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วนัที ่7 เมษายน 2558 
 
เรื่อง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั น ้าตาลครบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 
 2. รายงานประจ าปี 2557  (ในรปูแบบแผ่นบนัทกึขอ้มลู CD-ROM) 
 3. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
 4. ประวตัขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
 5. ประวตักิรรมการทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 6. ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 8. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะ 
 9. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าให้ใชแ้บบ ข. เนื่องจากเป็นแบบที ่

    ละเอยีดและชดัเจน) 
 10. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)ได้มมีตใิห้จดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2558 ในวนัองัคาร ที ่28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบยีน 08.00 - 10.00 น. ณ หอ้งบุหงา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2557 โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งรายงาน

การประชุมดงักล่าว ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม รายละเอยีดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัรอง 
การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 
      วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล         

บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2557 ตามทีป่รากฏในรายงาน
ประจ าปี 2557 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ             
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2557 รายละเอยีด

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 
การลงมติ  วาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 ส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557   
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 46 คณะกรรมการ

บรษิทั ได้จดัให้มกีารจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2557 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึน าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  
  ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

                         (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมรีายละเอยีดของงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หวัขอ้ รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ยีส่บิ (1/20) ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสบิ (1/10) ของทุนจดทะเบยีน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งต้นแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้

ผลการด าเนินงาน ปี 2557 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.2 
ก าไรสทุธ ิ 318.6 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.56 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
สนิทรพัยร์วม 7,726.9 
หนี้สนิรวม 3,621.6 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,105.2 
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ปี 2556 ปี 2557

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 509.0 333.0

เงินปันผลจ่ำย

1. เงนิปนัผลระหว่างกาล ระหว่างวนัที่ 1 ม.ค.56 – 30 ม.ิย.56 จ านวนหุ้น 110.0  -

    550.0 ลา้นหุ้น หุ้นละ 0.20 บาท

2. เงนิปนัผลประจ าปี 2556 จ านวนหุ้น 550.0 ลา้นหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท 165.0  -

3. เงนิปนัผลระหว่างกาล ระหว่างวนัที่ 1 ม.ค.57 - 30 ม.ิย.57 จ านวนหุ้น  - 90.0

    600.0 ลา้นหุ้น หุ้นละ 0.15 บาท

4. เงนิปนัผลประจ าปี 2557 จ านวนหุ้น 600.0 ลา้นหุ้น 0.15 บาท  - 90.0

5. เงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้น (ลา้นบาท) 275.0 180.0

6. อตัราส่วนการจ่ายปนัผลต่อก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 54.0% 54.0%

จดัสรรเงนิส ารองอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อด าเนินกจิการของบรษิัทกไ็ด ้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 600.0  
ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 60.0 ลา้นบาท ซึง่ครบจ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้   
 นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงิน
เฉพาะกจิการทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หาก
ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปนัผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั ตามที่
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม   
 ในปี 2557 บรษิทัมกี าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ จ านวน 333.0 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไร 0.59 บาทต่อหุน้ 
เมื่อพจิารณาจากฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัแลว้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการจ่ายเงนิ
ปนัผลประจ าปี 2557 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 
2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์ รวมเป็นเงนิจ านวน 180.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.1 
ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาลส าหรบัปี 2557 ไปแลว้ อตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ คงเหลอืเงนิปนัผลส าหรบัปี 2557 ทีข่ออนุมตัจิ่ายอกี
ในอตัรา 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อไดร้บัสทิธเิขา้ร่วมประชุมและสทิธริบัเงนิปนัผล (Record 
Date) ในวนัที ่16 มนีาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 มนีาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2558  
 ทัง้นี้ สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 
 

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมา                           (หน่วย : ลา้นบาท)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงประชุม 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558      
  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้ากรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม 
(3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 
 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง ประจ าปี 2557 มจี านวน 4 ท่าน คอื  

1. นายถกล  ถวลิเตมิทรพัย ์                กรรมการ 
 2. นายศรณัย ์  สมุทรโคจร กรรมการอสิระ 
 3. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ    
 4. นายประเทอืง ศรรีอดบาง กรรมการอสิระ 

 ส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2558 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้
รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2557 ถึง
กุมภาพนัธ ์2558 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ตอ้งพน้ต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน ดงันี้  

1. นายถกล  ถวลิเตมิทรพัย ์                กรรมการ 
 2. นายศรณัย ์  สมุทรโคจร กรรมการอสิระ 
 3. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ    

 เนื่องจาก นายประเทือง ศรีรอดบาง ที่ครบก าหนดออกตามวาระ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะขอรับต าแหน่ง 
กรรมการอสิระต่อไป เน่ืองจากตดิภารกจิส าคญั ทีป่ระชุมคณะกรรมการจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการใหม่ 
จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  แทน             
นายประเทอืง ศรรีอดบาง  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาถงึความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณา จงึได้เสนอให้เลอืกตัง้
กรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ (2) นายศรณัย ์สมุทรโคจร และ (3) นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา ทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดส้รรหาบุคคลมา
ด ารงต าแหน่งแทนนายประเทอืง ศรรีอดบาง คอื นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล เพื่อด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ   

  นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหมาะสม
ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระ 
และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดปรากฏตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) 
  คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี ที่เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม  
วาระ ได้พิจารณาและมมีติเห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้         
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายถกล        
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ถวลิเตมิทรพัย ์(2) นายศรณัย ์สมุทรโคจร และ (3) นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และแต่งตัง้
นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล เพื่อด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทน นายประเทอืง ศรรีอดบาง ทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระ อกี 1 ท่าน  
 รายละเอยีดปรากฏตามประวตัขิองกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 และ 5) 
 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558 
 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบรษิัท หน้าที่ความรบัผดิชอบและผลการฏบิตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณาเสนอให้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีในวงเงนิไม่เกนิ 8.0 ลา้นบาท (ปี 2557 : ไม่เกนิ 8.0 
ลา้นบาท)   
 การลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบ ประจ าปี 2558 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทั นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ได้ก าหนดให้บริษัทต้องจดัหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกบัผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่  
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2558 เน่ืองจากส านกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชีย่วชาญใน
การสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม และเหน็สมควรให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัทส านักงาน อวีาย  จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื 
2. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีที่

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่น
ของบรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2558 ดงันี้ 
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รายการ ปี 2557 ปี 2558 
เพ่ิมขึน้  
(บาท) 

เพ่ิมขึน้  
(ร้อยละ) 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี  910,000 930,000 20,000 1.44 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 - - 

รวม  1,390,000 1,410,000 20,000 1.44 

  
 ค่าสอบบญัชปีี 2558 เพิม่ขึน้จากค่าสอบบญัชปีี 2557 จ านวน 20,000 บาท ตามขอบเขตการท างานของบรษิทั 
โดย บรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว  
 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 ตามรายละเอยีดขา้งต้น และก าหนดค่า
สอบบญัชปีระจ าปี 2558 ตามทีเ่สนอ 
 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จงึขอเรยีนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ า      

ปี 2558 ตามวนั เวลา และสถานที่ทีก่ าหนดไว้ โดยขอให้เตรยีมหลกัฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดงัมรีายละเอยีด     
ตามค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่้องน ามาแสดงในวนัประชุม ตามทีจ่ดัส่งมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่6) บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่7)  

 บรษิทัเปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัองัคารที ่28 เมษายน 2558 ผูถ้อืหุ้น
ท่านใดทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทั ดงัมรีายชื่อตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึ่ง โดยบรษิทัขอแนะน าใหใ้ช ้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีล่ะเอยีดและชดัเจน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 9) นอกจากนี้ บรษิทัไดน้ าส่ง
แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่10) มาพรอ้มนี้ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ดว้ย  

 

       ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                      
                                    ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ) 

                         ประธานกรรมการ 
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                  ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  1 
รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 

ของ 
บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) 

         

วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัศุกร ์ที ่25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 
กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 
2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ กรรมการอสิระ 
5. นายศรณัย ์ สมุทรโคจร กรรมการอสิระ 
6. นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ ประธานกรรมการบรหิาร  
7. นายสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
9. นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ 
10. นายอ านาจ ร าเพยพงศ ์ กรรมการ 

 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

1. นายประเทอืง ศรรีอดบาง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ลาประชุม 
 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
1. นางพรพรรณ บุญชยัศร ี  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
2. นายรฐัวุฒ ิ แซ่ตัง้  ผูอ้ านวยการสายงานการขายและการตลาด 
3. นายธาญทฐิ        เกษมทรพัย ์  ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ 
4. นายฮโิรอาก ิ ไซกา้  ผูบ้รหิารสว่นการลงทุน 
5. นายมาณวนิทร ์ คงโต  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
6. นายธรีภาพ สทิธวิรีธรรม  ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
7. นางพรภนินัท ์ อศัววฒันาพร  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 
8. นายอานนท ์  ชนไมตร ี  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทั กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรร์ี ่จ ากดั   
9. นางสาวธนธรณ์     สขุอร่าม  เลขานุการบรษิทั 
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เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00น. 
นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า ปจัจุบนับรษิทัมี

หุน้สามญัทัง้หมดจ านวน 600,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนทีไ่ดช้ าระแลว้ทัง้สิน้ 550,000,000 
บาท และในวนัน้ีมจี านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 83 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 62 ราย รวมทัง้สิน้ 145 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้372,395,475 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.7083 ซึง่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 
จงึขอเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระทีไ่ดบ้อกกล่าวไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธาญทฐิ เกษมทรพัย์ ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ  
ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสยีง  

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงว่า ส าหรบัการลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้นี้ เพื่อความสะดวก
แก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและใหผ้ลการนับคะแนนถูกต้องและโปร่งใส บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบารโ์ค้ดและบรกิารของบรษิทั ควดิ
แลบ จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการในการตรวจนบัคะแนน  

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
ใหอ้ยู่ในวาระทีก่ าลงัพจิารณาและโปรดแนะน าตวัก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ส าหรบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน  จะเป็นดงันี้ 
1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉันทะมา โดยคดิ

เป็น 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสยีง ท่านผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทางใดทางหนึ่ง
เตม็ตามคะแนนเสยีงทีม่ ีจะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อการแยกลงคะแนนเสยีงไม่ได ้เวน้แต่กรณีของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูด้แูลรบัฝากหุน้ 

2. หากผูถ้อืหุน้ท่านใด ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนน พรอ้ม
ลงนามในใบลงคะแนน บรษิทัจะเกบ็ใบลงคะแนนทีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่า เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยผลการลงคะแนนจะประกาศใหท้่านผู้
ถอืหุน้ทราบหลงัจากวาระถดัไป บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของท่านเป็นหลกัฐานต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด กรุณาแจง้เจา้หน้าทีท่ีโ่ต๊ะลงทะเบยีน เพื่อท า
การหกัคะแนนเสยีง และหากท่านกลบัมาในทีป่ระชุม โปรดแจง้เจา้หน้าทีอ่กีครัง้เพื่อจะไดน้ับคะแนนเสยีงของท่านรวมเขา้ไป
ใหม่  

4. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ในหนงัสอืมอบฉันทะ บรษิทัไดท้ าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุ
ไวแ้ลว้เป็นการล่วงหน้า ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งกรอกใบลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม  

หลงัจากนัน้ประธานฯ กล่าวด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 
  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
22  เมษายน 2557  โดยบรษิทัไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม 

             ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
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มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่22 
เมษายน 2557  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  

 
เหน็ดว้ย  375,358,164 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9930 
ไม่เหน็ดว้ย 6,211 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053 
รวม 375,384,375 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต            

เอทานอลก าลงัการผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั 
  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม 
  นายทศัน์ วนากรกุล ชี้แจงว่า ปจัจุบนั โรงงานน ้าตาลครบุร ีหรือ บริษัท น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)        
“บรษิทั” เป็นโรงงานน ้าตาลขนาดกลางมกี าลงัการผลติ 23,000 ตนั/วนั ทีผ่่านมาบรษิทัสามารถบรหิารจดัการใหไ้ดผ้ลประกอบ
ทีด่ ีเพื่อใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนัไดใ้นกลุ่มน ้าตาลระดบัตน้ๆ ของประเทศ ทัง้ในแง่ของต้นทุนต่อหน่วยและความครบถ้วนของ
ธุรกจิชวีพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัคดิว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 2 โครงการ ทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมครัง้นี้จะมคีวามส าคญั
เชงิกลยุทธเ์ป็นอนัมาก เมื่อด าเนินการทัง้ 2 โครงการแลว้เสรจ็จะมผีลใหโ้รงงานน ้าตาลครบุร ีเป็น Sugar Energy complex ทีม่ี
ความสมบรูณ์ ทัง้ในดา้นเป็นผูผ้ลติน ้าตาลทีม่ตีน้ทุนต ่า ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการแข่งขนัล าดบัต้นๆ ของประเทศ โดย
โครงการลงทุนทัง้ 2 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลก าลงัการผลติ  200,000 ลติร/วนั ส าหรบั
วาระนี้ และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติของบรษิทั ขนาดก าลงัการผลติ 12,000 ตนัออ้ย/วนั ซึง่จะพจิารณาในวาระที ่3 
ทัง้ 2 โครงการมงีบประมาณทัง้สิน้ 4,291.7 ลา้นบาท 

บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะด าเนินโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลและโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ
ของบรษิัทใหแ้ล้วเสรจ็ทนัต่อฤดูกาลหบี 2558/2559  ซึ่งบรษิัทมคีวามมัน่ใจว่าโครงการทัง้ 2 จะส่งผลท าให้คุณภาพความ
เป็นอยู่ของชาวไร่ในเขตโรงงานของบรษิทัยกระดบัสงูขึน้ สรา้งขดีความสามารถและประสทิธภิาพของโรงงานน ้าตาล และสรา้ง
ผลตอบแทนทีด่ใีห้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาว ส าหรบัรายละเอยีดของทัง้สองโครงการ ขอให้นายธาญทฐิ  เกษมทรพัย ์
ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ เป็นผูช้ีแ้จงเพิม่เตมิ 

 นายธาญทิฐ  เกษมทรพัย์  ผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ น าเสนอโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต        
เอทานอลก าลงัการผลติ 200,000 ลติร/วนั ใหท้ีป่ระชุมทราบโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
บรษิทัทีด่ าเนินการ  บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (KBEC) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่KBS ถอืหุน้

รอ้ยละ 99.99 
ลกัษณะโครงการ  การก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล โดยใชก้ากน ้าตาล (Molasses) ซึง่เป็น 

  By-product ของการผลติน ้าตาลเป็นวตัถุดบิหลกั   
ก าลงัการผลติ  200,000 ลติร/วนั 
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 700 - 800 ลา้นบาท 
  เงนิทุนหมุนเวยีนและกระแสเงนิสดจาการด าเนินการ 375.5 - 475.5 ลา้นบาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 15 เดอืน เริม่ Commercial run ภายในปี 2559 
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ประโยชน์ของโครงการ  High Growth Industry: เขา้ลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่อีตัราการเตบิโตสงู และ
เป็นธุรกจิบรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 Value Creation: เพิม่มลูค่าเพิม่ใหผ้ลพลอยไดจ้ากการผลติน ้าตาล  
(By-Product) 

 Margin Enhancement: เพิม่อตัราการท าก าไรของบรษิทั 
 Risk Management & Diversification: ลดการพึง่พารายไดแ้ละก าไรของบรษิทั

จากธุรกจิน ้าตาลซึง่มคีวามผนัผวนสงู 
 Increase Return to Shareholders: ผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ 

 
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงันี้  
   
  ค าถาม  
  นายอนุรกัษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่มาของสมมุติฐานราคากากน ้าตาลที่เป็นต้นทุน
วตัถุดบิเปรยีบเทยีบกบัราคากากน ้าตาลในตลาด ณ ปจัจุบนั และราคากากน ้าตาลในปจัจุบนัเป็นราคาทีม่เีสถยีรภาพในระยะ
ยาวหรอืไม่ อย่างไร  
  
  ค าตอบ 
  นายอานนท ์ ชนไมตร ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทั กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรร์ี ่จ ากดั  ชีแ้จงว่า สมมุตฐิาน
ราคากากน ้าตาล 3,760 บาทต่อตนั เป็นราคาทีว่เิคราะหจ์ากตน้ทุนต่อไร ่ซึง่กากน ้าตาลเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้าตาล ใน
การอา้งองิสตูรการค านวณจะมาจากผลพลอยไดจ้ากน ้าตาลเป็นหลกั และอยู่ในระดบัทีอ่า้งองิจากลกัษณะของกจิการ เป็นราคา
ทีค่่อนขา้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในอดตีทีผ่่านมา  
  อย่างไรก็ดี เรื่องของปรมิาณกากน ้าตาล จะเห็นได้ว่า ราคากากน ้าตาลหรือราคาเอทานอลที่เป็นผลผลิต
สดุทา้ยจะมกีารผกูสตูรท าใหม้รีาคาทีแ่น่นอน โดยอา้งองิราคาจากกระทรวงพลงังาน และราคาจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ใน
กรณีทีร่าคากากน ้าตาลมมีลูค่าสงูขึน้ราคาเอทานอลกจ็ะสามารถขายไดใ้นราคาทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย เพราะฉะนัน้ผลกระทบของ
ราคากากน ้าตาลทีม่มีลูค่าสงูขึน้ จะเป็นผลสะทอ้นทีท่ าใหเ้หน็ว่า แมต้น้ทุนจะสงูขึน้แต่รายไดจ้ากราคาเอทานอลจะสงูขึน้ตามไป
ดว้ย ดงันัน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวนของราคาจงึอยู่ในเกณฑต์ ่า  
   
  นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า  เป็นเรื่องปกตขิองราคากากน ้าตาลทีจ่ะขึน้ลงตาม
Demand และ Supply ของปรมิาณการใชก้ากน ้าตาล กากน ้าตาลปจัจุบนัถูกน าไปใชใ้นธุรกจิหลกัคอื เอทานอลทีใ่ชผ้สมน ้ามนั 
โดยกากน ้าตาลในประเทศที่ผลติได้ประมาณ 4.0 ล้านตนัต่อปี  จ านวน 2.0 ล้านตนั จะน าไปผลติเป็นเอทานอล จ านวน        
1.0 ลา้นตนั ถูกน าไปใชใ้นการผลติแอลกอฮอลห์รอืเหลา้  สว่นกากน ้าตาลทีเ่หลอืเอาไปผสมอาหารสตัวห์รอืท าผงชรูส   
  กรณีทีก่ากน ้าตาลมปีรมิาณมาก เกนิความตอ้งการของตลาดหรอืราคาต ่าจะถูกน าไปสง่ออกขายต่างประเทศ 
กากน ้าตาลจะมคีวามต้องการทัง้ปี สามารถจ าหน่ายไดท้ัง้หมด  โครงการนี้ต้องการสรา้งมูลค่าเพิม่จากกากน ้าตาล ซึง่ไดถู้ก
ก าหนดดว้ยปจัจยัจากตลาดหลกัๆ คอื 1. ราคาเอทานอล 2. ราคาส่งออก 3. ราคาทีโ่รงงานน าไปผลติสุรา ปจัจุบนัอา้งองิราคา
ของกระทรวงพลงังานและบรษิัทที่ผลติน ้ามนั จะใช้ราคากากน ้าตาลเป็นตวัก าหนดราคาของเอทานอล ในขณะเดียวกนัถ้า
ปรมิาณ เอทานอลขาดแคลน ตวัเอทานอลกจ็ะมาก าหนดราคากากน ้าตาลเช่นเดยีวกนั ปจัจุบนัราคาเอทานอลในตลาด ณ วนันี้
เทยีบเท่าราคากากน ้าตาลประมาณ 4,000 บาทต่อตนั  
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  ส าหรบั สมมุตฐิาน  3,760 บาทต่อตนั เป็นราคาเฉลี่ย 3 ปีทีผ่่านมา ส าหรบัราคากากน ้าตาลที ่บรษิัท      
ครบุรไีบโอเอน็เนอยี่ร์ จ ากดั จะใช้ในการซื้อกากน ้าตาลจากบรษิัทนัน้ จะใช้ราคาเอทานอลในตลาดมาก าหนดซึ่งใช้วธิกีาร
ค านวณตามสตูรซึง่รายการทีจ่ะท าใหเ้กดิความผนัผวนอา้งองิจากราคา Margin ประมาณรอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 15    
 
  ค าถาม 
  นายอนุรกัษ์ บุญแสวง ผู้ถอืหุน้มาด้วยตนเอง สอบถาม ความคบืหน้าของโครงการสรา้งโรงงานผลติเอทา
นอล และการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ  
 
  ค าตอบ 
  นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงว่า โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล 
เป็นโครงการทีต่้องท าการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ซึง่ปจัจุบนัอยู่ใน
ขัน้ตอนการด าเนินการ ซึง่ถ้าบรษิทัไดร้บัอนุมตัิการผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มภายในเดอืนมกราคม ปี 2558 จะท าใหบ้รษิัท
สามารถด าเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามแผนคอื ภายในเดอืนธนัวาคม 2558  
  ส าหรบัการหาแหล่งเงนิทุนอยู่ในขัน้ตอนการเจรจากบัสถาบนัการเงนิ ซึง่มสีถาบนัการเงนิสนใจและอนุมตัิ
สนิเชื่อเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
   
  ค าถาม 
  นายวลัลภ จรสัฉิมพลกีุล ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนระหว่างการลงทุน
และการไม่ลงทุน ในโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล และการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจะท าใหบ้รษิทัขาดสภาพ
คล่องหรอืไม่อย่างไร รวมถงึกระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หรอืไม่ 
 
  ค าตอบ 
  นายอานนท ์ ชนไมตร ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทั กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรร์ี ่จ ากดั  ชีแ้จงว่า ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา ทัง้กรณีก่อสรา้งโรงงานและไม่ก่อสรา้งโรงงานเอทานอล แลว้เหน็ว่า การลงทุนก่อสรา้งเอทานอล
จะท าใหบ้รษิทั ไดก้ าไรเพิม่ขึน้นอกเหนือจาก การขายกากน ้าตาลเพยีงอย่างเดยีว โครงการนี้มรีะยะเวลาคนืทุนประมาณ 5 ปี 
และไม่ไดก้ระทบสภาพคล่องของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั  
  ประธานฯ กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ แสดงให้เหน็ว่าโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลติเอทานอลเป็นโครงการทีม่กี าไรและมรีะยะเวลาคนืทุนภายในคอื 5 ปี นอกจากนัน้ เงนิทุนทีน่ ามาใชโ้ครงการส่วน
ใหญ่มาจากเงนิกู ้ท าใหเ้ชื่อไดว้่าโครงการดงักล่าวจะไม่สรา้งภาระใหบ้รษิทัในแง่สภาพคล่อง ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลจากก าไรของบรษิัทอยู่แล้ว การด าเนินการตามโครงการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ
บรษิทั 
 
  ค าถาม 
  นายวลัลภ จรสัฉิมพลกีุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทในการด าเนิน
โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล  
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  ค าตอบ 
  คุณทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่า ความเสีย่งดา้นการเงนิของโครงการไมส่งูมาก เนื่องจากเป็น
โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิเป็นอย่างด ีและเป็นโครงการทีม่กี าไรสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเอง โดยทัว่ไปแลว้ 
ธุรกจิเอทานอลจะมคีวามเสีย่งทีจ่ ากดัในดา้นความผนัผวนของก าไร  
  ส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาดนัน้ บรษิัทเชื่อว่า จากการเติบโตของความต้องการใช้เอทานอลในประเทศ 
บรษิทัสามารถขายเอทานอลใหผู้ใ้ชใ้นประเทศทัง้หมด อย่างไรกต็ามหากมคีวามจ าเป็นกส็ามารถส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นผ่าน
ฐานของพนัธมติรของบรษิัทคอื กลุ่มมติซุย ส่วนความเสีย่งด้านการก่อสร้างโครงการ บรษิัทจะจดัให้มกีารเอาประกนัภยัให้
ครอบคลุมความเสีย่งดงักล่าว    
    
  ค าถาม 
  นายสทุธริตัน์ อาชดิา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบั กลยุทธธ์ุรกจิ ดงันี้  

1. ปรมิาณกากน ้าตาลทีใ่ชใ้นโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล มคีวามเสีย่งในดา้นการจดัหาวตัถุดบิ
หรอืไม่  

2. กลยุทธก์ารเพิม่ปรมิาณออ้ยเขา้หบีเป็นอย่างไร 
3. เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรบัโครงการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอลจากฝรัง่เศสที่บรษิัทเลอืกใช้มจีุดเด่น

อย่างไร 
   
  ค าตอบ 
  นายธาญทฐิ เกษทรพัย์ ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชี้แจงว่า เมื่อผลิตเต็มก าลงัการผลติโครงการ    
เอทานอลของบรษิทัจะตอ้งใชก้ากน ้าตาล 230,000 ตนั ซึง่หากค านวณจากปรมิาณออ้ยเขา้หบีฤดกูาลทีผ่่านมาซึง่มอีอ้ยเขา้หบี
ทัง้หมด 2.5 ลา้นตนั บรษิทัจะมปีรมิาณกากน ้าตาลประมาณรอ้ยละ 55 ของทีต่้องการทัง้หมด บรษิทัมแีผนพฒันาเพิม่ผลผลติ
ออ้ยเขา้หบีเป็น 4.0 ลา้นตนั ในปี 2560 ซึง่จะท าใหป้รมิาณกากน ้าตาลประมาณรอ้ยละ 85 ของทีต่้องการทัง้หมด โดยส่วนที่
เหลอืบรษิัทสามารถจดัหากากน ้าตาลได้จากโรงงานน ้าตาลที่อยู่ในรศัม ี150 กโิลเมตร ซึ่งมกี าลงัการผลติกากน ้าตาลรวม 
500,000 ตนั/ปี  
  นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงเกีย่วกบักลยุทธก์ารเพิม่ปรมิาณออ้ยเขา้หบีว่า บรษิทัมแีผนการพฒันาออ้ยอย่าง
ชดัเจน ทัง้การเพิม่พืน้ทีป่ลกูออ้ยและเพิม่ผลผลติต่อไร่ ในดา้นการเพิม่พืน้ทีป่ลูกออ้ย ปจัจุบนั พืน้ทีป่ลูกออ้ยในเขตโรงงานคดิ
เป็นรอ้ยละ 14 ของพืน้ทีเ่พาะปลกูออ้ยทัง้หมด การปลกูออ้ยเมื่อท าถูกวธิจีะมผีลตอบแทนสงูกว่าพชือื่น เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั 
ขา้วโพด แต่ชาวไร่บางรายทีม่ศีกัยภาพ ยงัลงัเลไม่ขยายพืน้ที่ปลูก เพราะมปีญัหาติดควิ ไม่ไดร้บัความสะดวก โครงการเพิม่
ผลผลติในวาระถดัไปจะช่วยแกไ้ขปญัหาน้ีได ้ปจัจยัเหล่าน้ีเชื่อว่าบรษิทัสามารถเพิม่พืน้ทีป่ลูกออ้ยเป็นรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีไ่ด ้
ส าหรบัการเพิม่ผลผลติต่อไร่ บรษิทัไดส้นบัสนุนทางวชิาการจ านวนมาก และมแีผนการน าน ้าวนีสัทีไ่ดจ้ากการผลติเอทานอลไป
เป็นปุ๋ยน ้าบ ารุงดนิ ซึง่ผ่านการพสิจูน์แลว้ว่าสามารถเพิม่ผลผลติอย่างน้อย 2-3 ตนัต่อไร ่
  นายธาญทิฐ เกษมทรพัย์ ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชี้แจงว่า เทคโนโลยีเอทานอลมปีระวตัิการ
เลอืกใชเ้ป็นของ Maquin ประเทศฝรัง่เศสซึง่มผีลงาน (Track record) ในการสรา้งโรงงานเอทานอลในประเทศไทยเป็นอย่างด ี
โดยสรา้งแลว้ 7 โครงการ เป็นโรงงานเอทานอลของบรษิทั มติรผล จ ากดั ซึง่เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย 
6 โครงการ และผลงานของโรงงานเอทานอลนี้ใชเ้ทคโนโลยขีอง Maquin สามารถผลติไดม้ปีระสทิธภิาพมากกว่า 100% ของ
ประสทิธภิาพที ่Maquin รบัประกนั 
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  นายสทุธริตัน์ อาชดิา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบั สมมุตฐิานทีใ่ชโ้ดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
ดงันี้ 

1. ท าไมใชร้าคาขายเอทานอลเป็นราคาในประเทศ ไม่ใชร้าคาสง่ออก 
2. แนวโน้มสว่นต่างก าไรของเอทานอล และกากน ้าตาลเป็นอย่างไร 

 
  นายอานนท ์ ชนไมตร ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิทั กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรร์ี ่จ ากดั ชีแ้จงว่า เนื่องจาก
แนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมเอทานอลมคีวามชดัเจน จงึมคีวามเป็นไปได้สงูที่ความต้องการเอทานอลในประเทศจะ
เพยีงพอต่อก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ จงึใชส้มมุตฐิานราคาในประเทศเป็นหลกั  
  นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ยงัไม่เหน็สญัญาของการ Over Supply ในตลาดใน
ประเทศ อย่างไรกต็าม หากเกดิกรณี Over Supply จรงิ สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื ราคาเอทานอลและราคากากน ้าตาลในประเทศจะลดลง
ดว้ย ดงันัน้ สว่นต่างก าไรระหว่างเอทานอลและกากน ้าตาล จะไม่ถูกกระทบอาจมผีนัผวนบา้งแต่ระยะยาวจะปรบัตวัอยู่ในชว่ง 6 
บาทต่อลติร  
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ  
  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ด าเนินโครงการก่อสรา้ง
โรงงานผลติเอทานอล ก าลงัการผลติ 200,000 ลติรต่อวนั ในพื้นที่โรงงานน ้าตาลครบุรี ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอ และ อนุมตัมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มอี านาจพจิารณาก าหนด เปลี่ยนแปลง 
และ/หรอืเพิม่เติมรายละเอยีด และ/หรอืเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการ และ/หรอืสญัญา บนัทกึความ
เขา้ใจ และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนให้มอี านาจในการติดต่อ เจรจา ตกลง เขา้ท า 
จดัลงนาม สญัญา และ/หรอืบนัทกึความเขา้ใจ  และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีงสญัญาก่อสรา้ง สญัญากูย้มืเงนิ สญัญาหลกัประกนั สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยน และ/หรืออตัราดอกเบี้ย และสญัญาอื่นใดอนัจ าเป็นต่อโครงการหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงการ รวมถงึสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาดงักล่าว และให้มอี านาจด าเนินการเกี่ยวกบัการขอ
สนิเชื่อจากสถาบนัการเงิน การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงนิ หรือให้ค ้าประกนั
หนี้สินอันเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนติดต่อหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือ
เหน็สมควรเพื่อใหก้ารด าเนินโครงการดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้    

เหน็ดว้ย   375,724,970 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9983 
ไม่เหน็ดว้ย 6,211 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 375,731,181 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัด าเนินโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิตของบริษทั 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ เป็นผูช้ีแ้จง  
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติของบรษิทัใหท้ีป่ระชุมทราบโดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 

บรษิทัทีด่ าเนินการ  บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) (KBS) 
ลกัษณะโครงการ  การก่อสร้างสายการผลิตน ้ าตาล ซึ่งรวมถึง กระบวนการหีบ (Milling) 

กระบวนการผลติน ้าตาลทราย (Process) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Boiler/ 
Turbine & Generator)    

ก าลงัการผลติ  12,000 ตนัออ้ย/วนั 
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 2,000 - 2,300 ลา้นบาท 
 เงนิทุนหมุนเวยีนและกระแสเงินสดจาการด าเนินการ 816.2 - 1,116.2    

ลา้นบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 15 เดอืนเริม่ Commercial run ตน้ฤดกูารผลติ  

ปี 2558-2559 
ประโยชน์ของโครงการ  High Growth Industry: เขา้ลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่อีตัราการเตบิโตสงู และ

เป็นธุรกจิบรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
 Efficiency Improvement: ท าใหโ้รงงานของบรษิทัมขีนาดทีเ่หมาะสม และ

สามารถบริหารจดัการต้นทุนต่อหน่วยให้ต ่าลงได้จากความได้เปรยีบของ
ขนาด (Economies of Scales) 

 Accelerate Raw Material Expansion : แกป้ญัหาการตดิควิของชาวไร่ สรา้ง
ความมัน่ใจ ท าใหช้าวไร่จะขยายการปลกูออ้ยมากขึน้ 

 Feedstock Stability to Bio-Energy Business: เพิม่ปรมิาณของกากออ้ย 
และกากน ้าตาล ซึง่เป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ส าหรบัธุรกจิไฟฟ้าและเอทานอล 

 Risk Management: โรงงานขนาดใหญ่มคีวามเสีย่งในช่วงวตัถุดบิขาดแคลน
น้อยกว่า 

 Increase Return to Shareholders: ผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ 
 
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงันี้  
 
  ค าถาม 
  นายอนุรกัษ์ บุญแสวง ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

1. บรษิทัมคีวามเสีย่ง เน่ืองจากเป็นโรงงานเดยีว อาจมคีวามเสีย่งเรื่องเครื่องจกัรและภยัแลง้ ซึง่อาจท าให้
ไม่มอี้อยเขา้หบี และไม่มผีลพลอยได้ไปผลติไฟฟ้าหรอืเอทานอล บรษิทัการบรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างไร  

2. กลุ่มมติซุย เขา้มาช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องจกัรอย่างไรบา้ง 
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  ค าตอบ 
  นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ ชี้แจงว่า  การจดัหาอ้อยของบรษิทัมวีธิป้ีองกนัความเสีย่งและการ
รกัษาปรมิาณออ้ย โดยต้องมกี าลงัการผลติทีเ่พยีงพอใหเ้ท่ากบัโรงงานใกลเ้คยีงหรอืมากกว่า ทัง้นี้ ชาวไร่เองกต็้องการความ
สะดวกในการสง่ออ้ย โดยไม่ตอ้งรอควินานและมัน่ใจว่าออ้ยทีป่ลกูจะสามารถสง่โรงงานไดท้ัง้หมด ทีผ่่านมาบรษิทัมปีญัหาเรื่อง
การขยายระยะเวลาหบีออ้ยท าใหม้ปีรมิาณออ้ยมากช่วงหลงัสงกรานต์ ซึ่งถอืเป็นความเสีย่ง ส าหรบัปรมิาณออ้ยปีหน้าคาดว่า
จะมากขึน้เน่ืองจากมปีญัหาเรื่องขา้ว ท าใหม้กีารขยายพืน้ทีก่ารปลูกออ้ยในนาดอนแทนการปลูกขา้ว จะท าใหค้วามเสีย่งเรื่อง
ปรมิาณออ้ยลดลง   ส าหรบัความเสีย่งเรื่องสภาพอากาศ บรษิทัมกีารป้องความเสีย่งโดยมโีปรแกรมจดัรถน ้าไปช่วยชาวไร่อยู่
แลว้    
  คณะกรรมการด้านเทคนิคของกลุ่มมิตซุยที่เข้ามาช่วยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องพัฒนา
ประสทิธภิาพคุณภาพน ้าตาล ว่าจะพฒันาคุณภาพให้ดขีึน้อย่างไร รวมทัง้การสรา้งวฒันธรรมคุณภาพการท างานแบบญี่ปุ่น
ใหก้บับรษิทั ส าหรบัประสทิธภิาพของการหบีออ้ยกลุ่มมติซุย มโีรงงานอกีสองโรงในจงัหวดัอุดรธานี ซึง่มกีารแลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ์ เพื่อจะมาปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติของบรษิทั การดแูลความเสถยีรของเครื่องจกัรเพื่อท าใหม้ปีระสทิธภิาพ
ของเครื่องจกัรดขีึน้ รวมทัง้มกีารเจรจาเรื่องการพฒันาบุคคลากรโดยมกีารแลกเปลีย่นบุคคลากรของบรษิทักบักลุ่มมติซุย 
 
  ค าถาม 
  ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า บรษิทัจะมกีารเพิม่ทุนหรอืไม่ อย่างไร 
 
  ค าตอบ    
  นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงว่า ถา้พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของ
บรษิทั ณ ปจัจุบนั บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ค่อนขา้งต ่าที ่0.3 เท่า หลงัจากด าเนินการตามทัง้สองสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน
อาจสงูขึน้ อย่างไรกต็ามจะไม่เกนิ 1.2 เท่า หรอืเป็นระดบัทีไ่ม่น่ากงัวล จงึไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่ทุน   
 
  ประธานฯ  กล่าวเพิม่เตมิว่า บรษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่กลุ่มมติซุย ซึง่ยงัไม่ได้
ใชส้ทิธ ิหากกลุ่มมติซุยใชส้ทิธบิรษิทักจ็ะมทีุนเพิม่อกีส่วนหนึ่ง สามารถน าไปใชใ้นกจิการของบรษิทัได ้จงึไม่มคีวามจ าเป็นที่
ตอ้งเพิม่ทุน 
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ  
  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
    

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทด าเนินโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ 12,000 
ต้นอ้อยต่อวนัในพื้นที่โรงงานน ้าตาลครบุรี ตามรายละเอียดที่เสนอ และ อนุมัติมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ
มอบหมาย มอี านาจพจิารณาก าหนด เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด และ/หรอืเงื่อนไข
เกีย่วกบัโครงการ และ/หรอืสญัญา บนัทกึความเขา้ใจ และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน
ใหม้อี านาจในการตดิต่อ เจรจา ตกลง เขา้ท า ลงนาม สญัญา และ/หรอืบนัทกึความเขา้ใจ และ/หรอื
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสัญญาก่อสร้าง สัญญากู้ ยืมเงิน สัญญา
หลกัประกนั สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอือตัราดอกเบีย้ สญัญาจา้งที่
ปรกึษาโครงการ และสญัญาอื่นใดอนัจ าเป็นต่อโครงการหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ รวมถงึสญัญา
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แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาดงักล่าว และใหม้อี านาจด าเนินการเกีย่วกบัการขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ 
ตลอดจนติดต่อหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเห็นสมควรเพื่อให้การด าเนิน
โครงการดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ที่มสีว่นไดเ้สยี ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
   

  ค าถาม    
  นายอนุรกัษ์ บุญแสวง ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบัโรงงานผลติไฟฟ้าครบุร ีขนาด 35 เมกะวตัต ์
ดงันี้ 

1. กรณีการเกดิอุบตัเิหตุของโรงงานผลติไฟฟ้าครบุร ีขนาด 35 เมกะวตัต ์
2. การขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติ Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
3. การชะลอการสง่มอบน ้าตาลใหก้บัผูค้า้น ้าตาล (Trader ) มผีลดหีรอืเสยีอย่างไร 
4. ปรมิาณกากออ้ยทีเ่หลอืของโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษิทั สามารถน าไปผลติไฟฟ้าเพิม่เติม

ไดห้รอืไม่ อย่างไร 
 
  ค าตอบ 
      นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผู้จดัการ ชี้แจงว่า ส าหรบัอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้นัน้ เนื่องจากหม้อแปลงไอน ้า 
(Stream Transformer) ซึง่ไม่ใช่เครื่องจกัรหลกัเกดิการแตกเสยีหายและแรงดนัจากเหตุดงักล่าว ท าใหโ้ครงสรา้งเหลก็บางส่วน
เสยีหายในบรเิวณจ ากดั ไม่สามารถซ่อมไดจ้งึต้องสร้างใหม่ซึ่งจะแลว้เสรจ็ประมาณกลางเดอืนสงิหาคม โดยมูลค่าของความ
เสยีหายประมาณ 30 – 50 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการเรื่องประกนัภยัโดยรวมแล้วส่งผลกระทบเฉพาะในด้าน
ประสทิธภิาพในการใชก้ากออ้ยโดยตอ้งใชห้มอ้ไอน้ ้าเก่าของโรงงานซึง่ท าใหใ้ชก้ากออ้ยเพิม่ขึน้กากออ้ยจงึไม่เพยีงพอแต่บรษิทั
กส็ามารถจดัซือ้กากออ้ยเพิม่เตมิได ้ 
  ในส่วนสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั EGAT ซึ่งต้องได้รบัอนุมตัิ PPA จากคณะกรรมการส่งเสรมิพลงังาน
ไฟฟ้าชีวมวล  หรอืที่เรยีกว่าคณะกรรมการ RE เรื่องดงักล่าวถูกส่งเขา้ไปในคณะกรรมการชุดนี้ โดย EGAT ตัง้แต่เดอืน
มกราคม 2557 ซึง่หลงัจากเกดิปญัหาการเมอืงกย็งัไม่มกีารประชุมเกดิขึน้เลย บรษิทัไดท้ าหนังสอืทวงถามถงึ EGAT และรอ
ความชดัเจนของกระทรวงพลงังาน ในการจดัการเรื่องดงักล่าว ซึ่งมหีลายบรษิัทกไ็ด้รบัผลกระทบ คาดว่าหลงัจากมีความ
ชดัเจนในการบรหิารงานภายในกระทรวงพลงังาน บรษิทัจะไดร้บัอนุมตั ิPPA ในไม่ชา้ 
 
 
 
 

เหน็ดว้ย   375,750,470 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9983 
ไม่เหน็ดว้ย 6,211 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 375,756,681 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 นายรฐัวุฒ ิแซ่ตัง้ ผู้อ านวยการสายงานการขายและการตลาด ชี้แจงว่า การขายน ้าตาลของบรษิัทไดข้ายตาม
บรษิทั ออ้ยและน ้าตาลทราย จ ากดั (อนท.) ทัง้จ านวนซึง่ตามสญัญาสดุทา้ยแลว้น ้าตาลทัง้หมดจะถูกส่งมอบไดใ้นเดอืนตุลาคม
และพฤศจกิายน  
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย์ ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ ชี้แจงว่า การขยายก าลงัการผลิตจะมกีารติดตัง้ 
Boiler กบั Turbine Generator เพิม่ และจะมกีารออกแบบใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านในบรษิทั คาดว่าปรมิาณกากออ้ยทีเ่พิม่ขึน้
จากการขยายก าลงัการผลติจะเป็นวตัถุดบิในโรงงงานผลติไฟฟ้าและคาดว่าจะขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 
 
 ค าถาม 
 นายสุทธิรตัน์ อาชิดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง งบการเงินเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
มนีาคม 2557 ทีเ่พิม่ขึน้เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้เดอืนมนีาคม ปีที ่2556 มผีลต่อปรมิาณการขายของบรษิทัอย่างไร 
  
 ค าตอบ 
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงว่า สนิคา้คงเหลอืในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็น
ผลการจากการชะลอการรบัมอบน ้าตาลของผูค้า้น ้าตาล (Traders) ซึง่เป็นภาวะทีไ่ม่ปกตแิละเกดิขึน้กบัโรงงานน ้าตาลทุกโรงใน
ประเทศ  
 
 นายรฐัวุฒ ิแซ่ตัง้ ผูอ้ านวยการสายงานขายและการตลาด ชีแ้จงว่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 ทีม่กีารส่งมอบช้า
เป็นไปทัง้ประเทศ ในไตรมาสที ่2 ปี 2557 ปรมิาณการส่งมอบขยบัเพิม่ขึน้ ส่วนทีช่ะลอการส่งมอบในไตรมาส 1 ปี 2557 กจ็ะ
ทยอยไปสง่มอบใน ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2557 และสดุทา้ยในสิน้ปี 2557 จะสง่ออกไดท้ัง้หมด   
 
 ค าถาม 
 ผูถ้อืหุน้สอบถาม ปรมิาณการขายไฟฟ้าและการใชไ้ฟฟ้า ของโรงงานผลติไฟฟ้าครบุร ีขนาด 35 เมกะวตัต ์ 
 
 ค าตอบ 
  นายธาญทฐิ เกษมทรพัย์ ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชี้แจงว่า โรงงานผลติไฟฟ้าครบุร ีขนาด 35 เมกะ
วตัต ์มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื ใชใ้นโรงงานน ้าตาลครบรุ ีแต่จะมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าแต่ละช่วงไม่เท่ากนั ในฤดหูบีออ้ยจะใชไ้ฟฟ้า
ในปรมิาณมาก ขณะที่ฤดูละลายจะใช้ปรมิาณไฟฟ้าลดลง หลกัๆ แล้ว โรงงานผลติไฟฟ้าครบุร ีจะขายไฟฟ้าให้กบั EGAT 
จ านวน 22 เมกะวตัต ์ทีเ่หลอืโดยเฉลีย่ 13 เมกะวตัต ์กจ็ะใชใ้นโรงงาน   
 
 ค าถาม 
 ผูถ้อืหุน้สอบถามเรื่อง ดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงาน และเสนอใหบ้รษิทัเพิม่การดแูลดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
 ค าตอบ  
 นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณและรบัขอ้เสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้มทีผู่ถ้อืหุน้ชีแ้จง  
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 ค าถาม 
 นายศรายุทธ ธนตพิุกนนท ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามเกีย่วกบัอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 

1. หลงัจากทีบ่รษิทัด าเนินโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติของ
บรษิทัแลว้ อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีเ่พิม่ขึน้เป็น 1.2 เท่า นัน้ กรณีทีก่ลุ่มมติซุยใหส้ทิธวิอแรนท ์อตัราส่วน
หนี้สนิต่อทุนจะเป็นเท่าไร 

2. ในปีทีผ่่านมาก าไรลดลงเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่น ปี 2557 นี้ ผลประกอบการมโีอกาสปรบัตวัดขีึน้ หรอืไม่
อย่างไร  

 
 ค าตอบ 
 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงว่า ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธใินวอแรนทข์องกลุ่ม
มติซุย จ านวน 50 ลา้นหุน้ ราคา 12.70 บาทต่อหุน้ จะท าใหไ้ดเ้งนิประมาณ 635.0 ลา้นบาท อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน จะลดลง
เป็น 0.8 เท่า ส าหรบัการใชส้ทิธใินวอแรนทข์องกลุ่มมติซุยมกีารหารอืกนัตลอดมา กลุ่มมติซุยมคีวามพอใจในการลงทุนกบั
บรษิทัทีท่ างานร่วมกนัมา ทัง้นี้กลุ่มมติซุยแจง้ว่าอยู่ระหว่างพจิารณาการสทิธใินวอแรนท ์ทัง้นี้ ราคาหุน้ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัเดยีวที่
พจิารณา คงตอ้งพจิารณาดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย   
 ส าหรบัทศิทางโดยรวมผลประกอบการในปี 2557 ซึ่งราคาน ้าตาลในตลาดโลกในปี 2557 ต ่ากว่าปี 2556 
เลก็น้อย แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัสามารถท าก าไร Margin จากกากน ้าตาลไดเ้พิม่ขึน้ และม ีYeild ในการผลติทีด่ขี ึน้   
     ไม่มเีรื่องอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 
  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้คณะกรรมการบรษิทั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ประชุมในครัง้นี้ 
  ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
       ลงชื่อ……………………………...….ประธานกรรมการ 
                            (นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ) 
  
 
       ลงชื่อ………………………………..เลขานุการบรษิทั  
                                                                        (นางสาวธนธรณ์  สขุอร่าม) 
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                  ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  3 
 
 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 

           

บรษิทัไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้  

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่รกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำหรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีที่
กรรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย  ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่
สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บั
กำรเสนอใหเ้ป็น ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ใน
ลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผู้
มอี ำนำจควบคุม ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิัท เว้นแต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ ควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร กำรเช่ำหรอืให้
เช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบั
หรอืใหกู้้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัยเ์ป็น หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บรษิทัหรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝำ่ยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญำต
หรอืตัง้แต่ยี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวธิกีำร 
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ ดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปี
ก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

 
6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำร

เงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
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7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มนีัยในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดอืน
ประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพ
อย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
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                สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 
 

ประวติัของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่
 

ช่ือ นามสกลุ     นายถกล  ถวิลเติมทรพัย ์
อายุ     61 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั   ประธานกรรมการบรหิาร 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการบรษิทั 
 
การศึกษา  มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัธาตุทอง 
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่32/2003 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                  Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที ่5/2003 
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที ่1:วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 - วนัที ่26 เมษายน 2555   
  วาระที ่2:วนัที ่26 เมษายน 2555 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม  คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
กรรมการในปี 2557  คณะกรรมการบรหิาร 10 ครัง้จากทัง้หมด 11 ครัง้ 
ประวติัการท างาน   
2556 - ปจัจุบนั  กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บมจ. น ้าตาลครบุร ี 
2517 - 2556  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ บมจ. น ้าตาลครบุร ี
2522 - ปจัจุบนั      กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ 
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ครบุรแีคปิตอล 
2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ผลติไฟฟ้าครบุร ี
2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เคบเีอส เทรดดิง้ 
2547 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิาร บมจ.น ้าตาลครบุร ี
  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการ บจ. ครบุรแีคปิตอล 
  กรรมการ บจ. ผลติไฟฟ้าครบุร ี
  กรรมการ บจ. เคบเีอส เทรดดิง้ 
  กรรมการ บจ. ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่
 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : 3,931,250 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.65 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : พีช่ายของนายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย ์อาของนายอสิสระ 
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  ถวลิเตมิทรพัย ์และน้าของนายอ านาจ ร าเพยพงศ ์
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ช่ือ นามสกลุ    นายศรณัย ์สมุทรโคจร 
อายุ     50 ปี        
ต าแหน่งในบริษทั   กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ 
การศึกษา  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย สาขาลอสแอนเจลสิ   
  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
  แคลฟิอรเ์นีย สาขานอทรดิซ ์
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่42/2005 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                   
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที ่1:วนัที ่16 ธนัวาคม 2553 - วนัที ่26 เมษายน 2555   
  วาระที ่2:วนัที ่26 เมษายน 2555 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
กรรมการในปี 2557  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
ประวติัการท างาน   
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ 
  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. น ้าตาลครบุร ี
2556 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่  
2555 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษาคณะกรรมการ บจ. LMG Harrods Thailand 
2555 - 2556       กรรมการบรหิาร บจ. แอล ฟู๊ดส ์โซลชูัน่  
2553 - 2556  คณะกรรมการบรหิาร บจม. ลอ็กซเล่ย ์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ 
  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. น ้าตาลครบุร ี
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่ 
  ทีป่รกึษาคณะกรรมการ บจ. LMG Harrods Thailand 
 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : ไม่ม ี
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   
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ช่ือ นามสกลุ    นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา 
อายุ     อายุ 71 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ  
     กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ 
การศึกษา  ประกาศนยีบตัรวชิาชพี บรหิารธุรกจิ อสัสมัชญัพาณิชย์ 
  Mini M.B.A. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 
  Skandia Insurance Management, Philippines 
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่27/2003 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                   
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  วนัที ่18 ตุลาคม 2556 
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที ่1 : วนัที ่18 ตุลาคม 2556 - การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558      
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
กรรมการในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
ประวติัการท างาน   
2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
  บมจ. น ้าตาลครบุร ี
2551 - ปจัจุบนั  เลขานุการบรษิทั บมจ. กรุงเทพประกนัภยั   
2524 - ปจัจุบนั  กรรมการและทีป่รกึษา บมจ. กรุงเทพประกนัภยั      
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
  บมจ. น ้าตาลครบุร ี
  เลขานุการบรษิทั และกรรมการและทีป่รกึษา บมจ. กรุงเทพประกนัภยั   
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  ไม่ม ี
 
 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : ไม่ม ี
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   
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                  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 

 
ประวติัของกรรมการท่ีได้รบัเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 

 
ช่ือ นามสกลุ     นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล 
อายุ     62 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  Senior Executive Program (SEP) รุ่นที ่16 
  SASIN Graduateก Institute Of Business Administration of 
  Chulalongkorn University 
  Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by 
  Cochran Fellowship Program 
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่42/2004 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                   
ประวติัการท างาน   
ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บจ. กุสซิง่ รนีิวเอเบิล้ เอน็เนอรจ์ ี(ประเทศไทย) 
2547 - 2556      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย  
2532 - 2547  ผูจ้ดัการฝา่ยอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/   
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  ไม่ม ี
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการบรหิาร บจ. กุสซิง่ รนีิวเอเบิล้ เอน็เนอรจ์ ี(ประเทศไทย) 
 
 
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : ไม่ม ี
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ : ไม่ม ี
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  6 

     

ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะจ ำนวน 3 แบบตำมที่กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ด้ก ำหนดไวต้ำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เรื่องก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

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

ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้   
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงันี้ 

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

และดแูลหุน้ เลอืกใชแ้บบ ค. เท่ำนัน้   
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมกำรของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง  

ตำมทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเลอืกเพยีงท่ำนเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำวดงันี้ 
1. ดร.ธวชัชยั     นำคะตะ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทบ 
2. นำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริษัทลงมติแทนโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลักฐำนมำยงั  หน่วยงำน
เลขำนุกำรบรษิทั  บรษิทั น ้ำตำลครบุร ีจ ำกดั (มหำชน) เลขที ่5 ซอยสุขุมวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 
10110  ภายในวนัจนัทร ์ท่ี 20 เมษายน 2558  
3.  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพยีงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนทีต่นถอือยู่ได ้

เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ตำมหนังสอืมอบฉันทะ  
แบบ ค. 

4. ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียง                 
ของ Custodian) 

5. บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมผู้ถอืหุ้น 
    เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตำมกฏหมำย  
  
การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ 
บรษิทัเริม่รบัลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่กำรประชุม โดยจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลำ 08.00 น.เป็น
ต้นไป ณ ห้องบุหงำ ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ        
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  ตำมแผนทีแ่สดงสถำนทีป่ระชุม (สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่10)   

หลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ร่วมประชุม 
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ผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถ้อืหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  
ใบอนุญำตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทำง กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืชื่อสกุลใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

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

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

ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิคุคล (กรรมกำร) มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน  และเอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบับุคคลธรรมดำตำม 
ขอ้ 1. 

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

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

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

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลำยมอืชื่อ
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และประทบัตรำส ำคญั (ถำ้ม)ี และ/หรอื  

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

- แบบฟอร์มลงทะเบียน และ ให้เตรยีมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ขอ้ 1. หรือ     
ขอ้ 2. 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศมอบให ้Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐำน
ดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
 หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะ

แทน 
 หนงัสอืยนืยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

 ทัง้นี้ เอกสำรทีม่ไิด้มตี้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแบบมำพรอ้มดว้ย และให้ผูถ้ือหุ้น
หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล  
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                ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  7 
 

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น 
ของ 

บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 
              

หมวด 2 
หุ้นและผูถ้ือหุ้น 

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

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการ 

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

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

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

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

หมวด ท่ี 4 
การประชมุผูถ้ือหุ้น 

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

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

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

39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้
หนงัสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัทีแ่ละลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
โดยมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 - จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ 

- ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม 
กรณีที่มกีารมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ถือหุน้และไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้น ย่อมมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนที่ไดร้บัมอบ

ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีทีต่นเป็นผูถ้อืหุน้ 
41. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั 

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

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

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

 42. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจกระท าไดเ้มื่อมผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า (5) คนรอ้งขอ และที่ประชุมผูถ้อืหุน้
เห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบ
ปีทีผ่่านมา 

  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
  (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
  (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (5) กจิการอื่นๆ  

หมวดท่ี 5 
การบญัชี การเงิน การสอบบญัชี 

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

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

หมวดท่ี 6 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

53. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรซึง่รวมถงึก าไรซึง่รวมถงึก าไรสะสม ในกรณีทีบ่รษิทั
ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลใหแ้บ่งจ่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และจ่ายเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
กรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรทีจ่ะพอท าเช่นนัน้ 

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

ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ(1/10) ของทุนจด
ทะเบยีน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งต้นแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมติให้จดัสรรเงนิส ารองอื่นๆ 
ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
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                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 
 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะ 
 

ช่ือ นามสกลุ    ดร. ธวชัชยั นาคะตะ 
อาย ุ     อายุ 67 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
 

 
 

การศึกษา  มหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์
  เออรแ์บนา-แชมปญจน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
  ดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์เออรแ์บนา-แชมเปญจน์ ประเทศ 
  สหรฐัอเมรกิา 
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่13/2006 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่52/2006 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
กรรมการในปี 2557  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
ประวติัการท างาน   
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บมจ. น ้าตาลครบุร ี 
2554 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ บจ. แชรก์รุ๊ป (ประเทศญีปุ่น่) 
2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เฟอรเ์ฟค อนิเตอเนชัน่แนล (ประเทศสงิคโ์ปร)์ 
2554 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. วรีเีทล  
2551 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 
2535 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 
2524 - ปจัจุบนั  วุฒวิศิวกร (สาขาวศิวกรรมโยธา) ทะเบยีนเลขที ่วย. 736 วศิวกร 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บมจ. น ้าตาลครบุร ี
  ประธานกรรมการ บมจ. วรีเีทล 
  ประธานกรรมการบรหิารและประธานกรรมการ บมจ.พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  รองประธานกรรมการ บจ. แชรก์รุ๊ป (ประเทศญีปุ่น่) 
  กรรมการ บจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เฟอรเ์ฟค อนิเตอเนชัน่แนล (ประเทศสงิคโ์ปร)์ 
   

 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : ไม่ม ี
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอื 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

: ไม่ม ี

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีพ่จิารณาในครัง้นี้ : มีส่วนได้เสยีในวาระอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 
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ช่ือ นามสกลุ    นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ 
อาย ุ     อายุ 63 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา  ปรญิญาโท สาขาการบญัช ี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการอบรมของสมาคมส่งเสริม  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่36/2011 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่92/2007 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม  คณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
กรรมการในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประวติัการท างาน   
2556 - ปจัจุบนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมตรวจสอบ บมจ. น ้าตาลครบุร ี 
2553 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. 75 ซ ีพ ีอ ี 
2533 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บจ. ด ีไอ เอ ออดทิ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการอสิระและประธานกรรมตรวจสอบ บมจ. น ้าตาลครบุร ี
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
  กรรมการ บจ. 75 ซ ีพ ีอ ี
  กรรมการบรหิาร บจ. ด ีไอ เอ ออดทิ 
          
กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 : ไม่ม ี
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่าน : ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอื 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

: ไม่ม ี

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีพ่จิารณาในครัง้นี้ : มีส่วนได้เสยีในวาระอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 
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                          ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 
           Enclosure No. 9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและไมส่ลบัซบัซอ้น) 
(General and Simple Form) 

 
                                                                                  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                  (Please attach stamp duty of Baht 20)
           
                                                                                                                        เขยีนที.่............................................................. 
  Written at      
   วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 
   Date       Month                      Year 
 
1) ขา้พเจา้.....................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่...................................ซอย................................ 

I/We                                                       Nationality              Residing/located at no.           Soi 
     ถนน............................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั........................... 

Road                                  Tambol/Kwaeng                            Amphur/Khet                     Province 
 รหสัไปรษณยี.์............................... 

Postal Code 
 
2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Khunburi Sugar Public Company Limited 
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง  ดงันี้ 
Holding the number of    share and have the rights to vote equal to       votes as follows 
 หุ้นสามญั.....................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
     Ordinary share    share and have the rights to vote equal to               votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ..................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
     Preference share    share and have the rights to vote equal to               votes 
 

3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 1. ชือ่................................................................................อายุ................ปี อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 

    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

   Tambol/Kwaeng             Amphur/Khet            Province         Postal Code 
 
 2. ชือ่................................................................................อายุ................ปี อยูบ่า้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 

    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

       Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                       Province                      Postal Code 
 
  คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีว 

Anyone of these person 
 

 



34 
 

 
 

มอบฉนัทะกรรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทัคอื 
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ / Dr. Tawatchai  Nakhata     

   
 2. นางสุวมิล กฤตยิาเกยีรณ์ / Mrs. Suvimol  Krittayakiern  
 
(รายละเอยีดของกรรมการอสิระปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่8 ของหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558  
(Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 8 of the Invitation to the Annual General meeting of Shareholders for the 
year 2015)   
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ใหก้รรมการอสิระทีเ่หลอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะแท น
กรรมการอสิระทีไ่มไ่ดเ้ขา้ประชุม  
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 วนัอังคาร ที่ 28 
เมษายน 2558 เวลา 10.00น. ณ  หอ้งบุหงา  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
as/my our proxy (“proxy) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2015 on 
Tuesday April 28, 2015 at 10.00 a.m, on 3rd floor, Bu-nga Room, Golden Tulip Sofferin Hotel Soi Saengcham, Rama 9 Road 
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in the meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves 

 
 

ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
  
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
 
 

 
หมายเหต/ุRemarks    
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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                          ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 
Enclosure No. 9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

 
                                                                                  (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
                  (Please attach stamp duty of Baht 20)
           
                                                                                                                        เขยีนที.่............................................................. 
  Written at      
   วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 
   Date       Month                      Year 
 
1) ขำ้พเจำ้.....................................................................สญัชำต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่...................................ซอย................................ 

I/We                                                      Nationality              Residing/located at no.          Soi 
     ถนน............................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต................................................จงัหวดั........................... 

Road                                  Tambol/Kwaeng                           Amphur/Khet                     Province 
 รหสัไปรษณยี.์............................... 

Postal Code 
 
2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลครบุร ีจ ำกดั (มหำชน) 

Being a shareholder of Khunburi Sugar Public Company Limited 
 
โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสยีง  ดงันี้ 
Holding the number of    share and have the rights to vote equal to       votes as follows 
 หุ้นสามญั.....................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสยีง   
     Ordinary share    share and have the rights to vote equal to               votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ..................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสยีง   
     Preference share    share and have the rights to vote equal to               votes 
 

3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณำเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 1. ชือ่................................................................................อำยุ................ปี อยู่บำ้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 

    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

   Tambol/Kwaeng             Amphur/Khet             Province         Postal Code 
 
 2. ชือ่................................................................................อำยุ................ปี อยู่บำ้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 

    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

       Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                       Province                      Postal Code 
 
  คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีว 

Anyone of these person 
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มอบฉนัทะกรรมกำรอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทัคอื 
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 1. ดร.ธวชัชยั นำคะตะ / Dr. Tawatchai  Nakhata     

   
 2. นำงสุวมิล กฤตยิำเกยีรณ์ / Mrs. Suvimol  Krittayakiern  
 
(รำยละเอยีดของกรรมกำรอสิระปรำกฎตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย ล ำดบัที ่8 ของหนงัสอืเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558)  
(Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 8 of the Invitation to the Annual General meeting of Shareholders for the year 2015)   
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมกำรอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ ใหก้รรมกำรอสิระทีเ่หลอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะแท น
กรรมกำรอสิระทีไ่มไ่ดเ้ขำ้ประชุม  
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 วนัองัคำร ที ่
28 เมษำยน 2558 เวลำ 10.00น. ณ  หอ้งบุหงำ  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 แขวงบำง
กะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นดว้ย 
as/my our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General meeting of Shareholders for the year 2015 on 
Tuesday April 28, 2015 at 10.00 a.m, on 3rd floor, Bu-nga Room, Golden Tulip Sofferin Hotel, Rama 9 Road Bangkapi, Huaykwang, 
Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมในครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:     

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independent as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557   
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of Extraordinary General meeting of Shareholders no.1/2014 

    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf  to consider and approve  independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
      Approve       Disapprove        Abstain 
   
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนนินงานอองบริััท นนรอบปี 2557    
Agenda 2  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014   

    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve        Disapprove        Abstain 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   

Agenda 3 To consider and approve the audited statements of financial position and comprehensive income 

  for the year 2014, ended 31 December 2014   

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove        Abstain 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2014   

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove        Abstain  

 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558      

Agenda 5 To consider and approve annual election of new directors in replacement of retired directors for year 2015  

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
  

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

   Vote for all the Nominated candidates  

        เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove Abstain 

   
 การแต่งตัง้กรรมการเนป็นรายบุคคล  
      Vote for an individual Nominated candidates 

1. นายถกล ถวิลเนติมทรัพย์ 

Mr. Takon Tawintermsup                    

 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                 Disapprove             Abstain 

2. นายศรัณย์ สมุทรโคจร 
Mr. Sran Smutkochorn    
 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

Approve                  Disapprove             Abstain 
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3. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 
Mr. Voravit Rojrapitada    

    เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 
Approve                 Disapprove            Abstain 

4. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล 
Mr. Suwat Summashipvitsavakul 

  เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 
Approve                 Disapprove            Abstain 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2558 

Agenda 6 To Consider and approve the annual remuneration of Board of Directors and Subcommittee for the year 2015  

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบ ประจ าปี 2558 

Agenda 7 To consider and approve the annual appointment of auditors and their remuneration for the year 2015  

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other business (if any)  

     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve        Disapprove        Abstain 

  
5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมไ่ช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my my/our voting intentions as specified here in, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder. 
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6) ในกรณทีีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมีกำรพจิำรณำหรอื
ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจำกเรือ่งทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้  รวมถงึกรณมีกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมเหน็สมควร 
In case, I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes any resolutions other than specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy holder 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deems appropriate in all respects. 
 

กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุมนัน้ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves 

 
 

ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
  
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต/ุRemarks    
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 

split his/her votes to different proxies to vote separately. 
2. ในกรณทีีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details many be specified in the attachment to this Proxy 

Form B. provided  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั น ้าตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is  granted by a shareholder of Khonburi Sugar Public Company Limited 

 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 วนัองัคำร ที ่28 เมษำยน 2558 เวลำ 10.00น. ณ  หอ้งบุหงำ  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอ
รนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่น
ดว้ย 
At the Annual General meeting of Shareholders for the year 2015 on Tuesday April 28, 2015 at 10.00 a.m, on 3rd floor, Bu-nga Room, 
Golden Tulip Sofferin Hotel , Rama 9 Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting 
may be held 
 

 วาระที่  เร่ือง   

      Agenda                   Re. 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 Approve                           Disapprove                        Abstain 
 

 วาระที่  เร่ือง   

      Agenda                   Re. 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 Approve                           Disapprove                        Abstain 
 

 วาระที่  เร่ือง   

      Agenda                   Re. 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   

                                                                                                 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 Approve                           Disapprove                        Abstain 
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                          ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 
           Enclosure No. 9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy Form C. 

(ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีม (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้) 

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand  
to be a share depository and keeper) 

 
                                                                                  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                  (Please attach stamp duty of Baht 20)
           
                                                                                                                        เขยีนที.่............................................................. 
  Written at      
   วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 
   Date       Month                      Year 
 
1) ขา้พเจา้.....................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่...................................ซอย................................ 

I/We                                                      Nationality              Residing/located at no.           Soi 
     ถนน............................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั........................... 

Road                                  Tambol/Kwaeng                           Amphur/Khet                     Province 
 รหสัไปรษณยี.์............................... 

Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................... 
As the Custodian of 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) 

      Who is a shareholder of Khonburi Sugar Public Company Limited 
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง  ดงันี้ 
Holding the total number of    share, and have the rights to vote equal to       votes as follows 
 หุ้นสามญั.....................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
     Ordinary share    share, and have the rights to vote equal to               votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ..................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
     Preference share    share, and have the rights to vote equal to               votes 
 

2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชือ่................................................................................อายุ................ปี อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 
    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

   Tambol/Kwaeng             Amphur/Khet            Province         Postal Code 
 
 2. ชือ่................................................................................อายุ................ปี อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน....................................... 

    Name                    Age        years Residing/locatedat no.    Road 
    ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณยี.์....................... 

       Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                       Province                      Postal Code 
 

  คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีว 
Anyone of these person 
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มอบฉนัทะกรรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทัคอื 
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ / Dr. Tawatchai  Nakhata     

   
 2. นางสุวมิล กฤตยิาเกยีรณ์ / Mrs. Suvimol  Krittayakiern  
 
(รายละเอยีดของกรรมการอสิระปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่8 ของหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558)  
(Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 8 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2015)   
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ใหก้รรมการอสิระทีเ่หลอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน
กรรมการอสิระทีไ่มส่ามารถเขา้ประชุม  
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในวนัองัคาร ที ่28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ  
หอ้งบุหงา  ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
as/my our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2015 on 
Tuesday,April 28, 2015, at 10:00 am, on 3rd floor, Bu-nga Room, Golden Tulip Sofferin Hotel, Rama 9 Road Bangkapi, Huaykwang, 
Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้นี้ ดงันี้ 
I/We grant our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
        Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold  
   มอบฉนัทะบางส่วน คอื  
   Grant certain of my/our proxy as follows: 

  หุน้สามญั.....................................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
          Ordinary share         share, and have the rights to vote equal to               votes 
  หุน้บุรมิสทิธ.ิ.................................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสยีง   
          Preference share         share, and have the rights to vote equal to               votes 

 
4)  ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้  
   In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf follows: 

   
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557    
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of Extraordinary General meeting of Shareholders no.1/2014 

    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove        Abstain 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557    
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014   

    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
   Approve        Disapprove        Abstain 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   
Agenda 3 To consider and approve the audited statements of financial position and comprehensive income 
 for the year 2014, ended 31 December 2014 

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove        Abstain 

  
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2014   

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove        Abstain  

 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558      

Agenda 5 To consider and approve annual election of new directors in replacement of retired directors for year 2015  

      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
      เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
  

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

   Vote for all the Nominated candidates  

        เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove Abstain 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
      Vote for an individual Nominated candidates 

1. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

Mr. Takon Tawintermsup                    

 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                 Disapprove             Abstain 

2. นายศรัณย์ สมุทรโคจร 
Mr. Sran Smutkochorn    
 เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

Approve                  Disapprove             Abstain 
3. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 

Mr. Voravit Rojrapitada    
    เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

Approve                 Disapprove            Abstain 
4. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล 

Mr. Suwat Summashipvitsavakul 
  เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง 

Approve                 Disapprove            Abstain 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2558 

Agenda 6 To Consider and approve the annual remuneration of Board of Directors and Subcommittee for the year 2015  

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve       Disapprove        Abstain 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบ ประจ าปี 2558 

Agenda 7 To consider and approve the annual appointment of auditors and their remuneration for the year 2015  

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other business (if any)  

 

     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate 
     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve        Disapprove        Abstain 

  
5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมไ่ช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my my/our voting intentions as specified here in, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder. 

6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือ
ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณมีกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters others than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects.  
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves 

 
 

ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
  
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
 
ลงชือ่/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                 ) 
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หมายเหต/ุRemarks    
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.  

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคอื 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
 (1)   หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
       Power of attorney form the shareholder empowering the custodian to sign this this Proxy form on his/her behalf 
 (2)   หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
        Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The Shareholder appointed the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 

split his/her voted to different proxies to vote separately. 
4. ในกรณทีีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
 In case where the statement exceed those specified above, addition details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 

provided 
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ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Attachment to Proxy Form C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั น ้าตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Khonburi Sugar Public Company Limited 

 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 วนัองัคาร ที ่28 เมษายน 2558 เวลา 10.00น. ณ  หอ้งบุหงา ชัน้ 3  โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  
เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the Annual General meeting of Shareholders for the year 2015 on Tuesday April 28, 2015 at 10.00 a.m, on 3rd floor, Bu-nga Room, 
Golden Tulip Sofferin Hotel Soi Saengcham, Rama 9 Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, or such other date, time and place 
as the meeting may be held 
 

 วาระที ่  เรือ่ง   

      Agenda                   Re: 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our  behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
          The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
                                                                                       เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve        Disapprove        Abstain 
 

 วาระที ่  เรือ่ง   

      Agenda                   Re: 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve        Disapprove        Abstain 

 

 วาระที ่  เรือ่ง   
      Agenda                   Re: 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
   The proxy shall have the rights on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate . 
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
           The proxy shall have the rights to approve in accordance with my/our intention as follows:   
                                                                                           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve        Disapprove        Abstain 
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                         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  10 
 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
ณ หอ้งบุหงา  ชัน้ 3  เลขที ่92  ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท ์:  02 - 641- 4777 
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