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 วนัที ่24 มนีาคม 2560 

 

เรือ่ง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 

 2. รายงานประจาํปี 2559  (ในรปูแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู CD-ROM) 

 3. ประวตับุิคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 4. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 5. คาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม 

 6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 7. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะ 

 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข. เน่ืองจากเป็นแบบที่

ละเอยีดและชดัเจน) 

 9. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ("บรษิทั") ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัพุธที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบยีน 12.00 - 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรม

นารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        

เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559 โดยบรษิทั

ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั นับแต่วันประชุม 

รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1) 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรอง 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2559 

      วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล         

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ  
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 วนัที ่24 มนีาคม 2560 

 

เรือ่ง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 

 2. รายงานประจาํปี 2559  (ในรปูแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู CD-ROM) 

 3. ประวตับุิคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 4. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 5. คาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม 

 6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 7. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะ 

 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข. เน่ืองจากเป็นแบบที่

ละเอยีดและชดัเจน) 

 9. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ("บรษิทั") ไดม้มีตใิหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัพุธที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบยีน 12.00 - 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรม

นารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        

เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559 โดยบรษิทั

ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั นับแต่ว ันประชุม 

รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1) 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรอง 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2559 

      วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล         

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ             

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2559 รายละเอยีดปรากฏ

ในรายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 

การลงมติ  วาระน้ีไมม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46           

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึนําเสนอ

ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

               (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ผลการดาํเนินงาน ปี 2559 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,925.13 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ    (355.26) 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธติ่อหุน้ (บาท)    (0.59) 

  

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สนิทรพัยร์วม 10,608.44 

หน้ีสนิรวม   7,060.49 

สว่นของผูถ้อืหุน้   3,547.95 
 

โดยมรีายละเอยีดของงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่หน่ึง

ในยีส่บิ (1/20) ของกําไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่

หน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจดทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลง

มตใิหจ้ดัสรรเงนิสาํรองอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 

600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   
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ความเหน็ของคณะกรรมการ             

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2559 รายละเอยีดปรากฏ

ในรายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 

การลงมติ  วาระน้ีไมม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46           

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึนําเสนอ

ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

               (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ผลการดาํเนินงาน ปี 2559 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,925.13 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ    (355.26) 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธติ่อหุน้ (บาท)    (0.59) 

  

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

สนิทรพัยร์วม 10,608.44 

หน้ีสนิรวม   7,060.49 

สว่นของผูถ้อืหุน้   3,547.95 
 

โดยมรีายละเอยีดของงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54 บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่หน่ึง

ในยีส่บิ (1/20) ของกําไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่

หน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจดทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลง

มตใิหจ้ดัสรรเงนิสาํรองอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 

600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   
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บรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชี

รายเดมิกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้

ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชปีระจาํปี 2560 เน่ืองจากสาํนกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชีย่วชาญ

ในการสอบบญัช ีมอีตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนกังาน อวีาย  จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นาย โสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื 

3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972  และ/หรอื 

4. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521  และ/หรอื   

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659   
 

โดยกาํหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ในกรณีที่

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่น

ของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 
เพ่ิมขึน้ 

(บาท) 

เพ่ิมขึน้ 

(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี  970,000 1,040,000 70,000  

คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 -  

รวม 1,450,000 1,520,000 70,000 4.8 
 

 ค่าสอบบญัชปีี 2560 รวมจาํนวน 1,520,000 บาท โดยเพิม่ขึน้จากค่าสอบบญัชปีี 2559 จาํนวน 70,000 บาท 

ตามขอบเขตการทาํงานของบรษิทั โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ 

กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นอกจากนัน้ บรษิทัย่อยไดใ้ชผู้้สอบบญัชี

สาํนกังานเดยีวกนั  

 อน่ึง ผูส้อบบญัชดีงัมรีายนามขา้งตน้ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งหรอืผูด้าํรงตําแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของ

บรษิทัรวมทัง้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัแต่อยา่งใด 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 50 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนํ้าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีพื่อการตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และพจิารณาค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจําปี 2560 ตามรายละเอยีดขา้งต้น และกําหนด

คา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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 สาํหรบัการประชุมสามญัประจําปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2559 ถงึ

ธนัวาคม 2559 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อกรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีในวาระน้ีไม่ได้ร่วมพจิารณา จงึได้เสนอใหแ้ต่งตัง้

กรรมการทัง้ 3 ทา่น ทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง  

คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็วา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั สามารถ

ทีจ่ะช่วยพฒันาธุรกจิได ้และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างด ีบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง  รายละเอยีด

ปรากฏตามประวตัขิองกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3)  

  สาํหรบัคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ บรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รายละเอยีดปรากฏ

ตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4)  

การลงมติ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 33 ต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 

 ความเหน็คณะกรรมการ   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ให้

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณา

เสนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีเท่ากบัปี 2559 หรอืในวงเงนิไมเ่กนิ 

8.0 ลา้นบาท โดยกาํหนดคา่เบีย้ประชุมดงัน้ี 

   ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ย     18,000.-บาท/ครัง้ 

    กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย      12,000.-บาท/ครัง้ 

  สําหรับค่าตอบแทน มอบให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและ

คา่ตอบแทนรวมกนัแลว้ ตอ้งอยูใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท 

 การลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทน นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

จดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
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บรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชี

รายเดมิกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้

ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชปีระจาํปี 2560 เน่ืองจากสาํนกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชีย่วชาญ

ในการสอบบญัช ีมอีตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนกังาน อวีาย  จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นาย โสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื 

3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972  และ/หรอื 

4. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521  และ/หรอื   

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659   
 

โดยกาํหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ในกรณีที่

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่น

ของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 
เพ่ิมขึน้ 

(บาท) 

เพ่ิมขึน้ 

(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี  970,000 1,040,000 70,000  

คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 -  

รวม 1,450,000 1,520,000 70,000 4.8 
 

 ค่าสอบบญัชปีี 2560 รวมจาํนวน 1,520,000 บาท โดยเพิม่ขึน้จากค่าสอบบญัชปีี 2559 จาํนวน 70,000 บาท 

ตามขอบเขตการทาํงานของบรษิทั โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ 

กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นอกจากนัน้ บรษิทัย่อยไดใ้ชผู้้สอบบญัชี

สาํนกังานเดยีวกนั  

 อน่ึง ผูส้อบบญัชดีงัมรีายนามขา้งตน้ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งหรอืผูด้าํรงตําแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของ

บรษิทัรวมทัง้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัแต่อยา่งใด 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 50 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนํ้าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีพื่อการตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และพจิารณาค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจําปี 2560 ตามรายละเอยีดขา้งต้น และกําหนด

คา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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 สาํหรบัการประชุมสามญัประจําปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2559 ถงึ

ธนัวาคม 2559 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อกรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีในวาระน้ีไม่ได้ร่วมพจิารณา จงึได้เสนอใหแ้ต่งตัง้

กรรมการทัง้ 3 ทา่น ทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง  

คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็วา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั สามารถ

ทีจ่ะช่วยพฒันาธุรกจิได ้และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างด ีบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง  รายละเอยีด

ปรากฏตามประวตัขิองกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3)  

  สาํหรบัคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ บรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รายละเอยีดปรากฏ

ตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4)  

การลงมติ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 33 ต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 

 ความเหน็คณะกรรมการ   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ให้

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณา

เสนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีเท่ากบัปี 2559 หรอืในวงเงนิไมเ่กนิ 

8.0 ลา้นบาท โดยกาํหนดคา่เบีย้ประชุมดงัน้ี 

   ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ย     18,000.-บาท/ครัง้ 

    กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย      12,000.-บาท/ครัง้ 

  สําหรับค่าตอบแทน มอบให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและ

คา่ตอบแทนรวมกนัแลว้ ตอ้งอยูใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท 

 การลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

จดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
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นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ปจัจุบนับรษิทั

มหีุน้สามญัทัง้หมดจาํนวน 600,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนชําระแลว้ทัง้สิน้ 600,000,000 บาท และ

ในวนัน้ีมจีาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 94 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 76 ราย รวมทัง้สิน้ 170 ราย นบั

รวมหุน้ไดจ้าํนวน 425,073,483 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.4856 ซึ่งเกนิกว่าจาํนวนหน่ึงในสามของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัขอ้ 38 จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระที่ไดบ้อก

กลา่วไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรีภทัร ์ทวสีนิ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ 

ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

นายธรีภทัร ์ทวสีนิ ชีแ้จงวา่สาํหรบัการลงทะเบยีนและตรวจนบัคะแนนในการประชุมครัง้น้ี เพื่อความสะดวกแก่ผู้

ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม และใหผ้ลการนับคะแนนถูกตอ้งและโปรง่ใส บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบารโ์คดและบรกิารของ บรษิทั ควดิ

แลบ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการในการตรวจนบัคะแนน 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย ขอให้ผู้ถอืหุ้นที่มขีอ้สงสยัจะซกัถาม หรอืแสดงความ

คดิเหน็ ใหอ้ยู่ในวาระทีก่ําลงัพจิารณา และโปรดแนะนําตวัก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็สาํหรบัวธิกีารออกเสยีง

ลงคะแนนจะเป็นดงัน้ี 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเท่ากบัหุน้ทีถ่อื โดยกําหนดให ้1 หุน้ เท่ากบัคะแนนเสยีง 1 

เสยีง ท่านผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทางใดทางหน่ึงเตม็ตามคะแนนเสยีง

ที่ม ีจะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสยีงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูด้แูลรบัฝากหุน้ 

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บรษิัทจดัเตรยีมให้ในการออกเสยีง

ลงคะแนน พร้อมลงนามในใบลงคะแนน บรษิทัจะเก็บใบลงคะแนนที่มผีู้ถอืหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงหกัออกจาก

จํานวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยผลการ

ลงคะแนนจะประกาศใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบหลงัจากวาระถดัไป ซึง่บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของทา่นเป็นหลกัฐานต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ต่อเจา้หน้าทีป่ระจําโต๊ะ

ลงทะเบียน เพื่อทําการหกัคะแนนเสยีง และหากผู้ถือหุ้นกลบัมาในที่ประชุม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อจะได้นับ

คะแนนเสยีงรวมเขา้ไปใหม ่

4. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บรษิทัไดท้าํการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่

ระบุไวแ้ลว้เป็นการลว่งหน้า ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งกรอกใบลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ กลา่วดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ีและลาํดบัต่อจากน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 

เมษายน 2558 โดยบรษิทัไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่28 

เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี
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นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ ปจัจุบนับรษิทั

มหีุน้สามญัทัง้หมดจาํนวน 600,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนชําระแลว้ทัง้สิน้ 600,000,000 บาท และ

ในวนัน้ีมจีาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 94 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 76 ราย รวมทัง้สิน้ 170 ราย นบั

รวมหุน้ไดจ้าํนวน 425,073,483 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.4856 ซึ่งเกนิกว่าจาํนวนหน่ึงในสามของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัขอ้ 38 จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระที่ไดบ้อก

กลา่วไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรีภทัร ์ทวสีนิ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ 

ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

นายธรีภทัร ์ทวสีนิ ชีแ้จงวา่สาํหรบัการลงทะเบยีนและตรวจนบัคะแนนในการประชุมครัง้น้ี เพื่อความสะดวกแก่ผู้

ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม และใหผ้ลการนับคะแนนถูกตอ้งและโปรง่ใส บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบารโ์คดและบรกิารของ บรษิทั ควดิ

แลบ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการในการตรวจนบัคะแนน 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย ขอให้ผู้ถอืหุ้นที่มขีอ้สงสยัจะซกัถาม หรอืแสดงความ

คดิเหน็ ใหอ้ยู่ในวาระทีก่ําลงัพจิารณา และโปรดแนะนําตวัก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็สาํหรบัวธิกีารออกเสยีง

ลงคะแนนจะเป็นดงัน้ี 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเท่ากบัหุน้ทีถ่อื โดยกําหนดให ้1 หุน้ เท่ากบัคะแนนเสยีง 1 

เสยีง ท่านผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทางใดทางหน่ึงเตม็ตามคะแนนเสยีง

ที่ม ีจะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสยีงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูด้แูลรบัฝากหุน้ 

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บรษิัทจดัเตรยีมให้ในการออกเสยีง

ลงคะแนน พร้อมลงนามในใบลงคะแนน บรษิทัจะเก็บใบลงคะแนนที่มผีู้ถอืหุ้นไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงหกัออกจาก

จํานวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยผลการ

ลงคะแนนจะประกาศใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบหลงัจากวาระถดัไป ซึง่บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของทา่นเป็นหลกัฐานต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ต่อเจา้หน้าทีป่ระจําโต๊ะ

ลงทะเบียน เพื่อทําการหกัคะแนนเสยีง และหากผู้ถือหุ้นกลบัมาในที่ประชุม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อจะได้นับ

คะแนนเสยีงรวมเขา้ไปใหม ่

4. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บรษิทัไดท้าํการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่

ระบุไวแ้ลว้เป็นการลว่งหน้า ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งกรอกใบลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ กลา่วดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ีและลาํดบัต่อจากน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 

เมษายน 2558 โดยบรษิทัไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่28 

เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี
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 รายได้จากการขายและบริการ 

 รายได้จากการขายและบริการประจําปี 2558 เท่ากับ 6,180.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.8 มี

รายละเอยีดดงัน้ี 
 

  ปี 2557 

(ลา้นบาท) 

ปี 2558 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 4,569.7 4,649.0 79.3 1.7 

รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาล 501.4 529.0 27.6 5.5 

รายไดจ้ากการซือ้มาขายไปกากน้ําตาล 593.3 533.0 (60.3) (10.2) 

รายไดไ้ฟฟ้า 119.8 549.0 429.2 358.3 

รายไดจ้ากขายและบรกิารการเกษตร 396.1 343.5 (52.6) (13.3) 

รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 
 

- รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 4,649.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 79.3 ลา้นบาท คดิเป็นการ 

 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 เน่ืองจากปรมิาณการขายน้ําตาลทีส่งูขึน้ 47,000 ตนั  แมว้า่ราคาขายเฉลีย่ 

 จะลดลงรอ้ยละ 15.7 กต็าม 

- รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาลเทา่กบั 529.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 5.5 โดย 

 ปรมิาณการขายกากน้ําตาลลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 1.4 ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อหน่วยปรบั 

 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9  

- รายไดจ้ากการซื้อมาขายไปกากน้ําตาลเท่ากบั 533.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 10.2 ลา้น

บาท โดยปรมิาณการซือ้มาขายไปกากน้ําตาลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 10.8 ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อ

หน่วยใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

- รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากปีก่อน 429.2 ลา้นบาท กลุ่มบรษิทัเริม่จ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสญัญาประเภท Firm ขนาด 22 เมกะวตัต ์โดยเริม่จ่าย

ไฟฟ้าตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2558 
 

ต้นทนุขายและอตัรากาํไรขัน้ต้น 

ตน้ทุนขายและกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัประจาํปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 แสดงในตารางขา้งลา่งน้ี 
 

 ปี 2557                   

(ลา้นบาท) 

ปี 2558                  

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 5,266.1 6,035.1 769.0 14.6 

กาํไรขัน้ตน้ 914.2 568.4 (345.8) (37.8) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)    14.8      8.6 - (6.2) 
     

  หมายเหตุ  *รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 51.6 ลา้นบาท 
 

- กําไรขัน้ต้นในปี 2558 ลดลงจากปีก่อน 345.8 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัจากระดบัราคาขาย 

น้ําตาลในตลาดโลกลดลง รวมถึงส่วนต่างราคาขายระหว่างราคาน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล

ทรายขาว (White Premium) ลดลง 

- อตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2558 เทา่กบัรอ้ยละ 8.6 ลดลงเมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 14.8 ในปี 2557 

10 

 

การตลาด (Market  Share) สาํหรบัตลาดผูบ้รโิภคทัว่ไปสงูขึน้ รวมถงึทาํใหผู้บ้รโิภคเริม่รูจ้กัและจดจาํชื่อแบรนดข์องบรษิทั

มากยิง่ขึน้ ม ีBrand awareness สงูขึน้ 

นายทศัน์ วนากรกุล กล่าวต่อไปว่า ตนเชื่อว่า แมว้่า ช่วง 2 ปีทีผ่่านมา บรษิทัจะตอ้งเผชญิกบัภาวะตกตํ่าของ

ราคาน้ําตาล แต่การทีบ่รษิทัพยายามพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพขององคก์รอยู่เสมอจะทําให ้KBS เป็นบรษิทัทีม่คีวาม

แขง็แรงและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศไดใ้นทุกสถานการณ์ ขณะเดยีวกนั การลงทุนของบรษิทั

กเ็ป็นการเพิม่โอกาสเพือ่ใหไ้ดร้บัผลประโยชน์ในยามทีส่ภาวะแวดลอ้มต่างๆ เอือ้อํานวย  ซึง่ขณะน้ีเริม่มสีญัญาณทีด่ขี ึน้ใน

เรือ่ง ระดบัราคาน้ําตาลซึง่เริม่ขยบัขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั 15-16 เซนตต์่อปอนด ์จากทีต่ํ่าสดุที ่10.5 เซนตต์่อปอนด ์ 

 ในสว่นของรายละเอยีดผลประกอบการของบรษิทัในปี 2558 ทีผ่่านมา ซึ่งมยีอดขาดทุนสทุธริวม 50.0 ลา้นบาท 

ขอมอบหมายใหน้ายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาธุรกจิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

 กลุ่มบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) มรีายไดร้วมในปี 2558 เท่ากบั 6,726.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 

รอ้ยละ 6.7 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 429.2 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโรงใหมข่องกลุ่ม

บรษิทั เริม่จ่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) ตามสญัญา Firm 22 เมกะวตัต์ ตัง้แต่วนัที่ 2 

มกราคม 2558 สว่นรายไดจ้ากการขายน้ําตาลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 

 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขายและบรกิาร 6,035.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 14.6 จงึทําใหก้ลุ่มบรษิทัมอีตัรา

กําไรขัน้ต้นทีอ่่อนตวัลงจากรอ้ยละ 14.8 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 8.6 โดยอตัรากําไรขัน้ตน้ที่ลดลงเป็นผลโดยตรงจากกําไรที่

ลดลงจากธุรกิจน้ําตาล เน่ืองจากระดบัราคาน้ําตาลและผลต่าง ราคาขายระหว่างน้ําตาลทรายดบิและน้ําตาลทรายขาว 

(White Premium) ในตลาดโลกทีล่ดลงในปี 2558 ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2557 รวมถงึสดัสว่นยอดขายตามธุรกจิ (Sale Mix) ที่

เปลีย่นแปลงไป 

 กลุม่บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 8.8 เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการขายน้ําตาล

เพิม่ขึน้เป็นไปในทศิทางของปรมิาณการขายน้ําตาลทีเ่พิม่ขึน้ (นอกจากน้ีบรษิทัยงัมคีา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดเพิม่ขึน้อกีดว้ย) 

 ดว้ยปจัจยัหลกัทีก่ล่าวมาน้ี กลุ่มบรษิทัจงึมขีาดทุนสทุธริวมสาํหรบัปี 2558 เท่ากบั 50.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อนรอ้ยละ 115.75 
 

 รายได้รวม 

 ปี 2558 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 6,727 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึ่งมรีายไดร้วม 6,305.0 ลา้นบาท รอ้ย

ละ 6.7 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  

 ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ปี 2558 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได้     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 

รายไดอ้ื่น 124.2 123,1 (1.1) (0.9) 

รายได้รวม 6,304.5 6,726.6 422.1 6.7 
  

- รายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้ 423.2 ลา้นบาท บรษิทัมรีายไดเ้พิม่เตมิจากธุรกจิไฟฟ้า

จาํนวน 429.2 ลา้นบาท จากการเริม่จ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ในชว่งตน้ปี 2558  

- รายไดอ้ื่นลดลง 1.1 ลา้นบาท 
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 รายได้จากการขายและบริการ 

 รายได้จากการขายและบริการประจําปี 2558 เท่ากับ 6,180.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.8 มี

รายละเอยีดดงัน้ี 
 

  ปี 2557 

(ลา้นบาท) 

ปี 2558 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 4,569.7 4,649.0 79.3 1.7 

รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาล 501.4 529.0 27.6 5.5 

รายไดจ้ากการซือ้มาขายไปกากน้ําตาล 593.3 533.0 (60.3) (10.2) 

รายไดไ้ฟฟ้า 119.8 549.0 429.2 358.3 

รายไดจ้ากขายและบรกิารการเกษตร 396.1 343.5 (52.6) (13.3) 

รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 
 

- รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 4,649.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 79.3 ลา้นบาท คดิเป็นการ 

 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 เน่ืองจากปรมิาณการขายน้ําตาลทีส่งูขึน้ 47,000 ตนั  แมว้า่ราคาขายเฉลีย่ 

 จะลดลงรอ้ยละ 15.7 กต็าม 

- รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาลเทา่กบั 529.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 5.5 โดย 

 ปรมิาณการขายกากน้ําตาลลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 1.4 ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อหน่วยปรบั 

 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9  

- รายไดจ้ากการซื้อมาขายไปกากน้ําตาลเท่ากบั 533.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 10.2 ลา้น

บาท โดยปรมิาณการซือ้มาขายไปกากน้ําตาลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 10.8 ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อ

หน่วยใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

- รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากปีก่อน 429.2 ลา้นบาท กลุ่มบรษิทัเริม่จ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสญัญาประเภท Firm ขนาด 22 เมกะวตัต ์โดยเริม่จ่าย

ไฟฟ้าตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2558 
 

ต้นทนุขายและอตัรากาํไรขัน้ต้น 

ตน้ทุนขายและกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัประจาํปี 2558 เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 แสดงในตารางขา้งลา่งน้ี 
 

 ปี 2557                   

(ลา้นบาท) 

ปี 2558                  

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 5,266.1 6,035.1 769.0 14.6 

กาํไรขัน้ตน้ 914.2 568.4 (345.8) (37.8) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)    14.8      8.6 - (6.2) 
     

  หมายเหตุ  *รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 51.6 ลา้นบาท 
 

- กําไรขัน้ต้นในปี 2558 ลดลงจากปีก่อน 345.8 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัจากระดบัราคาขาย 

น้ําตาลในตลาดโลกลดลง รวมถึงส่วนต่างราคาขายระหว่างราคาน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล

ทรายขาว (White Premium) ลดลง 

- อตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2558 เทา่กบัรอ้ยละ 8.6 ลดลงเมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 14.8 ในปี 2557 
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การตลาด (Market  Share) สาํหรบัตลาดผูบ้รโิภคทัว่ไปสงูขึน้ รวมถงึทาํใหผู้บ้รโิภคเริม่รูจ้กัและจดจาํชื่อแบรนดข์องบรษิทั

มากยิง่ขึน้ ม ีBrand awareness สงูขึน้ 

นายทศัน์ วนากรกุล กล่าวต่อไปว่า ตนเชื่อว่า แมว้่า ช่วง 2 ปีทีผ่่านมา บรษิทัจะตอ้งเผชญิกบัภาวะตกตํ่าของ

ราคาน้ําตาล แต่การทีบ่รษิทัพยายามพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพขององคก์รอยู่เสมอจะทําให ้KBS เป็นบรษิทัทีม่คีวาม

แขง็แรงและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศไดใ้นทุกสถานการณ์ ขณะเดยีวกนั การลงทุนของบรษิทั

กเ็ป็นการเพิม่โอกาสเพือ่ใหไ้ดร้บัผลประโยชน์ในยามทีส่ภาวะแวดลอ้มต่างๆ เอือ้อํานวย  ซึง่ขณะน้ีเริม่มสีญัญาณทีด่ขี ึน้ใน

เรือ่ง ระดบัราคาน้ําตาลซึง่เริม่ขยบัขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั 15-16 เซนตต์่อปอนด ์จากทีต่ํ่าสดุที ่10.5 เซนตต์่อปอนด ์ 

 ในสว่นของรายละเอยีดผลประกอบการของบรษิทัในปี 2558 ทีผ่่านมา ซึ่งมยีอดขาดทุนสทุธริวม 50.0 ลา้นบาท 

ขอมอบหมายใหน้ายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาธุรกจิ เป็นผูร้ายงาน 

 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

 กลุ่มบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) มรีายไดร้วมในปี 2558 เท่ากบั 6,726.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 

รอ้ยละ 6.7 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 429.2 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้าโรงใหมข่องกลุ่ม

บรษิทั เริม่จ่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) ตามสญัญา Firm 22 เมกะวตัต์ ตัง้แต่วนัที่ 2 

มกราคม 2558 สว่นรายไดจ้ากการขายน้ําตาลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 

 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขายและบรกิาร 6,035.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 14.6 จงึทําใหก้ลุ่มบรษิทัมอีตัรา

กําไรขัน้ต้นทีอ่่อนตวัลงจากรอ้ยละ 14.8 ในปีก่อนเป็นรอ้ยละ 8.6 โดยอตัรากําไรขัน้ตน้ที่ลดลงเป็นผลโดยตรงจากกําไรที่

ลดลงจากธุรกิจน้ําตาล เน่ืองจากระดบัราคาน้ําตาลและผลต่าง ราคาขายระหว่างน้ําตาลทรายดบิและน้ําตาลทรายขาว 

(White Premium) ในตลาดโลกทีล่ดลงในปี 2558 ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2557 รวมถงึสดัสว่นยอดขายตามธุรกจิ (Sale Mix) ที่

เปลีย่นแปลงไป 

 กลุม่บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 8.8 เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการขายน้ําตาล

เพิม่ขึน้เป็นไปในทศิทางของปรมิาณการขายน้ําตาลทีเ่พิม่ขึน้ (นอกจากน้ีบรษิทัยงัมคีา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดเพิม่ขึน้อกีดว้ย) 

 ดว้ยปจัจยัหลกัทีก่ล่าวมาน้ี กลุ่มบรษิทัจงึมขีาดทุนสทุธริวมสาํหรบัปี 2558 เท่ากบั 50.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อนรอ้ยละ 115.75 
 

 รายได้รวม 

 ปี 2558 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 6,727 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึ่งมรีายไดร้วม 6,305.0 ลา้นบาท รอ้ย

ละ 6.7 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  

 ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ปี 2558 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได้     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,180.3 6,603.5 423.2 6.8 

รายไดอ้ื่น 124.2 123,1 (1.1) (0.9) 

รายได้รวม 6,304.5 6,726.6 422.1 6.7 
  

- รายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้ 423.2 ลา้นบาท บรษิทัมรีายไดเ้พิม่เตมิจากธุรกจิไฟฟ้า

จาํนวน 429.2 ลา้นบาท จากการเริม่จ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ในชว่งตน้ปี 2558  

- รายไดอ้ื่นลดลง 1.1 ลา้นบาท 
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จาํนวน 12,000 ตนั และซือ้น้ําตาลทรายดบิเพิม่เตมิเขา้มาอกีจาํนวน 65,000 ตนั  เป็นน้ําตาลทัง้หมดก่อนสญูเสยีจากการ

ละลายรวมจาํนวน 360,000 ตนั (รวมโควตา ก ทีข่ายในประเทศ ประมาณ 70,000 ตนั) 

นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ในการขยายกําลงัการผลติบรษิทัตัง้เป้าหมายการหบีออ้ยไวท้ี ่3.0 ลา้นตนั 

แต่เน่ืองจากสภาวะแหง้แลง้ทาํใหบ้รษิทัหบีออ้ยไดเ้พยีง 2.6 ลา้นตนั สาํหรบัการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเปลีย่นจากการปลกูขา้ว

มาปลกูออ้ยแนวโน้มน่าจะดขีึน้เรื่อยๆเน่ืองจากผลตอบแทนจากการปลกูออ้ยดกีวา่การปลกูขา้ว การขยายกําลงัการผลติของ

โรงงานทําใหช้าวไร่ไม่ต้องรอควินาน สามารถสง่อ้อยไดเ้ลยเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหช้าวไร่ไดด้ ีทําใหม้แีนวโน้มที่ดทีี่จะ

ชกัชวนใหช้าวไรข่ยายพืน้ทีม่ากขึน้ ถา้อยูใ่นสภาวะอากาศปกตบิรษิทัน่าจะสามารถนําออ้ยเขา้หบีออ้ยได ้3.0 ลา้นตนั   

อุปสรรคที่พบสําหรบัการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่อําเภอครบุรี เดิมนัน้ต้องยอมรบัว่า เป็นพื้นที่ปลูกมนั

สาํปะหลงัหากจะสง่เสรมิใหช้าวไร่หนัมาปลูกออ้ยกต็อ้งใชค้วามพยายาม การปลูกมนัสาํปะหลงัจะรายไดด้กีว่าการปลูกออ้ย 

แต่จะทาํความเสยีหายใหก้บัดนิมากกวา่ เมือ่สง่เสรมิใหเ้ปลีย่นมาปลกูออ้ยช่วงแรกรายไดอ้าจจะลดลงเน่ืองจากตอ้งฟ้ืนฟูดนิ  

บรษิทัตอ้งมกีลยุทธก์ารสง่เสรมิการปลูกออ้ยโดยการพฒันาดนิก่อนเป็นเรื่องแรกทีต่อ้งแกไ้ข ในทางตรงกนัขา้ม

ถา้ชาวไรป่ลกูออ้ยเมือ่ถงึฤดกูารเกบ็เกีย่วแลว้รือ้ตอหนัมาปลกูมนัสาํปะหลงัผลการผลติและผลตอบแทนจะสงูเน่ืองจากการ

ปลกูออ้ยจะไดร้บัการสง่เสรมิดา้นต่างๆ มากกวา่ ซึง่บรษิทัพยายามดาํเนินการแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีและสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

อาํเภอครบุรหีนัมาปลกูออ้ยแทนการปลกูมนัสาํปะหลงั 
 

คาํถาม 

นายพชิาคม เศรษฐวรางกูร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

และสาเหตุทีบ่รษิทั มขีาดทุนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 50.2 ลา้นบาท  

คาํตอบ 

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย์ ชี้แจงว่า ปกติต้นทุนของบรษิทัคอื ราคาอ้อย ซึ่งจะคํานวณโดยภาครฐับาล กําหนด 

70:30 ซึ่งกําหนดราคาโดย บรษิทั อ้อยและน้ําตาลไทย จํากดั (“อนท.”) โดยเพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งให้มรีายได้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตน้ทุน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัสว่นการขายของบรษิทัใหเ้ท่ากบั อนท. ทัง้ราคาน้ําตาลหรอื

อตัราแลกเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ อนท. ขายน้ําตาลชา้กว่าปกต ิเพราะเป็นช่วงราคาน้ําตาลขาลง แต่บรษิทัจะต้อง

ขายน้ําตาลตามคาํสัง่ซือ้ (Purchase Order) ของลกูคา้ บรษิทัจงึตอ้งใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อบรหิารความเสีย่ง ไมใ่ห้

สดัสว่นการขายของบรษิทัลํ้าหน้า อนท. ยอดผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิ 50.2 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนปี 

2558 จงึเป็นเพยีงขาดทุนทางบญัช ีมใิช่ขาดทุนทางกระแสเงนิสดจรงิแต่อยา่งใด เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัชดเชยการขาดทุน

ดงักลา่ว ในรปูของการบนัทกึราคาขายน้ําตาลทีส่งูกวา่ราคาตลาดมาชดเชย  

นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ นโยบายของบรษิทัจะไมม่คีวามเสีย่ง รายการทีพ่บว่ามกีารซื้อขายน้ําตาล

ราคาซือ้จะถกูกาํหนดโดยผูท้ีข่ายน้ําตาลใหบ้รษิทัในขณะเดยีวกนับรษิทักน้ํ็าตาลให ้Mitsui Group บรษิทักจ็ะขายน้ําตาล

กลบัทนัที ทางผู้ขายเป็นผู้กําหนดเอง ราคาที่เห็นอาจจะเป็นการค่าที่แสดงไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ของบรษิัท ส่วนที่เรามี

ความจําเป็นทีต่อ้งเปิดบญัชลี่วงหน้าทีไ่ม่ไดข้ายผ่านผูค้า้(Trader) เช่น อุตสาหกรรมสง่ออกในประเทศ อนท.ยงัไม่ไดข้าย

เทา่กบับรษิทัขายก่อนไปกาํหนดราคาก่อนลว่งหน้าบรษิทักม็คีวามเสีย่ง บรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งขายพรอ้มกบัมกีารซือ้ตราสาร

อนุพนัธค์นืในตลาด ซึง่ถา้เกดิราคาลดลงกแ็สดงวา่ภาวะการขาดทุน แต่ราคาสว่นทีห่ายไปไมไ่ดข้าดทุนจรงิเพราะการขาย

น้ําตาลใหล้กูคา้  
 

คาํถาม 

นายพรเลศิ พระประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งประสทิธภิาพการผลติ 

คาํตอบ   

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงวา่ ในเรื่องของประสทิธภิาพ ปี 2556/57 เป็นปีทีคุ่ณภาพออ้ย(C.C.S.)ทัง้ประเทศ

มคีวามหวานค่อนขา้งสงู เฉลีย่ที ่12.40 ทาํใหน้ํ้าตาลทีส่กดัได ้Yield ต่อตนั 108.94 สาํหรบัปี 2557/58 C.C.S. โดยรวม

ของออ้ยลดลงเหลอืคา่เฉลีย่ที ่12.00  เน่ืองจากภาวะฝนแลง้ จงึสง่ผลโดยตรงต่อปรมิาณน้ําตาลทีส่ามารถสกดัได ้สาํหรบัปี 
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 สว่นฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 10,069.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี

ก่อนจาํนวน 2,342.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.3 บรษิทัมหีน้ีสนิรวม จาํนวน 6,098.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน

จํานวน 2,449.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.6 และมสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 3,970.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

134.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.3 มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) 1.54 เท่า และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ต่อทุน (IBD/E) 1.22 เท่า ซึง่สงูขึน้เน่ืองจากมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ โดยมกีารลงทุนในโรงงานผลติไฟฟ้า การขยาย

กําลงัการผลติ Line C  โดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัในภาพรวมยงัคงแขง็แกร่ง 

และมศีกัยภาพในการลงทุนขยายธุรกจิในอนาคต 

  นอกจากน้ี นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ไดร้ายงานถงึความคบืหน้าของโครงการลงทุนทีส่าํคญัของกลุม่บรษิทั ดงัน้ี 

 1. โครงการขยายกาํลงัผลติ 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั (Project Line C) 

    บรษิทัไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงงานและตดิตัง้เครื่องจกัร และเริม่ใชห้บีออ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2558 

ทาํใหบ้รษิทัสามารถหบีออ้ยไดม้ากขึน้และประสทิธภิาพเครื่องสามารถจะเพิม่ Yield น้ําตาล เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการสกดัน้ําตาลไดคุ้ณภาพมากขึน้ ซึง่สามารถทาํให ้Yield น้ําตาล เพิม่ไดป้ระมาณ 4 กโิลกรมั  

 2. โครงการก่อสรา้งไซโลลดความชืน้น้ําตาลและอาคารบรรจุใหม่ (Conditioning Silo & Packing Station)

     บรษิทัไดค้ํานึงถงึลูกคา้และคุณภาพของน้ําตาล สบืเน่ืองจากน้ําตาลทีผ่ลติในประเทศไทยจะมคี่าความชื้นสูง 

เมื่อผ่านกระบวนการขนส่งไปใหลู้กค้าต่างประเทศจะทําใหม้กีารจบัตวัเป็นก้อนแขง็ (Caking) ทําให้ลูกคา้ไม่ไดร้บัความ

สะดวกในการใชส้นิคา้ ซึง่ โครงการ Conditioning Silo & Packing Station จะเพิม่คุณภาพของน้ําตาลของบรษิทัใหไ้ด้

มาตรฐานระดบัสากล และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการด้านโลจสิติกสใ์นการจดัส่งน้ําตาล (Outbound Logistics) มี

งบประมาณลงทุนประมาณ 400.0 ลา้นบาท เริม่ในเดอืนสงิหาคม 2558 และก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ดาํเนินการแลว้ตัง้แต่

เดอืนมนีาคม 2559 ทีผ่า่นมา  

 3. การขายและตลาด  

              ตัง้แต่ปลายปี 2557 บรษิทัเริม่เปิดตวัสนิคา้น้ําตาลดว้ยการทํา Branding โดยมกีารเปิดตวัผลติภณัฑ์ซึ่งใชต้รา

ผลติภณัฑ ์“KBS” ทัง้น้ี ไดร้บัการตอบสนองทีด่จีากลูกคา้ โดยการเปิดตวัสนิคา้ในแบรนด ์KBS จํานวน 3 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

น้ําตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์“KBS First” น้ําตาลทรายธรรมชาต ิ“KBS Brown” และน้ําตาลหวาน   2 เท่า “KBS2X Double 

Sweet” 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงัน้ี 

  

คาํถาม 

นายเอื้อ อุปชัฌา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลกระทบของค่าเสื่อมราคา ดอกเบีย้จ่ายของ 

Project Line C ต่องบการเงนิปี 2559 และ ค่าเสือ่มราคาในงบการเงนิ ไตรมาส 4 ปี 2558 และสอบถามเป้าหมายการขาย

น้ําตาลในปี 2559 และกลยทุธก์ารขยายกาํลงัการผลติและการขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ย  

คาํตอบ 

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ํานวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงวา่ บรษิทัลงทุนใน Project Line C โดยใชเ้งนิ

จาํนวน 3,100.0 ลา้นบาท เมือ่รวมกบัโครงการ Conditioning Silo & Packing Station ซึง่มงีบประมาณ 400 ลา้นบาท ซึง่ทาํให้

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัจะมฐีานสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 3,500 ลา้นบาท มคี่าเสือ่มราคาเฉลีย่ประมาณ 15 ปี จงึจะทาํใหก้ลุ่ม

บรษิทัจะมคีา่เสือ่มราคาเพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 250 ลา้นบาท สว่นดอกเบีย้จา่ยน่าจะเพิม่ขึน้ประมาณ 70 ลา้นบาท   

นายมงคล อศัวธรรมนนัท ์ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีชีแ้จงวา่ สาํหรบัค่าเสือ่มของ Project Line C ทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 4 

ปี 2558 จาํนวน 2.6 ลา้นบาท เป็นคา่เสือ่มทีบ่นัทกึรายการในเดอืนธนัวาคม 2558  

นายรฐัวุฒ ิ แซ่ตัง้ ผูอ้ํานวยการสายงานขายและการตลาด ชีแ้จงว่า ในปีการผลติ 2558/59 บรษิทัตัง้เป้าหมาย

การหบีออ้ยไวท้ี ่2.6 ลา้นตนั ผลติน้ําตาลทรายไดใ้นฤดกูารผลติรวม 286,000 ตนั โดยมน้ํีาตาลทรายดบิปีก่อนหน้าน้ียกมา
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จาํนวน 12,000 ตนั และซือ้น้ําตาลทรายดบิเพิม่เตมิเขา้มาอกีจาํนวน 65,000 ตนั  เป็นน้ําตาลทัง้หมดก่อนสญูเสยีจากการ

ละลายรวมจาํนวน 360,000 ตนั (รวมโควตา ก ทีข่ายในประเทศ ประมาณ 70,000 ตนั) 

นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ในการขยายกําลงัการผลติบรษิทัตัง้เป้าหมายการหบีออ้ยไวท้ี ่3.0 ลา้นตนั 

แต่เน่ืองจากสภาวะแหง้แลง้ทาํใหบ้รษิทัหบีออ้ยไดเ้พยีง 2.6 ลา้นตนั สาํหรบัการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเปลีย่นจากการปลกูขา้ว

มาปลกูออ้ยแนวโน้มน่าจะดขีึน้เรื่อยๆเน่ืองจากผลตอบแทนจากการปลกูออ้ยดกีวา่การปลกูขา้ว การขยายกําลงัการผลติของ

โรงงานทําใหช้าวไร่ไม่ต้องรอควินาน สามารถสง่อ้อยไดเ้ลยเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหช้าวไร่ไดด้ ีทําใหม้แีนวโน้มที่ดทีี่จะ

ชกัชวนใหช้าวไรข่ยายพืน้ทีม่ากขึน้ ถา้อยูใ่นสภาวะอากาศปกตบิรษิทัน่าจะสามารถนําออ้ยเขา้หบีออ้ยได ้3.0 ลา้นตนั   

อุปสรรคที่พบสําหรบัการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่อําเภอครบุรี เดิมนัน้ต้องยอมรบัว่า เป็นพื้นที่ปลูกมนั

สาํปะหลงัหากจะสง่เสรมิใหช้าวไร่หนัมาปลูกออ้ยกต็อ้งใชค้วามพยายาม การปลูกมนัสาํปะหลงัจะรายไดด้กีว่าการปลูกออ้ย 

แต่จะทาํความเสยีหายใหก้บัดนิมากกวา่ เมือ่สง่เสรมิใหเ้ปลีย่นมาปลกูออ้ยช่วงแรกรายไดอ้าจจะลดลงเน่ืองจากตอ้งฟ้ืนฟูดนิ  

บรษิทัตอ้งมกีลยุทธก์ารสง่เสรมิการปลูกออ้ยโดยการพฒันาดนิก่อนเป็นเรื่องแรกทีต่อ้งแกไ้ข ในทางตรงกนัขา้ม

ถา้ชาวไรป่ลกูออ้ยเมือ่ถงึฤดกูารเกบ็เกีย่วแลว้รือ้ตอหนัมาปลกูมนัสาํปะหลงัผลการผลติและผลตอบแทนจะสงูเน่ืองจากการ

ปลกูออ้ยจะไดร้บัการสง่เสรมิดา้นต่างๆ มากกวา่ ซึง่บรษิทัพยายามดาํเนินการแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีและสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

อาํเภอครบุรหีนัมาปลกูออ้ยแทนการปลกูมนัสาํปะหลงั 
 

คาํถาม 

นายพชิาคม เศรษฐวรางกูร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

และสาเหตุทีบ่รษิทั มขีาดทุนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 50.2 ลา้นบาท  

คาํตอบ 

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย์ ชี้แจงว่า ปกติต้นทุนของบรษิทัคอื ราคาอ้อย ซึ่งจะคํานวณโดยภาครฐับาล กําหนด 

70:30 ซึ่งกําหนดราคาโดย บรษิทั อ้อยและน้ําตาลไทย จํากดั (“อนท.”) โดยเพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งให้มรีายได้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตน้ทุน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัสว่นการขายของบรษิทัใหเ้ท่ากบั อนท. ทัง้ราคาน้ําตาลหรอื

อตัราแลกเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ อนท. ขายน้ําตาลชา้กว่าปกต ิเพราะเป็นช่วงราคาน้ําตาลขาลง แต่บรษิทัจะต้อง

ขายน้ําตาลตามคาํสัง่ซือ้ (Purchase Order) ของลกูคา้ บรษิทัจงึตอ้งใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อบรหิารความเสีย่ง ไมใ่ห้

สดัสว่นการขายของบรษิทัลํ้าหน้า อนท. ยอดผลขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิ 50.2 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนปี 

2558 จงึเป็นเพยีงขาดทุนทางบญัช ีมใิช่ขาดทุนทางกระแสเงนิสดจรงิแต่อยา่งใด เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัชดเชยการขาดทุน

ดงักลา่ว ในรปูของการบนัทกึราคาขายน้ําตาลทีส่งูกวา่ราคาตลาดมาชดเชย  

นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ นโยบายของบรษิทัจะไมม่คีวามเสีย่ง รายการทีพ่บว่ามกีารซื้อขายน้ําตาล

ราคาซือ้จะถูกกาํหนดโดยผูท้ีข่ายน้ําตาลใหบ้รษิทัในขณะเดยีวกนับรษิทักน้ํ็าตาลให ้Mitsui Group บรษิทักจ็ะขายน้ําตาล

กลบัทนัที ทางผู้ขายเป็นผู้กําหนดเอง ราคาที่เห็นอาจจะเป็นการค่าที่แสดงไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ของบรษิัท ส่วนที่เรามี

ความจําเป็นทีต่อ้งเปิดบญัชลี่วงหน้าทีไ่ม่ไดข้ายผ่านผูค้า้(Trader) เช่น อุตสาหกรรมสง่ออกในประเทศ อนท.ยงัไม่ไดข้าย

เทา่กบับรษิทัขายก่อนไปกาํหนดราคาก่อนลว่งหน้าบรษิทักม็คีวามเสีย่ง บรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งขายพรอ้มกบัมกีารซือ้ตราสาร

อนุพนัธค์นืในตลาด ซึง่ถา้เกดิราคาลดลงกแ็สดงวา่ภาวะการขาดทุน แต่ราคาสว่นทีห่ายไปไมไ่ดข้าดทุนจรงิเพราะการขาย

น้ําตาลใหล้กูคา้  
 

คาํถาม 

นายพรเลศิ พระประเสรฐิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งประสทิธภิาพการผลติ 

คาํตอบ   

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงวา่ ในเรื่องของประสทิธภิาพ ปี 2556/57 เป็นปีทีคุ่ณภาพออ้ย(C.C.S.)ทัง้ประเทศ

มคีวามหวานค่อนขา้งสงู เฉลีย่ที ่12.40 ทาํใหน้ํ้าตาลทีส่กดัได ้Yield ต่อตนั 108.94 สาํหรบัปี 2557/58 C.C.S. โดยรวม

ของออ้ยลดลงเหลอืคา่เฉลีย่ที ่12.00  เน่ืองจากภาวะฝนแลง้ จงึสง่ผลโดยตรงต่อปรมิาณน้ําตาลทีส่ามารถสกดัได ้สาํหรบัปี 
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 สว่นฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 10,069.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี

ก่อนจาํนวน 2,342.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.3 บรษิทัมหีน้ีสนิรวม จาํนวน 6,098.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน

จํานวน 2,449.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.6 และมสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 3,970.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

134.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.3 มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) 1.54 เท่า และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ต่อทุน (IBD/E) 1.22 เท่า ซึง่สงูขึน้เน่ืองจากมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ โดยมกีารลงทุนในโรงงานผลติไฟฟ้า การขยาย

กําลงัการผลติ Line C  โดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัในภาพรวมยงัคงแขง็แกร่ง 

และมศีกัยภาพในการลงทุนขยายธุรกจิในอนาคต 

  นอกจากน้ี นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ไดร้ายงานถงึความคบืหน้าของโครงการลงทุนทีส่าํคญัของกลุม่บรษิทั ดงัน้ี 

 1. โครงการขยายกาํลงัผลติ 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั (Project Line C) 

    บรษิทัไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงงานและตดิตัง้เครื่องจกัร และเริม่ใชห้บีออ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2558 

ทาํใหบ้รษิทัสามารถหบีออ้ยไดม้ากขึน้และประสทิธภิาพเครื่องสามารถจะเพิม่ Yield น้ําตาล เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการสกดัน้ําตาลไดคุ้ณภาพมากขึน้ ซึง่สามารถทาํให ้Yield น้ําตาล เพิม่ไดป้ระมาณ 4 กโิลกรมั  

 2. โครงการก่อสรา้งไซโลลดความชืน้น้ําตาลและอาคารบรรจุใหม่ (Conditioning Silo & Packing Station)

     บรษิทัไดค้ํานึงถงึลูกคา้และคุณภาพของน้ําตาล สบืเน่ืองจากน้ําตาลทีผ่ลติในประเทศไทยจะมคี่าความชื้นสูง 

เมื่อผ่านกระบวนการขนส่งไปใหลู้กค้าต่างประเทศจะทําใหม้กีารจบัตวัเป็นก้อนแขง็ (Caking) ทําให้ลูกคา้ไม่ไดร้บัความ

สะดวกในการใชส้นิคา้ ซึง่ โครงการ Conditioning Silo & Packing Station จะเพิม่คุณภาพของน้ําตาลของบรษิทัใหไ้ด้

มาตรฐานระดบัสากล และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการด้านโลจสิติกสใ์นการจดัส่งน้ําตาล (Outbound Logistics) มี

งบประมาณลงทุนประมาณ 400.0 ลา้นบาท เริม่ในเดอืนสงิหาคม 2558 และก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ดาํเนินการแลว้ตัง้แต่

เดอืนมนีาคม 2559 ทีผ่า่นมา  

 3. การขายและตลาด  

              ตัง้แต่ปลายปี 2557 บรษิทัเริม่เปิดตวัสนิคา้น้ําตาลดว้ยการทํา Branding โดยมกีารเปิดตวัผลติภณัฑ์ซึ่งใชต้รา

ผลติภณัฑ ์“KBS” ทัง้น้ี ไดร้บัการตอบสนองทีด่จีากลูกคา้ โดยการเปิดตวัสนิคา้ในแบรนด ์KBS จํานวน 3 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

น้ําตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์“KBS First” น้ําตาลทรายธรรมชาต ิ“KBS Brown” และน้ําตาลหวาน   2 เท่า “KBS2X Double 

Sweet” 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงัน้ี 

  

คาํถาม 

นายเอื้อ อุปชัฌา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลกระทบของค่าเสื่อมราคา ดอกเบีย้จ่ายของ 

Project Line C ต่องบการเงนิปี 2559 และ ค่าเสือ่มราคาในงบการเงนิ ไตรมาส 4 ปี 2558 และสอบถามเป้าหมายการขาย

น้ําตาลในปี 2559 และกลยทุธก์ารขยายกาํลงัการผลติและการขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ย  

คาํตอบ 

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ผูอ้ํานวยการสายงานพฒันาธุรกจิ ชีแ้จงวา่ บรษิทัลงทุนใน Project Line C โดยใชเ้งนิ

จาํนวน 3,100.0 ลา้นบาท เมือ่รวมกบัโครงการ Conditioning Silo & Packing Station ซึง่มงีบประมาณ 400 ลา้นบาท ซึง่ทาํให้

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัจะมฐีานสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 3,500 ลา้นบาท มคี่าเสือ่มราคาเฉลีย่ประมาณ 15 ปี จงึจะทาํใหก้ลุ่ม

บรษิทัจะมคีา่เสือ่มราคาเพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 250 ลา้นบาท สว่นดอกเบีย้จา่ยน่าจะเพิม่ขึน้ประมาณ 70 ลา้นบาท   

นายมงคล อศัวธรรมนนัท ์ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีชีแ้จงวา่ สาํหรบัค่าเสือ่มของ Project Line C ทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 4 

ปี 2558 จาํนวน 2.6 ลา้นบาท เป็นคา่เสือ่มทีบ่นัทกึรายการในเดอืนธนัวาคม 2558  

นายรฐัวุฒ ิ แซ่ตัง้ ผูอ้ํานวยการสายงานขายและการตลาด ชีแ้จงว่า ในปีการผลติ 2558/59 บรษิทัตัง้เป้าหมาย

การหบีออ้ยไวท้ี ่2.6 ลา้นตนั ผลติน้ําตาลทรายไดใ้นฤดกูารผลติรวม 286,000 ตนั โดยมน้ํีาตาลทรายดบิปีก่อนหน้าน้ียกมา
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนสํารอง

ตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมกีําไรสะสมหลงัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 จํานวน 1,042.80 ลา้นบาท 

จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพือ่จา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2558 

 ตามมติคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผล

สาํหรบัปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เป็นเงนิทัง้สิน้ 60.0 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไรสะสม โดย

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ เป็นเงนิหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ จงึคงเหลอืเงนิปนั

ผลสาํหรบัปี 2558 ทีข่ออนุมตัจิา่ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ บรษิทัไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิ

ปนัผล (Record Date) ในวนัที ่10 มนีาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่11 มนีาคม 2559 และ

มกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

  

 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย 444,168,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ     

   ประธานฯ ขอให ้ดร.ธวชัชยั นาคะตะ นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์และนายทศัน์ วนา

กรกุล ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2559 ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ซึง่ถอืวา่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพจิารณาวาระน้ี  

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 กําหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจาก

ตาํแหน่ง ถา้กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) และ

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ประจาํปี 2559 มจีาํนวน 4 ทา่น คอื 

 

 

 

 
 

 สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํปี 2559 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 

2558 ถงึกุมภาพนัธ ์2559 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อกรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด 

1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ กรรมการอสิระ 

2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ กรรมการอสิระ 

3. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์ กรรมการ 

4. นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการ 
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2558/59 ออ้ยทีม่เีขา้หบีม ีC.C.S. ดขีึน้ รวมถงึประสทิธภิาพเครื่องจกัรซึง่ทาํไดด้ขีึน้ สว่นหน่ึงมาจากการเดนิเครื่องจกัร 

line C ซึง่มปีระสทิธภิาพการสกดัน้ําตาลทีด่กีวา่ โดยตวัเลขประสทิธภิาพการสกดัน้ําตาลในช่วงปิดหบีของปี 2558/59 อยู่

ที ่108 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย ซึง่สงูขึน้จากตวัเลขในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ผูบ้รหิารของฝา่ยผลติเชื่อวา่ตวัเลขประสทิธภิาพ

การผลติน้ําตาลเมือ่ปิดฤดลูะลายน่าจะไมต่ํ่ากวา่ 105 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย   
 

คาํถาม 

นายดุสติ บุดด ีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่องผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า และการซื้อกากออ้ย และ

ปรมิาณออ้ยเขา้หบีทีท่าํใหบ้รษิทัไมต่อ้งซือ้เชือ้เพลงิเสรมิ 

คาํตอบ  

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงว่า ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 549 ลา้นบาทซึ่งเป็นการ

ขายไฟฟ้าจากสญัญา firm 22 เมกะวตัต ์เป็นหลกั ในขณะที ่ปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 120 ลา้นบาท เป็น

การขายไฟฟ้าตามสญัญา non-firm VSPP เป็นหลกั โดยมกีําไรสทุธขิองโรงงานไฟฟ้า ประมาณ 212 ลา้นบาท มกีารซือ้

เชื้อเพลงิเสรมิประมาณ 180 ลา้นบาทในปีที่แลว้ ในปีน้ีบรษิทัมอี้อยเขา้หบีมากขึน้ ทําใหม้กีากอ้อยมากขึน้ นอกจากน้ี

ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในโรงงาน ซึง่ก่อนเปิดหบีบรษิทัจะมโีครงการปรบัปรงุการใชพ้ลงังานเพื่อลดตน้ทุนการใชไ้อ

น้ํา ในปีที่ผ่านมาใช้ไอน้ําลดลง ซึ่งปีน้ีจะใช้เชื้อเพลงิเสรมิลดลง ซึ่งจะทําให้ปรมิาณกากอ้อยเพยีงพอและมตี้นทุนลดลง

ประมาณ 40-60 ลา้นบาท  

บรษิทัคาดวา่หากบรษิทัมอีอ้ยเขา้หบีประมาณ 3.2 ลา้นตนั จะไมต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิเสรมิ 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 

 

 มติ ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2558 ส้ินสดุ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน 

 นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ ประจําปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชวี่างบแสดงฐานะ

ทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงักล่าว ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัช ีอกีทัง้ ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็

แบบไมม่เีงือ่นไข และไมพ่บสิง่ผดิปกตทิีเ่ป็นนยัสาํคญั 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

  

 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2558 ดว้ย 

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย 444,168,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนสํารอง

ตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมกีําไรสะสมหลงัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 จํานวน 1,042.80 ลา้นบาท 

จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสะสมเพือ่จา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2558 

 ตามมติคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผล

สาํหรบัปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เป็นเงนิทัง้สิน้ 60.0 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไรสะสม โดย

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ เป็นเงนิหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ จงึคงเหลอืเงนิปนั

ผลสาํหรบัปี 2558 ทีข่ออนุมตัจิา่ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ บรษิทัไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิ

ปนัผล (Record Date) ในวนัที ่10 มนีาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่11 มนีาคม 2559 และ

มกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

  

 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย 444,168,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ     

   ประธานฯ ขอให ้ดร.ธวชัชยั นาคะตะ นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์และนายทศัน์ วนา

กรกุล ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2559 ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ซึง่ถอืวา่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพจิารณาวาระน้ี  

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 กําหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจาก

ตาํแหน่ง ถา้กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) และ

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ประจาํปี 2559 มจีาํนวน 4 ทา่น คอื 

 

 

 

 
 

 สาํหรบัการประชุมสามญัประจาํปี 2559 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 

2558 ถงึกุมภาพนัธ ์2559 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อกรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด 
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2558/59 ออ้ยทีม่เีขา้หบีม ีC.C.S. ดขีึน้ รวมถงึประสทิธภิาพเครื่องจกัรซึง่ทาํไดด้ขีึน้ สว่นหน่ึงมาจากการเดนิเครื่องจกัร 

line C ซึง่มปีระสทิธภิาพการสกดัน้ําตาลทีด่กีวา่ โดยตวัเลขประสทิธภิาพการสกดัน้ําตาลในช่วงปิดหบีของปี 2558/59 อยู่

ที ่108 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย ซึง่สงูขึน้จากตวัเลขในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ผูบ้รหิารของฝา่ยผลติเชื่อวา่ตวัเลขประสทิธภิาพ

การผลติน้ําตาลเมือ่ปิดฤดลูะลายน่าจะไมต่ํ่ากวา่ 105 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย   
 

คาํถาม 

นายดุสติ บุดด ีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรื่องผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า และการซื้อกากออ้ย และ

ปรมิาณออ้ยเขา้หบีทีท่าํใหบ้รษิทัไมต่อ้งซือ้เชือ้เพลงิเสรมิ 

คาํตอบ  

นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชีแ้จงว่า ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 549 ลา้นบาทซึ่งเป็นการ

ขายไฟฟ้าจากสญัญา firm 22 เมกะวตัต ์เป็นหลกั ในขณะที ่ปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 120 ลา้นบาท เป็น

การขายไฟฟ้าตามสญัญา non-firm VSPP เป็นหลกั โดยมกีําไรสทุธขิองโรงงานไฟฟ้า ประมาณ 212 ลา้นบาท มกีารซือ้

เชื้อเพลงิเสรมิประมาณ 180 ลา้นบาทในปีที่แลว้ ในปีน้ีบรษิทัมอี้อยเขา้หบีมากขึน้ ทําใหม้กีากอ้อยมากขึน้ นอกจากน้ี

ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในโรงงาน ซึง่ก่อนเปิดหบีบรษิทัจะมโีครงการปรบัปรงุการใชพ้ลงังานเพื่อลดตน้ทุนการใชไ้อ

น้ํา ในปีที่ผ่านมาใช้ไอน้ําลดลง ซึ่งปีน้ีจะใช้เชื้อเพลงิเสรมิลดลง ซึ่งจะทําให้ปรมิาณกากอ้อยเพยีงพอและมตี้นทุนลดลง

ประมาณ 40-60 ลา้นบาท  

บรษิทัคาดวา่หากบรษิทัมอีอ้ยเขา้หบีประมาณ 3.2 ลา้นตนั จะไมต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิเสรมิ 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 

 

 มติ ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2558 ส้ินสดุ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน 

 นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ ประจําปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชวี่างบแสดงฐานะ

ทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงักล่าว ไดจ้ดัทําถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัช ีอกีทัง้ ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็

แบบไมม่เีงือ่นไข และไมพ่บสิง่ผดิปกตทิีเ่ป็นนยัสาํคญั 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

  

 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2558 ดว้ย 

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย 444,168,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 ดร. ธวชัชยั นาคะตะ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยประจําปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณา

เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2558 

วงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559 ให ้

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีอตัราเดยีวกบัปี 

2558 วงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนของผูถ้อื

หุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย    444,209,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9959 

ไมเ่หน็ดว้ย 15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034 

งดออกเสยีง 3,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

รวม 444,227,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2559  

 ประธานฯ มอบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน  

 นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 129 กําหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชปีระจําปีของบรษิทั 

นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัต้องจดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีาย

เดมิปฏบิตัหิน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดย

สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายใหม่ที่สงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได้ อย่างไรก็ตาม บรษิทัจะ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชี

นบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 เน่ืองจากสาํนกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวาม

เชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื นายชยพล 

ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

4521 และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 แห่งบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชปีระจําปี 2559 โดยกําหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ให้บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตรายอื่นของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

โดยกําหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ใน

กรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให้บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั จะจดัหาผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตรายอื่นของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัปี 2559 เพิม่ขึน้จาก

คา่สอบบญัชปีี 2558 จาํนวน 40,000 บาท ตามขอบเขตการทาํงานของบรษิทั ดงัน้ี 

16 

 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไมร่วมถงึกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้ง

พน้ตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง จาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 

 

  

 

 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี 

 วาระหน่ึง คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ 

    เหน็ดว้ย    444,004,646 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9612 

    ไมเ่หน็ดว้ย 70,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0158 

    งดออกเสยีง 102,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0230 

    รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์   

    เหน็ดว้ย    444,063,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9743 

    ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

    งดออกเสยีง 105,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0237 

    รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
   

3. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

   เหน็ดว้ย    443,751,646 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9605 

   ไมเ่หน็ดว้ย 70,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0159 

   งดออกเสยีง 105,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0237 

   รวม 443,927,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 

4. นายทศัน์  วนากรกุล        

   เหน็ดว้ย    443,600,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9750 

   ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

   งดออกเสยีง 102,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0230 

   รวม 443,711,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงาน 

1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ กรรมการอสิระ 

2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ กรรมการอสิระ 

3. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์ กรรมการ 

4. นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการ 
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 ดร. ธวชัชยั นาคะตะ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยประจําปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณา

เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2558 

วงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559 ให ้

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีอตัราเดยีวกบัปี 

2558 วงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนของผูถ้อื

หุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

    

เหน็ดว้ย    444,209,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9959 

ไมเ่หน็ดว้ย 15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034 

งดออกเสยีง 3,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

รวม 444,227,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2559  

 ประธานฯ มอบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน  

 นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 129 กําหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชปีระจําปีของบรษิทั 

นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัต้องจดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีาย

เดมิปฏบิตัหิน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดย

สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายใหม่ที่สงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได้ อย่างไรก็ตาม บรษิทัจะ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชี

นบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 เน่ืองจากสาํนกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวาม

เชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื นายชยพล 

ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

4521 และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 แห่งบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชปีระจําปี 2559 โดยกําหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให้บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตรายอื่นของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

โดยกําหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ใน

กรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให้บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั จะจดัหาผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตรายอื่นของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบรษิทัปี 2559 เพิม่ขึน้จาก

คา่สอบบญัชปีี 2558 จาํนวน 40,000 บาท ตามขอบเขตการทาํงานของบรษิทั ดงัน้ี 
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 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไมร่วมถงึกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้ง

พน้ตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง จาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 

 

  

 

 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี 

 วาระหน่ึง คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ 

    เหน็ดว้ย    444,004,646 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9612 

    ไมเ่หน็ดว้ย 70,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0158 

    งดออกเสยีง 102,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0230 

    รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
    

2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์   

    เหน็ดว้ย    444,063,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9743 

    ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

    งดออกเสยีง 105,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0237 

    รวม 444,177,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
   

3. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

   เหน็ดว้ย    443,751,646 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9605 

   ไมเ่หน็ดว้ย 70,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0159 

   งดออกเสยีง 105,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0237 

   รวม 443,927,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 

4. นายทศัน์  วนากรกุล        

   เหน็ดว้ย    443,600,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9750 

   ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

   งดออกเสยีง 102,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0230 

   รวม 443,711,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธวชัชยั นาคะตะ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงาน 

1. ดร.ธวชัชยั นาคะตะ กรรมการอสิระ 

2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ กรรมการอสิระ 

3. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์ กรรมการ 

4. นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการ 
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 (Environmental Impact Assessment หรอื EIA) บรษิทัไดจ้ดัทาํขอ้มลูทางวชิาการเพื่อชีแ้จงในเรื่องต่างๆ แลว้ ซึง่ตอ้งใช้

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และเมื่อบรษิทัไดร้บัอนุมตักิารก่อสรา้งโรงงานน้ําตาลที่อําเภอสคีิว้ คณะทาํงานจงึไดพ้จิารณา

วา่ การก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลควรสรา้งทีโ่รงงานใดโรงงานหน่ึงเพยีงแห่งเดยีว ไม่ควรสรา้งสองแห่ง แต่ทัง้น้ีอยู่ใน

ระหวา่งการดาํเนินงานของคณะทาํงาน    

 สาํหรบัการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหมท่ีอ่ําเภอสคีิว้ ใบอนุญาตมกีําหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าการ

ก่อสรา้งจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ปี  

 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชี้แจงเพิม่เตมิว่า  การลงทุนจะใช้เงนิลงทุนประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท 

ขณะน้ี บรษิทัไดด้าํเนินการ 2 เรื่อง คอื 1) การดาํเนินการเรื่องการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยอยูใ่นช่วงการ

ทาํประชาพจิารณ์ 2) ศกึษาแผนการจดัหาเงนิทุน ในเบือ้งตน้มสีถาบนัการเงนิหลายแห่งพรอ้มใหก้ารสนบัสนุน บรษิทัจะ

ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเมื่อมขีอ้สรุปที่ชดัเจนในเรื่องการจดัโครงสรา้งการลงทุนและแผนการจดัหาทุนผ่านทาง

ชอ่งทางทีเ่หมาะสมต่อไป  

 ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 

 ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกทา่นทีไ่ดเ้ขา้ประชุมในครัง้น้ี 

 ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

      ลงชื่อ……………………………...….ประธานกรรมการ 

                (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ) 

 

      ลงชื่อ………………………...............เลขานุการบรษิทั 

                                                      (นางสาวธนธรณ์ สขุอรา่ม) 
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รายการ ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึน้  

(บาท) 

เพ่ิมขึน้  

(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี  930,000 970,000 40,000 4.3 

คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 - - 

รวม 1,410,000 1,450,000 40,000 2.8 
 

 บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิ 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ 

นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

3972 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื นางสาว

รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 แห่งบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัช ีและกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2559 จาํนวน 1,450,000 บาท ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

เหน็ดว้ย  444,215,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9973 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 3,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

รวม 444,227,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 

  

 คาํถาม 

 นายธรรมรตัน์ โอภาสเสถยีร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

 สอบถามเรือ่งเขา้รว่มประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

 คาํตอบ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหส้มคัรเขา้รว่มโครงการแลว้ เมื่อไดร้บัการตอบรบัจาก

องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัแลว้ บรษิทัจะดําเนินการปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปตามทีก่ําหนดไว ้ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตอบรบั

จากองคก์ร  

 

 คาํถาม 

 นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลกาํลงัการ

ผลติ 200,000 ลติรต่อวนั และเรือ่งการก่อสรา้งโรงงานแหง่ใหมท่ีอ่าํเภอสคีิว้  

 คาํตอบ 

 นายทศัน์ วนากรกุล  ชีแ้จงวา่ บรษิทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเรือ่งการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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 (Environmental Impact Assessment หรอื EIA) บรษิทัไดจ้ดัทาํขอ้มลูทางวชิาการเพื่อชีแ้จงในเรื่องต่างๆ แลว้ ซึง่ตอ้งใช้

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และเมื่อบรษิทัไดร้บัอนุมตักิารก่อสรา้งโรงงานน้ําตาลที่อําเภอสคีิว้ คณะทาํงานจงึไดพ้จิารณา

วา่ การก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลควรสรา้งทีโ่รงงานใดโรงงานหน่ึงเพยีงแห่งเดยีว ไม่ควรสรา้งสองแห่ง แต่ทัง้น้ีอยู่ใน

ระหวา่งการดาํเนินงานของคณะทาํงาน    

 สาํหรบัการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหมท่ีอ่ําเภอสคีิว้ ใบอนุญาตมกีําหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าการ

ก่อสรา้งจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ปี  

 นายธาญทฐิ เกษมทรพัย ์ชี้แจงเพิม่เตมิว่า  การลงทุนจะใช้เงนิลงทุนประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท 

ขณะน้ี บรษิทัไดด้าํเนินการ 2 เรื่อง คอื 1) การดาํเนินการเรื่องการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยอยูใ่นช่วงการ

ทาํประชาพจิารณ์ 2) ศกึษาแผนการจดัหาเงนิทุน ในเบือ้งตน้มสีถาบนัการเงนิหลายแห่งพรอ้มใหก้ารสนบัสนุน บรษิทัจะ

ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเมื่อมขีอ้สรุปที่ชดัเจนในเรื่องการจดัโครงสรา้งการลงทุนและแผนการจดัหาทุนผ่านทาง

ชอ่งทางทีเ่หมาะสมต่อไป  

 ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 

 ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกทา่นทีไ่ดเ้ขา้ประชุมในครัง้น้ี 

 ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

      ลงชื่อ……………………………...….ประธานกรรมการ 

                (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ) 

 

      ลงชื่อ………………………...............เลขานุการบรษิทั 

                                                      (นางสาวธนธรณ์ สขุอรา่ม) 
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รายการ ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึน้  

(บาท) 

เพ่ิมขึน้  

(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี  930,000 970,000 40,000 4.3 

คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 - - 

รวม 1,410,000 1,450,000 40,000 2.8 
 

 บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิ 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 

 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ 

นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

3972 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื นางสาว

รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 แห่งบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัช ีและกําหนดค่าตอบแทนสอบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2559 จาํนวน 1,450,000 บาท ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

เหน็ดว้ย  444,215,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9973 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 

งดออกเสยีง 3,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

รวม 444,227,146 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 

  

 คาํถาม 

 นายธรรมรตัน์ โอภาสเสถยีร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

 สอบถามเรือ่งเขา้รว่มประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

 คาํตอบ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหส้มคัรเขา้รว่มโครงการแลว้ เมื่อไดร้บัการตอบรบัจาก

องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัแลว้ บรษิทัจะดําเนินการปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปตามทีก่ําหนดไว ้ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตอบรบั

จากองคก์ร  

 

 คาํถาม 

 นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลกาํลงัการ

ผลติ 200,000 ลติรต่อวนั และเรือ่งการก่อสรา้งโรงงานแหง่ใหมท่ีอ่าํเภอสคีิว้  

 คาํตอบ 

 นายทศัน์ วนากรกุล  ชีแ้จงวา่ บรษิทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเรือ่งการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

2. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรพัย ์ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการบริษทั 

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเอสเสก็ซ ์

การอบรมจาก IOD Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่90/2011 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 

  สายงานการตลาด บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส อนิเวสเมนท ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เคน แอนด ์ชกูาร ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เพาเวอร ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ครบรุ ีแคปิตอล จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เทรดดิง้ จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ครบรุไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั บางลกึการเกษตร จาํกดั 

  

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 8 บรษิทั 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2534 จนถึง

ปจัจุบนั 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ 

        

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  3.60 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  น้องชายของนายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ 

            อาของนายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            น้าของนายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
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                  สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  3 

ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2559 จนถึง

ปจัจุบนั 

 กรรมการ        บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2551 ถงึปี 2559 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ 

        

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  ไมม่ ี

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ 

อาย ุ 69 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ  

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ  

มหาวทิยาลยัวสิคอลซลิ สหรฐัอเมรกิา 

อบรมจาก IOD Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่48/2005 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั(มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการลงทุน   

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทัหลกัทรพัย ์ 

  ซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

  บรษิทั บางจากปิโตเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั นิวคอรป์ จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เอเชยีกงันมั จาํกดั 

  

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 บรษิทั 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

2. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรพัย ์ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการบริษทั 

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเอสเสก็ซ ์

การอบรมจาก IOD Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่90/2011 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 

  สายงานการตลาด บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส อนิเวสเมนท ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เคน แอนด ์ชกูาร ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เพาเวอร ์จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ครบรุ ีแคปิตอล จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั เคบเีอส เทรดดิง้ จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั ครบรุไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 - กรรมการ  บรษิทั บางลกึการเกษตร จาํกดั 

  

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 8 บรษิทั 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2534 จนถึง

ปจัจุบนั 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ 

        

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  3.60 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  น้องชายของนายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ 

            อาของนายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            น้าของนายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
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                  สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  3 

ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2559 จนถึง

ปจัจุบนั 

 กรรมการ        บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2551 ถงึปี 2559 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ 

        

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  ไมม่ ี

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ 

อาย ุ 69 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ  

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ  

มหาวทิยาลยัวสิคอลซลิ สหรฐัอเมรกิา 

อบรมจาก IOD Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่48/2005 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั(มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการลงทุน   

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทัหลกัทรพัย ์ 

  ซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

  บรษิทั บางจากปิโตเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั นิวคอรป์ จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เอเชยีกงันมั จาํกดั 

  

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 บรษิทั 



22 23 
 

            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  4 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

           

บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา ของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย  ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้ร ับการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาขา้งต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็น หลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของ

สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  ทัง้น้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร คาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ี ดงักล่าว 

ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ

ไม่เป็นผูถ้อืหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั

ยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้น ที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11 บรษิทั 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2546 จนถึง

ปจัจุบนั 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 3/4 ครัง้ 

       

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  2.62 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  หลานของนายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            ลกูพีล่กูน้องของนายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี

3. นายอิสสระ ถวิลเติมทรพัย ์ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการบริษทั 

อาย ุ 38 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาการบรหิารอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยั คารเ์นก ีเมลลอน 

ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมจาก IOD Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่132/2010 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่78/2009 

Financial Statements for Director (FSD) รุน่ที ่7/2010 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

  สายงานองคก์รสมัพนัธ ์บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั พรีพฒัน์ เทคโนโลย ีจาํกดั(มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เทรดดิง้ จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส อนิเวสเมนท ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เคน แอนด ์ชกูาร ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เพาเวอร ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย.ดเีวลลอปเมนต ์จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย รบัเบอร ์จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย. พชืไร ่จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทะเลทรพัย ์จาํกดั 
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            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  4 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

           

บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา ของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย  ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้ร ับการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาขา้งต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็น หลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของ

สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  ทัง้น้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร คาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ี ดงักล่าว 

ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ

ไม่เป็นผูถ้อืหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั

ยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้น ที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 

จาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11 บรษิทั 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2546 จนถึง

ปจัจุบนั 

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 3/4 ครัง้ 

       

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ร้อยละ :  2.62 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  หลานของนายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย ์และ 

            ลกูพีล่กูน้องของนายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์

ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี

3. นายอิสสระ ถวิลเติมทรพัย ์ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการบริษทั 

อาย ุ 38 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาการบรหิารอุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยั คารเ์นก ีเมลลอน 

ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมจาก IOD Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่132/2010 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่78/2009 

Financial Statements for Director (FSD) รุน่ที ่7/2010 

  

ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

  สายงานองคก์รสมัพนัธ ์บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั พรีพฒัน์ เทคโนโลย ีจาํกดั(มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เทรดดิง้ จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส อนิเวสเมนท ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เคน แอนด ์ชกูาร ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั เคบเีอส เพาเวอร ์จาํกดั   

 - กรรมการ บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย.ดเีวลลอปเมนต ์จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย รบัเบอร ์จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอน็.วาย. พชืไร ่จาํกดั 

 - กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทะเลทรพัย ์จาํกดั 
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หลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้รว่มประชุม 

ผูถื้อหุ้น ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ  

ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหรอืชื่อสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นมาประชุมแทน 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1. และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบัขอ้ 1. 

 

ผูถื้อหุ้น ท่ีเป็นนิติบคุคล 

1. กรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) มาเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน  และเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล เชน่เดยีวกบับุคคลธรรมดา

ตาม ขอ้ 1. 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 

และประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีํานาจกระทํา

การแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีมกีารมอบฉนัทะ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 

และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะมอีํานาจ

กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

- สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลายมอืชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และ/หรอื  

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1. 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล ขอ้ 1. หรอื     

ขอ้ 2. 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐาน

ดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 

 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

 ทัง้น้ี เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแบบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้

หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  5 

 

คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไวต้าม

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่งกาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีร่ายละเอยีดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย     

      เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้   

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงัน้ี 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทา่นัน้ 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั  

      ฝากและดแูลหุน้ เลอืกใชแ้บบ ค. เทา่นัน้   

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทัคนใดคน

หน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม รายชื่อปรากฎ

ตาม สืง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 

  ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบรษิทัลงมติแทนโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั หน่วยงาน 

เลขานุการบรษิทั  บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) เลขที ่5 ซอยสขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น 1 วนั 

3.  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุน้ที่ตนถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีต่นถอื

อยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื

มอบฉนัทะ แบบ ค. 

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก

เสยีง  เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีง                 

ของ Custodian) 

5. บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม     

     ผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฏหมาย  

 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

บรษิทัเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุม โดยจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น.

เป็นตน้ไป ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร 10500 ตามแผนทีแ่สดงสถานที่

ประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่9)   
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หลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้รว่มประชุม 

ผูถื้อหุ้น ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ  

ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหรอืชื่อสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นมาประชุมแทน 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1. และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบัขอ้ 1. 

 

ผูถื้อหุ้น ท่ีเป็นนิติบคุคล 

1. กรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) มาเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน  และเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล เชน่เดยีวกบับุคคลธรรมดา

ตาม ขอ้ 1. 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 

และประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีํานาจกระทํา

การแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีมกีารมอบฉนัทะ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 

และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะมอีํานาจ

กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

- สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลายมอืชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และ/หรอื  

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1. 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล ขอ้ 1. หรอื     

ขอ้ 2. 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐาน

ดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 

 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

 ทัง้น้ี เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแบบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้

หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล  
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คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไวต้าม

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่งกาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีร่ายละเอยีดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย     

      เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้   

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงัน้ี 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทา่นัน้ 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั  

      ฝากและดแูลหุน้ เลอืกใชแ้บบ ค. เทา่นัน้   

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทัคนใดคน

หน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม รายชื่อปรากฎ

ตาม สืง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 

  ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบรษิทัลงมติแทนโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั หน่วยงาน 

เลขานุการบรษิทั  บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) เลขที ่5 ซอยสขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น 1 วนั 

3.  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุน้ที่ตนถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีต่นถอื

อยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื

มอบฉนัทะ แบบ ค. 

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก

เสยีง  เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีง                 

ของ Custodian) 

5. บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม     

     ผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฏหมาย  

 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

บรษิทัเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุม โดยจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น.

เป็นตน้ไป ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร 10500 ตามแผนทีแ่สดงสถานที่

ประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่9)   
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33. ห้ามมใิห้บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้น้ี 

กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ จากบรษิทัในรปูของเงนิบําเหน็จ โบนัส หรอื

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พจิารณากาํหนด โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรอืจะใหม้ผีล

ตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน

อนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีทางหน่ึง 

 

หมวด ท่ี 4 

การประชมุผูถื้อหุ้น 

 

34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษิทั ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรอืสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน

กรรมการจะเหน็สมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

37. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ไมว่่าเป็นการประชุมสามญั หรอืการประชุมวสิามญั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็น

หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีด

ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

เรื่องดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

38. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรอืไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้

ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้

รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถา้หากการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ้ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั

ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม ครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็

ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีน

กาํหนด โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

 - จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู ่

- ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ บุคคลทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ ยอ่มมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนทีไ่ดร้บัมอบ

ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีทีต่นเป็นผูถ้อืหุน้ 

41. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 

ของ 

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

             

 

หมวด 2 

หุ้นและผูถื้อหุ้น 

 

 11. บรษิทัอาจงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ในระหว่างยีส่บิเอด็วนั (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้กไ็ด ้

ทัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบรษิทั

ทุกแหง่ไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้     

 13. หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตติ่างดา้วถอืหุน้ใน

บรษิทัเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดเ้รยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั  

 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 

 

18. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ไมน้่อยกวา่สาม (3) ทัง้น้ี กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทัง้หมดของบรษิัทจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้

21. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่งถ้าจํานวน

กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระ

นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

 26. ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อาจจะลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนผูถ้อืหุน้และรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีม่า

ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

 27. ในการประชุมกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ

เป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานฯ กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ

ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง (1) เสยีง

ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 



2727 

 

 

33. ห้ามมใิห้บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้น้ี 

กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ จากบรษิทัในรปูของเงนิบําเหน็จ โบนัส หรอื

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พจิารณากาํหนด โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรอืจะใหม้ผีล

ตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน

อนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีทางหน่ึง 

 

หมวด ท่ี 4 

การประชมุผูถื้อหุ้น 

 

34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษิทั ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรอืสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน

กรรมการจะเหน็สมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

37. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ไมว่่าเป็นการประชุมสามญั หรอืการประชุมวสิามญั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็น

หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีด

ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

เรื่องดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

38. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้

ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้

รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถา้หากการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ้ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั

ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม ครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็

ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีน

กาํหนด โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

 - จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู ่

- ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ บุคคลทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ ยอ่มมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนทีไ่ดร้บัมอบ

ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีทีต่นเป็นผูถ้อืหุน้ 

41. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

26 

 

            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  6 

 

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 

ของ 

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

             

 

หมวด 2 

หุ้นและผูถื้อหุ้น 

 

 11. บรษิทัอาจงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ในระหว่างยีส่บิเอด็วนั (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้กไ็ด ้

ทัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบรษิทั

ทุกแหง่ไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้     

 13. หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตติ่างดา้วถอืหุน้ใน

บรษิทัเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดเ้รยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั  

 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 

 

18. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ไมน้่อยกวา่สาม (3) ทัง้น้ี กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทัง้หมดของบรษิัทจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้

21. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่งถ้าจํานวน

กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระ

นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

 26. ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อาจจะลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนผูถ้อืหุน้และรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีม่า

ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

 27. ในการประชุมกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ

เป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานฯ กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ

ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง (1) เสยีง

ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  7 

 

 

ข้อมลูกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
อายุ

(ปี) 
ทีอ่ยู ่

1.นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

72 เลขที ่49/1 ซอยสขุมุวทิ 33 (แดงอุดม)  

ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา 

กรงุเทพฯ 10110 

2. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

64 เลขที ่90/200 ซอยทรงสะอาด  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
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 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืบรษิทัจาํกดัมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรณิหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 42. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจกระทาํไดเ้มื่อมผีูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกาํหนด 

 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 

(1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัใน

รอบปีทีผ่า่นมา 

  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

  (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

  (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (5) กจิการอื่นๆ  

 

หมวดท่ี 5 

การบญัชี การเงิน การสอบบญัชี 

 

44. รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 

46. บรษิทัต้องจดัใหม้กีารทําและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และตอ้ง

จดัทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หน่ึงในรอบสบิสอง (12) เดอืนอนัเป็นรอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ีคณะกรรมการตอ้ง

จดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ

ในการประชุมสามญัประจาํปี                                              

 

หมวดท่ี 6 

เงินปันผลและเงินสาํรอง 

 

53. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไรซึ่งรวมถงึกําไรสะสม ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอด

ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลใหแ้บง่จา่ยตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั และจา่ยเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

กรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิทัมกีําไรสมควรที่จะพอทํา

เชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปนัผล ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

54. บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของกําไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่หน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจด

ทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิสาํรองอื่นๆ 

ตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ดาํเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
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ข้อมลูกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
อายุ

(ปี) 
ทีอ่ยู ่

1.นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

72 เลขที ่49/1 ซอยสขุมุวทิ 33 (แดงอุดม)  

ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา 

กรงุเทพฯ 10110 

2. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

64 เลขที ่90/200 ซอยทรงสะอาด  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
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 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืบรษิทัจาํกดัมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรณิหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 42. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจกระทาํไดเ้มื่อมผีูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกาํหนด 

 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 

(1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัใน

รอบปีทีผ่า่นมา 

  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

  (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

  (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (5) กจิการอื่นๆ  

 

หมวดท่ี 5 

การบญัชี การเงิน การสอบบญัชี 

 

44. รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 

46. บรษิทัต้องจดัใหม้กีารทําและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และตอ้ง

จดัทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หน่ึงในรอบสบิสอง (12) เดอืนอนัเป็นรอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ีคณะกรรมการตอ้ง

จดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ

ในการประชุมสามญัประจาํปี                                              

 

หมวดท่ี 6 

เงินปันผลและเงินสาํรอง 

 

53. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไรซึ่งรวมถงึกําไรสะสม ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอด

ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลใหแ้บง่จา่ยตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั และจา่ยเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

กรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิทัมกีําไรสมควรที่จะพอทํา

เชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปนัผล ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

54. บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของกําไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่หน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจด

ทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิสาํรองอื่นๆ 

ตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ดาํเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

 (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและไมส่ลบัซบัซอ้น) 

                                                                                 

                                   

          เขยีนที.่............................................................ 

  วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 

    

1) ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่..........................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง.....................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์................................................. 

 

2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                             หุน้ 
 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                          เสยีง   

  หุนสามัญ...........................................................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     เสยีง   

     

3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรณุาเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

.............................................................................................................สญัชาต.ิ.........................................อยูเ่ลขที.่.....................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง........................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... หรอื 

 

 1. นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    อายุ 72 ปี      

        อยู่บา้นเลขที ่49/1 ซอยสขุมุวทิ 33 (แดงอุดม) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

 2. นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี  

         บา้นเลขที ่90/200 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

  

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2560 ในวนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะ

พงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย   

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 

       (                   ) 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                 ) 

  

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                  (นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา) 

             กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                 (นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล) 

            กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหต ุ   

ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

 (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและไมส่ลบัซบัซอ้น) 

                                                                                 

                                   

          เขยีนที.่............................................................ 

  วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 

    

1) ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่..........................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง.....................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์................................................. 

 

2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                             หุน้ 
 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                          เสยีง   

  หุนสามัญ...........................................................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     เสยีง   

     

3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรณุาเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

.............................................................................................................สญัชาต.ิ.........................................อยูเ่ลขที.่.....................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง........................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... หรอื 

 

 1. นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    อายุ 72 ปี      

        อยู่บา้นเลขที ่49/1 ซอยสขุมุวทิ 33 (แดงอุดม) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

 2. นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี  

         บา้นเลขที ่90/200 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

  

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2560 ในวนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะ

พงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย   

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 

       (                   ) 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                 ) 

  

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                  (นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา) 

             กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                 (นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล) 

            กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหต ุ   

ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 

        (                ) 

 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                ) 

  

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                  (นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559 

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง     

 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2560      

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       

     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

      

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ (รวม 3 ท่าน)     

         เหน็ดว้ย          ไมเ่หน็ดว้ย         งดออกเสยีง 

       

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

1. นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ            

    เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

2.    นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรพัย ์

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

3.  นายอิสสระ  ถวิลเติมทรพัย ์  

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560 

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

  

 วาระท่ี 7      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560  

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี      

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี          

    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ 

     ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื 

     ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะม ี

     สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 

        (                ) 

 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                ) 

  

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                  (นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559 

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง     

 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2560      

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       

     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

      

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ (รวม 3 ท่าน)     

         เหน็ดว้ย          ไมเ่หน็ดว้ย         งดออกเสยีง 

       

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

1. นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ            

    เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

2.    นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรพัย ์

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

3.  นายอิสสระ  ถวิลเติมทรพัย ์  

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560 

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

  

 วาระท่ี 7      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560  

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี      

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี          

    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ 

     ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื 

     ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะม ี

     สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 
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                  ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 8 

     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 (ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีม (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้) 

 

                                                                                   

                                  เขยีนที.่............................................................. 

   วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 

 

1) ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่..............................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง..........................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์......................................................   

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................... 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน)  

 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม……………………………………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................................เสยีง ดงัน้ี 

                 หุน้สามญั..........................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………………….เสยีง 

 

2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั....................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

(2) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

(3) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

 

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 วนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222  ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ

เลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้น้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   

     มอบฉนัทะบางสว่น     

  หุน้สามญั………………………………หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้………………………………………เสยีง 

 

4) ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559   

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

 เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง……………………..เสยีง 

 

 วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2559 

 เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

  

 

 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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                  ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 8 

     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 (ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีม (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้) 

 

                                                                                   

                                  เขยีนที.่............................................................. 

   วนัที.่........เดอืน.............................พ.ศ.............. 

 

1) ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ.................................อยูเ่ลขที.่..............................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง..........................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์......................................................   

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................... 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน)  

 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม……………………………………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................................เสยีง ดงัน้ี 

                 หุน้สามญั..........................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………………….เสยีง 

 

2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั....................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

(2) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

(3) ..................................................................................................สญัชาต.ิ.....................................อยูเ่ลขที.่.....................................................

ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง................................................................

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณยี.์.....................................................หรอื 

 

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2560 วนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222  ถนนสลีม กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ

เลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้น้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   

     มอบฉนัทะบางสว่น     

  หุน้สามญั………………………………หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้………………………………………เสยีง 

 

4) ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559   

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

 เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง……………………..เสยีง 

 

 วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2559 

 เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

  

 

 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื

ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี

สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

  

ลงชือ่…………………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

        (………………………………………………….) 

 

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (……………………………………………………) 

  

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (…………………………………………………..) 

            

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (…………………………………………………..) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคอื 

 (1)   หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 (2)   หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื

ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี

สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

  

ลงชือ่…………………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

        (………………………………………………….) 

 

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (……………………………………………………) 

  

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (…………………………………………………..) 

            

 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (…………………………………………………..) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคอื 

 (1)   หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 (2)   หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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