการจาก 9 ทา่น เป็น 11 ทา่น ตามที่ได้เสนอในวาระท่ี 2 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2556  เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
โดยอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและ
คา่ตอบแทนรายปี จากวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท เป็นวงเงินไมเ่กิน 8 ล้านบาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2556 ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปี วงเงินไมเ่กิน 8 ล้านบาท 
 การลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 
ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียด ตามค าชีแ้จง  
วิธีการมอบฉนัทะ บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) การลงทะเบียนและหลกัฐานที่
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุตามที่จดัสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6)  
 
 บริษัทเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัศกุร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดย
กรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ ซึง่บริษัทขอแนะน าให้ใช้ แบบ 
ข. เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ) 
 ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด(มหาชน) 
       

วัน เวลา สถานที่ 
ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
3. นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายศรัณย์ สมทุรโคจร กรรมการอิสระ 
7. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
8. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
9. นายอ านาจ ร าเพยพงศ์ กรรมการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.สหธน           รัตนไพจิตร  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
2. นางพรพรรณ  บญุชยัศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายรัฐวฒิุ  แซต่ัง้   ผู้อ านวยการ  สายงานการขายและการตลาด 
4. นายธาญทิฐ        เกษมทรัพย์  ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นายมาณวินทร์ คงโต   ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
6. นายพรเทพ  วีระพิพรรธ  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวปัญญาพร  ไวท์ยางกรู  ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
8. นางสาวธนธรณ์       สขุอร่าม   เลขานกุารบริษัท 

 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ ได้แจ้งว่า  ปัจจุบัน 
บริษัทมีหุ้นสามญัทัง้หมดจ านวน 600,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีได้ช าระแล้ว
ทัง้สิน้ 550,000,000 บาทและในวนันี ้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 92 ราย ผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 
86 ราย  รวมทัง้สิน้ 178 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 365,557,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.47  ซึง่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
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จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระท่ีได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสือเชิญประชุม  
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรพรรณ บุญชัยศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ       
สายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึวิธีการด าเนินการประชมุ และการลงคะแนนเสียง 
 นางพรพรรณ บุญชยัศรี ชีแ้จงว่า  ส าหรับการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนในการประชุมครัง้นี ้เพ่ือความ
สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและให้ผลการนบัคะแนนถูกต้องและโปร่งใส บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โคดและบริการ
ของบริษัท ควิดแลบ จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการในการตรวจนบัคะแนน  
 ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้
 1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเท่ากบัหุ้นท่ีถือ โดยถือว่า 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางใดทางหนึง่เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีมี จะแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพ่ือการแยกลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้         
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้น 

2. หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ในการออกเสียงลงคะแนน 
พร้อมลงนามในใบลงคะแนน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนท่ีมีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหกัออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยผลการ
ลงคะแนนจะประกาศให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบหลงัจากวาระถดัไป บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของท่านเป็นหลกัฐานตอ่ไป 
 3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี  ท่ีโต๊ะลงทะเบียน 
เพ่ือท าการหกัคะแนนเสียง และหากผู้ ถือหุ้นกลบัมาในท่ีประชมุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้เพ่ือจะได้นบัคะแนนเสียงเข้า
ไปใหม ่ 
 4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนงัสือมอบฉันทะ บริษัทได้ท าการบันทึกคะแนนเสียง
ตามท่ีระบไุว้แล้วเป็นการลว่งหน้า   ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกใบลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ   
   หลงัจากนัน้ประธานฯ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 
5 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ รายงาน ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

 นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2555 ดงันี ้
 ในฤดกูาลผลิต 2555 บริษัทมีอ้อยเข้าหีบทัง้หมด 2.55 ล้านตนัอ้อย ลดลงจากฤดกูาลผลิตปีก่อนซึง่มีอ้อย
ทัง้หมด 2.89 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 11.8 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ซือ้น า้ตาลทรายดิบมาละลายเพ่ิมเติมในฤดลูะลาย
น า้ตาล ท าให้บริษัทมีปริมาณการขายเพ่ิมขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทยังให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงและการ
ก าหนดราคาขายน า้ตาลทราย โดยติดตามภาวะราคาตลาดโลกและบริหารอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บริษัทมีก าไรจากการ
ขายท่ีสงูท่ีสดุภายใต้กรอบความเสี่ยงท่ีรับได้ จากความพยายามทัง้หมดของฝ่ายบริหารท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินการของปี 2555 ตามงบการเงินรวมเท่ากบั 725.6 ล้านบาท 
 รายได้รวม 
 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2555 เท่ากบั 6,636.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 7.7 มีรายละเอียด ดงันี ้

           (ล้านบาท) 

 
 

 
 
 
 

 
   
 รายได้จากการขายและบริการ 
 รายได้จากการขายและบริการประจ าปี 2555 เท่ากบั 6,349.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 5.6 
มีรายละเอียด ดงันี ้
 
 

เห็นด้วย   366,577,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 366,577,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ปี 2554 ปี 2555 การเปลี่ยนแปลง (%) 

รายได้       
รายได้จากการขายและบริการ 6,010.4 6,349.6 5.6 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 34.4 196.7 471.8 
รายได้อื่น 115.1 90.7 (21.2) 
รวมรายได้ 6,159.9 6,636.9 7.7 
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                     (ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นทุนขายและอัตราก าไรขัน้ต้น 
ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้นของบริษัทประจ าปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 แสดงในตารางข้างลา่งนี ้
          (ล้านบาท) 

  ปี 2554 ปี 2555 การเปลี่ยนแปลง (%) 

รายได้       
รายได้จากการขายและบริการ 6,010.4 6,349.6 5.6 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 34.4 196.7 471.8 
รวมรายได้ 6,044.8 6,546.3 8.3 
ต้นทนุขายและบริการ 4,508.5 5,216.3 15.7 
ก าไรขัน้ตนั 1,536.3 1,330.0 (13.4) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 25.4% 20.3% 5.1 
 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั  433.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 สดัสว่นใกล้เคียงกบัปีก่อน 
 

ดอกเบีย้จ่าย 
ดอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 56.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.7 ล้านบาท  เน่ืองจากจ่ายช าระเงินกู้ ระยะยาว 

288.8 ล้านบาท 
 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่ากบั 204.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนของรายได้รวมร้อยละ 3.1 ลดลงจากปีก่อน 

เน่ืองจากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2555 ใช้อตัราร้อยละ 23 และ ปี 2554 ใช้ อตัราร้อยละ 30  
 

  ปี 2554  ปี 2555 การเปลี่ยนแปลง (%) 
ขายน า้ตาลในประเทศ     1,077.8        973.9  (9.6) 
ขายน า้ตาลตา่งประเทศ    3,778.2     4,535.1  20.0 
รวมรายได้ขายน า้ตาล    4,856.0    5,509.0  13.4 
รายได้กากน า้ตาล        588.5  341.6  (42.0) 
รายได้ไฟฟ้า       102.8        102.1  (0.8) 
รายได้จากขายและบริการการเกษตร        463.1        396.9  (14.3) 
รวมรายได้จากการขายและบริการ    6,010.4    6,349.6  5.6 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามดงันี ้ 
ค าถาม 
นายบุญช่วย ตัง้วฒันศิริกุล  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตหุลกัของก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราท่ีสงูถงึจ านวน 196.7 ล้านบาท และลกูหนีธ้นาคารตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 67 
ล้านบาท ในสินทรัพย์ 

ค าตอบ 
 นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์  ผู้ อ านวนการสายงานพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงว่า  ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็น
การรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา Forward Contract ท่ีบริษัทท าไว้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) 
จากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตามสดัส่วนของการขายต่างประเทศซึ่งมีสกุลเงินเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และได้ค านึงถึงสดัส่วนการขายของบริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั (อนท.) ด้วย โดยลกูหนีธ้นาคารตามสญัญาซือ้
ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 67 ล้านบาท เกิดจากสญัญา Forward Contract ตามท่ีอธิบาย  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555   

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2555  ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชีว่า งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักล่าว ได้จดัท าถูกต้องตามมาตรฐานบญัชี อีกทัง้ ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็น
แบบไมม่ีเง่ือนไข และไมพ่บสิ่งผิดปกติท่ีเป็นนยัส าคญั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามดงันี ้
ค าถาม 
นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 82 ข้อ 

32.4  ซึง่ระบุว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพนัจากสญัญาขายน า้ตาลท่ียงัไม่ได้ท าการส่งมอบ ซึง่มี
มลูคา่ตามสญัญาเป็นจ านวน 2,210 ล้านบาท สอบถามว่า ตวัเลขดงักล่าว เป็นการขายต่างประเทศทัง้หมดหรือไม่ มี
การท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ทัง้จ านวนหรือไม ่ 

ค าตอบ  
 นายรัฐวุฒิ  แซ่ตัง้  ผู้ อ านวยการ การขายและการตลาด ชีแ้จ้งว่า  ภาระผูกพันท่ีระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เป็นการขายต่างประเทศ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทท าการซือ้เงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้า (Forward Contract) ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบั อนท. เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 
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 ค าถาม 
 ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมถงึ ภาระตามสญัญาขายไฟฟ้า ท่ีระบุในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 82 
ข้อ 32.5 วา่ เป็นสญัญาใหมท่ี่จะท าให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทเพ่ิมขึน้ในอนาคตใช่หรือไม่ 
 ค าตอบ 

 นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจ  ชีแ้จงว่า สญัญาขายไฟฟ้าท่ีระบุในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินการเงินหน้า 82 ข้อ 32.5 ยงัเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาเดิม ไมม่ีผลท าให้รายได้จากการขายไฟฟ้า
เพ่ิมขึน้ 

ในสว่นของโครงการผลิตไฟฟ้า 35 เมกะวตัต์ ยงัไมม่ีการลงนามในสญัญาขายไฟฟ้า โดยคาดวา่ จะมีการ
ลงนามในสญัญาขายไฟฟ้าในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 และบริษัทจะเร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์ 
ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2557   

ค าถาม 
นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามวา่ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม มี 

การลงทนุในบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบรีุ จ ากดั (KPP) จากปี 2555 จ านวน 100 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท การลงทนุเพ่ิม
ในโครงการไฟฟ้าจะสร้างเสร็จเมื่อไร และเร่ิมมีรายได้เม่ือไร   

ค าตอบ 
นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการลงทุนเพ่ิมส าหรับ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 35 เมกะวตัต์ นัน้  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน โดยประมาณ ซึง่คาดจะ
แล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2557  และคาดวา่จะมีรายได้ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

ค าถาม 
ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม เร่ืองแยกอายลุกูหนีช้าวไร่ในหมายเหตงุบการเงิน หน้า 69  ข้อ 10  
ค าตอบ 
นางพรพรรณ บุญชัยศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  ลกูหนีช้าวไร่ของ

บริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) ลกูหนีช้าวไร่ท่ีได้รับการสง่เสริมในการปลกูอ้อย และ 2) ลกูหนีช้าวไร่ท่ีผิดนดัช าระหนี ้
ซึง่จะถกูแยกประเภทตามจ านวนหนีท่ี้เกิดขึน้จากฤดปีูการผลิตแตล่ะปี 

ค าถาม 
ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 87 ข้อ 35.2 เร่ืองการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI)  
ค าตอบ 
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า  บริษัทได้มีการยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1521(1)/2552 ซึง่เป็นของโครงการผลิตไฟฟ้า 15 เมกะวตัต์ เน่ืองจากบริษัทได้ตดัสินใจปรับปรุงขนาดของโครงการ
เพ่ิมขึน้เป็น 35 เมกะวตัต์ จึงได้ย่ืนขอการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ส าหรับโครงการ 35 เมกะวตัต์ แทน ซึง่ปัจจุบนัได้รับ
การอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว 

ค าถาม 
นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 87 ข้อ 

35.3 บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไร หรือมีการด าเนินธุรกิจร่วมกบักลุม่มิตซุยเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง   
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ค าตอบ 
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงวา่ หลงัจากท่ีได้ร่วมทนุกบักลุม่มิตซุย จะท าให้ฐานะ 

ทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึน้ นอกจากนัน้ กลุ่มมิตซุยยงัมีความแข็งแกร่งด้านการตลาดต่างประเทศ และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัลกูค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าต้องการ หลงัจากท่ีมีการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) ตลาดจะ
เปิดมากขึน้ บริษัทจะได้ประโยชน์จากฐานการตลาดของกลุม่มิตซุยในต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั บริษัทและทีมงาน
ของกลุม่มิตซุยจะท างานร่วมกนัเพ่ือพิจารณาโครงการลงทนุเพ่ือท าให้ผลตอบแทนต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้นสงูขึน้ ขณะนี ้
ยงัเป็นช่วงเร่ิมต้น บริษัทมองท่ีผลประโยชน์ระยะยาวเป็นหลกั  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2555 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

 

 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2555 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิ 

728.4 ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 จ านวนเงิน 8.4 ล้านบาท และพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สทุธิสว่นท่ีเหลือ 720 ล้านบาท 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 8.4 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.67 
บาท (หกสิบเจ็ดสตางค์) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 
2555 ไปแล้วอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค์) คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2555 ท่ีขออนุมตัิจ่ายอีกในอตัรา 0.47 
บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค์) 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันท่ี 12 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 

เห็นด้วย   366,647,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 366,647,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย    366,746,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 366,746,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประจ าปี 2556 
  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออก
จากต าแหน่ง และกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 
  กรรมการบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ประจ าปี 2555 มีจ านวน 3 ท่าน คือ  

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

  ประธานฯ ขอให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชมุชัว่คราวในวาระนี ้
  ส าหรับการประชมุสามญัประจ าปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน 2555 ถงึมกราคม 2556 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนีไ้ม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้
เลือกตัง้กรรมการ  3 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ 
  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้  3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยกรรมการท่ีได้รับเสนอให้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
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 มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกจากวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 
1) ดร.ธวัชชัย  นาคะตะ  

  
 

 
 
 

2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์   
เห็นด้วย    367,060,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 
รวม 367,120,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
3) นายอ านาจ  ร าเพยพงศ์   

เห็นด้วย    366,729,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9615 
ไมเ่ห็นด้วย 78,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0213 
งดออกเสียง 63,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0172 
รวม 366,870,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดย
พิจารณาเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีอตัราเดียวกบัปี 2555 
วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
  ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
 

 มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 ให้ 
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายปีอตัราเดียวกบัปี 

เห็นด้วย    367,060,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 
รวม 367,120,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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2555 วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

  
 
 
 
 
 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน ดงันี ้

  ดร.ธวชัชัย นาคะตะ  รายงานว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปีของ
บริษัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทต้องจดัหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ
บญัชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อยสองรอบบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 เน่ืองจากส านกัสอบบัญชีดงักล่าวเป็นบริษัทชัน้น าท่ีให้บริการสอบบัญชีใน
ระดบัสากล มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556  ดงันี ้ นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3972 
และ/หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516  โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท 
ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด แทนได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2556 เป็นค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จ านวน 910,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส จ านวน 
480,000 บาท รวมเป็นจ านวน 1,390,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีปี 2556 เท่ากบัคา่สอบบญัชีปี 2555 และบริษัทท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอไมม่ีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
 

เห็นด้วย    367,060,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 
รวม 367,120,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2556 
โดยมีนายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ          
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3972 และ/หรือนางสาว       
รุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3516 เป็นผู้สอบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนสอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2556 จ านวน 1,390,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

 
   
 
 
 
 
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
  ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามดงันี ้
  ค าถาม 
  นายบุญช่วย ตัง้วัฒนศิริกุล  ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ขอให้ผู้ บริหารอธิบายถึงตลาดน า้ตาลทรายใน
ภาพรวมและสอบถามถงึจดุแข็งของบริษัทในตลาดน า้ตาลทราย 
  ค าตอบ 
 นายรัฐวุฒิ แซ่ตัง้ ผู้ อ านวยการสายงาน การขายและการตลาด ชีแ้จงว่า ในภาพรวมประเทศท่ีผลิต
น า้ตาลทรายมากท่ีสุดคือประเทศบราซิล และเป็นผู้ส่งออกท่ีส าคญัท่ีสุด รองมาเป็นประเทศอินเดีย และประเทศจีน 
ส าหรับประเทศไทยนัน้เป็นผู้ผลิตล าดบัท่ี 4 และเป็นผู้ส่งออกล าดบัท่ี 2 ของโลก ส าหรับ KBS เมื่อเทียบการผลิตทัง้
ประเทศอยู่ในล าดบัท่ี 10 มีสดัสว่นร้อยละ 2.7  
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า จุดแข็งของ KBS คือ สามารถผลิต 
ผลิตภณัฑ์น า้ตาลทรายท่ีมีคณุภาพสงูได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น ไซรัป (Syrup) ซึง่ยงัไม่ได้ผลิต ผลิตภณัฑ์ของเราเป็นท่ี
ต้องการของลกูค้าเน่ืองจากบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองคณุภาพ 
  ค าถาม 
  นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองก าลงัการผลิตของ KBS 
  ค าตอบ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงว่า  เดิม KBS มีก าลงัการผลิตท่ี 23,000 ตนัอ้อยต่อ
วนั การร่วมทนุกบักลุม่มิตซุย บริษัทมีโอกาสขยายก าลงัการผลิตอีก เมื่อแผนขยายก าลงัการผลิตมีความชดัเจนบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 
 
 

เห็นด้วย    366,813,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9163 
ไมเ่ห็นด้วย 247,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0673 
งดออกเสียง 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 
รวม 367,120,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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  ค าถาม 
  นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกุล  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) จะมี
การแข่งขนัในเร่ืองราคาน า้ตาลทราย หรือไมอ่ย่างไร 
  ค าตอบ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอนัดบั 1 ของเอเชีย 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะน าเข้าน า้ตาลทรายจากประเทศไทยทัง้หมด ไม่มีปัญหาเร่ืองราคา ประเทศกลุ่มนีก้็ต้อง
น าเข้าน า้ตาลทรายจากประเทศไทย  
  ค าถาม 
  ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 1)ขัน้ตอนการให้สินเช่ือการปลกูอ้อย 2) การป้องกนัความเสี่ยงในการเก็บหนี  ้และ 3) 
เป้าหมายในการเพ่ิมวตัถดุิบ 
 ค าตอบ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า  1) บริษัทมีการประเมินวตัถุดิบในแต่ละปี และ
ก าหนดว่าจะให้สินเช่ือร้อยละเท่าไรของมูลค่าวตัถุดิบทัง้หมด โดยการให้สินเช่ือมีทัง้การให้ในรูปของปัจจัยการผลิต 
เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และพนัธุ์อ้อย และในรูปของเงินสดเพ่ือให้ชาวไร่น าไปจ่ายค่าแรงงาน การปลูก ตดัอ้อย และค่า
บรรทุกอ้อยเพ่ือน ามาส่งโรงงาน 2) บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการเก็บหนีไ้ม่ได้โดย บริษัทมีนกัเกษตรซึง่ดูแลชาวไร่
ต้องติดตามตัง้แต่กระบวนการปลูก บ ารุงรักษา การตดัและจัดเก็บอย่างใกล้ชิด นอกจากนัน้ยังใช้ระบบ GPS เพ่ือ
ติดตามอ้อยด้วย 3) บริษัทมีนโยบายเพ่ิมผลผลิต และขยายพืน้ท่ีปลูกอ้อยโดยอ านวยความสะดวกแก่ชาวไร่เพ่ือให้
ชาวไร่มีผลตอบแทนจากการปลกูสงูกวา่พืชชนิดอ่ืนๆ เช่น มนัส าปะหลงั โดยท่ีผ่านมาบริษัทสามารถเพ่ิมวตัถุดิบในเขต
การสง่เสริมของบริษัทเป็นอย่างดี 
  ค าถาม 
  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบั 1)ราคาน า้ตาลทรายตลาดโลกในปัจจบุนั  2) ราคาคร่ึงปีหลงัของ ปี 2556 และ
คร่ึงปีแรกของปี 2557 เป็นอย่างไร และ3) มีผลกระทบตอ่รายได้ของ KBS อย่างไร 
  ค าตอบ 
  นายรัฐวฒิุ แซต่ัง้  ผู้อ านวยการสายงาน การขายและการตลาด ชีแ้จงว่า  1)ราคาน า้ตาลทรายตลาดโลก
ราคาขณะนี ้17.40 เซ็นต่อปอนด์ ราคาขึน้อยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกั ท่ีผ่านมาราคาตลาดโลก
ลดลงต่อเน่ือง เพราะผลผลิตมีส่วนเกินในตลาดค่อนข้างมากต่อเน่ือง 2 ปี  2) ในระยะสัน้ ราคาอยู่ท่ีประมาณ 17-20 
เซน็ตอ่ปอนด์ สว่นในระยะยาวไมส่ามารถคาดการณ์ได้เน่ืองจากราคาตลาดโลกจะขึน้อยู่กบัปัจจยัปริมาณผลผลิต ซึง่
ขึน้อยู่กบัดินฟ้าอากาศเป็นหลกั 3) หากราคาในตลาดโลกลดลง รายได้ของบริษัทจะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ต้นทนุคา่อ้อยก็จะลดลง ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 
  ค าถาม 
  ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  กากอ้อยท่ีน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า มีปริมาณมากน้อยพอเพียงตอ่การผลิตหรือไม ่
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  ค าตอบ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงว่า เดิมบริษัทมี Turbine และ Boiler ส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีเป็นรุ่นเก่าจะต้องใช้เชือ้เพลิงปริมาณมาก ปัจจุบันมีการเปลี่ยน Turbine และ Boiler ใหม่ ทนัสมยัขึน้
และใช้กากอ้อยน้อยลงท าให้การผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึน้ ท าให้เช่ือวา่ กากอ้อยท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะเพียงพอ 
  ค าถาม 
  ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  1)เร่ืองเทคโนโลยีในการผลิตน า้ตาลทรายของบริษัทอยู่ในระดบัไหนของโลก 2) บริษัท
มีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar Roof หรือไม่ 3) การร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีกับ KBS 
อย่างไรบ้าง 
  ค าตอบ 
  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์   กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงว่า  1)ประเทศไทยมีโรงงานผลิตน า้ตาลทรายด้วย
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  ส่วนเร่ืองผลผลิตต่อไร่ของการปลูกอ้อยประเทศไทยมีผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 10 
ตนั ส่วนบราซิลได้ประมาณ 14-15 ตนั 2)  บริษัทมีการผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวล (Biomass) จากกากอ้อยเท่านัน้ ซึ่ง
คุ้มคา่มากท่ีสดุในเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทนุ บริษัทไม่มีโครงการการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell 3) บริษัทมีการตัง้
คณะท างานเพ่ือมาแลกเปลี่ยนความรู้กนัในเร่ือง เทคนิคต่างๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพน า้ตาลให้สงูขึน้ ให้สามารถขายใน
ตลาดตา่งประเทศได้ราคาสงูขึน้ 
  ไมม่ีเร่ืองอื่นใดเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้เข้าประชุมใน
ครัง้นี ้
  ปิดการประชมุเวลา 16.50 น. 

 
 

ลงช่ือ   
 (นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ) 
 ประธานกรรมการ 

 
ลงช่ือ   

 (นางสาวธนธรณ์  สขุอร่าม) 
 เลขานกุารบริษัท 
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       สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 
 

     
 
ชื่อ – นามสกุล   : นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา     
อายุ   : 69 ปี   
ต าแหน่ง :          กรรมการอิสระ  
จ านวนหุ้นที่ถอื :      ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร : ไมม่ี     

การศึกษา    : ● ประกาศนียบตัรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อสัสมัชญัพาณิชย์ 
  ● Mini M.B.A. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ● Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training  
   Centre, Switzerland 
  ● Skandia Insurance Management, Philippines  

การอบรม :      ● ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 27/2546  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการท างาน 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  
2551 - ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
2524 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  
2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม  
  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
● กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ ได้แก่ บมจ. ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม และบมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท   
   อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    :  ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2556     :  - 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2556) ร้อยละ  :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ี 
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ชื่อ – นามสกุล   : นายทศัน์  วนากรกลุ     
อายุ   : 59 ปี   
ต าแหน่ง :          กรรมการผู้จดัการ  
จ านวนหุ้นที่ถอื :      20,000 หุ้น 
ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร : ไมม่ี     

การศึกษา    : ●  เภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  ●  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       
การอบรม :      ●  ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 89/2554 
ประวัติการท างาน 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. น า้ตาลครบรีุ  
2552 - 2556  กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
  
 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
● กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ ได้แก่ บมจ. น า้ตาลครบรีุ 
● การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท   
   อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    :  ไมม่ี 

จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2556    :  2/5 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2556) ร้อยละ  :  0.003 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั   :  ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

                สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ของ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 
              

หมวด 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

 11. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่งยี่สบิเอ็ด (21) วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ก็ได้ ทัง้นี ้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่น้อยกว่า
สบิสี ่(14) วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น        
 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เกินกวา่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท   

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 
18.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย

หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทัง้หมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  

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

แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับ
เลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
 26.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสยีง 
 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน
ที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมีสทิธิ
ได้รับคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยอาจก าหนดเป็น
จ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกทางหนึง่ 
 

หมวด ที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จังหวดัใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

35. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 
กรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่

น้อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี ้ ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัเดียวกนั ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักลา่วย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่า ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้ ถือหุ้น
จะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวนัที่ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการก าหนดวนัเพื่อก าหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุ
แล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้ 

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

38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
หากการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

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

- ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 
กรณีที่มีการมอบฉนัทะ บคุคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ

นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 
40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่
อยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

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

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

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

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

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

 42. การลงคะแนนลบัในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
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                สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 

           

บริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระให้สอดคล้องกบัประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย  ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คูส่มรส 
พี่น้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอ
ให้เป็น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ใน
ลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุ ของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้
กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็น หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนุญำตหรือตัง้แต่
ยี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำร ค ำนวณมลูค่ำ
ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดงักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สอง
ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

 
 

 



23 
 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ  ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่
ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีนบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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                              สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

รายชื่อกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ 
 

 
ช่ือ – นามสกลุ : ดร. ธวชัชยั นาคะตะ 
อายุ  : อาย ุ67 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     
2555-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท แชร์ กรุ๊ป จ ากดั (เจแปน) 
2555-ปัจจบุนั : กรรมการ   บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เฟอร์เฟค อินเตอเนชัน่แนล จ ากดั 
       (สิงคโปร์) 
2554-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ   บริษัท รีวีเทล จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
2535-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริษัท     บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
2524-ปัจจบุนั : วฒิุวิศวกร วย.736  สภาวิศวกร  
  
  
จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2556   :   4/5    
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2556)  ร้อยละ :   ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั  :   ไมม่ ี
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี :   ไมม่ ี
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ช่ือ – นามสกลุ : นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์      
อายุ  : 62 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  
2554-ปัจจบุนั : คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน สภาวิชาชีพบญัชี 
   การบญัชี 
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  

 
จ านวนครัง้/สดัสว่นการเข้าประชมุในปี 2556   :   5/5 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2556) ร้อยละ :   ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั  :   ไมม่ ี
ประวตัิการกระท าความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี :   ไมม่ ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6      

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 ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝำกและดแูลหุ้น   
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด 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 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษัทลงมติแทนโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงั หน่วยงำนเลขำนกุำร
บริษัท  บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 5 ซอยสขุมุวิท 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
ภายในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556  
3.  ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ 

เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นตำมหนงัสือมอบฉนัทะ  
แบบ ค. 

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

5.  ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวันที่ทีท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน          
ตำมกฏหมำย  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  บริษัทเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชมุ โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลำ 12.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องบหุงำ  ชัน้  3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม  9  แขวงบำงกะปิ  เขต
ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  ตำมแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 8)   

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
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ 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 ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐำน
ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
 หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 หนงัสอืยืนยนัวำ่ Custodian ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

 ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแบบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล  



28 
 

  ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
      หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                                                  ปิดอากรแสตมป์ 
                        จ านวน 20 บาท 
          
                                                                                                                                                    เขียนที ่    
    

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

             ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์   
      

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
2/2556 วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบุหงา  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม   
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
. 

            ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
    ( )  
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

            ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
    ( ) 
 

หมายเหตุ :    ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่ 
 แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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                                ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7     
              ปิดอากรแสตมป์ 
                              จ านวน 20 บาท 
                                                                           หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    
                                                                                                    
                                                                                                                                           เขียนที่       
   วนัที ่ เดือน  พ.ศ.  
 
 

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

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

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

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

 
     คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น    
ครัง้ที่ 2/2556 วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

    เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 1.   นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา                    

     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง  
 

2.   นายทศัน์ วนากรกุล   
     เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสียง 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556 

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

 
วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
( ) 
 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 
 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 
 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
        ( ) 

 
 
 
หมายเหตุ : 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม  
2556 เวลา 14.00น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลิป  ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ      
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
วาระที่  เร่ือง    

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

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง    

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

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

 

วาระที ่  เร่ือง    

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

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

 
 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
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           ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  
      หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)                                                            ปิดอากรแสตมป์ 
      (ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้)         จ านวน 20 บาท                                   
    

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั                      หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                       เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้  
            (1) ชื่อ                                              อาย ุ                     ปี     อยูบ้่านเลขที ่  ถนน                                     
  ต าบล/แขวง                                                   อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                            
 
            (2) ชื่อ                                                                 อาย ุ                      ปี     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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น   
ครัง้ที่ 2/2556 วันศุกร์ ที่ 18  ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
  
(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้   

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
    มอบฉันทะบางสว่นคือ       

หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด   เสียง 
 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556    
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ                
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
  เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
  

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 
 1.    นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา                    
  เห็นด้วย   เสียง     ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
 

 2.   นายทศัน์  วนากรกุล 
    เห็นด้วย       เสียง    ไมเ่ห็นด้วย เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2556  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
 
วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย เสียง  ไมเ่ห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
 และไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  

  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ 
  ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควรกิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือ 
  เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

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

 ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

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

(ส าหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 วันศุกร์ ที่ 18 
ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง 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 
 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 

 
ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 

( ) 
 

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
( ) 
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                           สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  8 
 

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 

 
 

โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน 
ณ ห้องบหุงา  ชัน้ 3  เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท์ :  02 -641-4777 
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