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 วนัที ่22 มนีาคม 2561 

 
เรือ่ง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 
 2. รายงานประจาํปี 2560  (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 

2561 ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องรตันโกสนิทร์ โรงแรม
นารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        
เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 โดยบรษิทั

ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วนัประชุม 
รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1) 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรอง 
การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2560 
      วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล         

บรษิัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบรษิัทและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาํปี 2560 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ             
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2560 รายละเอยีดปรากฏ

ในรายงานประจาํปี 2560 หวัขอ้ การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 
การลงมติ  วาระน้ีไมม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   
เพื่ อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ 2535 และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 46           

คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มกีารจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึนําเสนอ
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ  
  ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

                         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ผลการดาํเนินงาน ปี 2560 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 7,820.21 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ    (376.64) 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (บาท)    (0.63) 

  
ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สนิทรพัยร์วม 10,157.60 
หน้ีสนิรวม   7,011.86 
สว่นของผูถ้อืหุน้   3,145.73 

 

โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 หวัขอ้ รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและงบการเงนิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2) 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2560  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่หน่ึง
ในยีส่บิ (1/20) ของกําไรสุทธปิระจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจดทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลง
มตใิห้จดัสรรเงนิสํารองอื่นๆ ตามที่เหน็สมควรเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทัก็ได้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 
600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 บรษิทัมนีโยบายจ่ายปันผลไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธ ิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทีเ่หลอืจากการสาํรอง
ทุกประเภท ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 60 ลา้นบาท ครบตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรอกี 

บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิประจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 528.90 ลา้นบาท จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้เพือ่พจิารณางดจา่ยเงนิปันผล สาํหรบัผลดาํเนินงานประจาํปี 2560  

 

 

 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2561    
    วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 กําหนดใหใ้น
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถา้กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้ในปีน้ีกรรมการทีต่อ้งจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 

1. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา กรรมการอสิระ 
2. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ 
3. นายศรณัย ์ สมทุรโคจร กรรมการอสิระ 
4. นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ  

 

 สาํหรบัการประชุมสามญัประจําปี 2561 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ถงึ
พฤศจกิายน 2560 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อกรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัท โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระน้ีไม่ได้ร่วมพจิารณา นอกจากน้ี นายสุวฒัน์ 
สมัมาชพีวศิวกุล ไม่ประสงคก์ลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง  จงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง และแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนนายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ที่ออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ 1 ทา่น คอื นายศกัดา พนัธก์ลา้ ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนแลว้ เหน็วา่แต่ละท่าน มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เป็น

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2558 
กาํไรสทุธ ิ(ขาดทุน)                             (ลา้นบาท) (528.90) (181.53) (111.22) 
กาํไรสะสม                                        (ลา้นบาท) 251.33 807.70 1,042.77 
จาํนวนหุน้                                          (ลา้นหุน้) 600 600 600 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน           (บาท : หุน้) (0.88) (0.30) (0.19) 
เงนิปันผลประจาํปี                             (บาท : หุน้) - 0.05 0.05 
เงนิปันผลระหวา่งกาล                        (บาท : หุน้) - 0.05 0.05 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล                        (รอ้ยละ) - NA NA 
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ผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั สามารถที่จะช่วย
พฒันาธุรกจิได ้และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างด ีบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง จาํนวน 3 ทา่น ดงัน้ี 

  1. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา  กรรมการอสิระ 
  2. นายศรณัย ์ สมทุรโคจร  กรรมการอสิระ 
  3. นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์  กรรมการ 
เน่ืองจากนายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ไม่ประสงค์กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง จงึเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน 

คอื 
  1. นายศกัดา พนัธก์ลา้   กรรมการอสิระ 
รายละเอยีดปรากฏตามประวตัขิองกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3)  

  สาํหรบัคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ บรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอยีดปรากฏ
ตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4)  

การลงมติ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2561  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 33 ต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561 
 ความเหน็คณะกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ให้
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพจิารณา
เสนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีเท่ากบัปี 2560 หรอืในวงเงนิไม่เกนิ 
8.0 ลา้นบาท โดยกาํหนดคา่เบีย้ประชุมดงัน้ี 

   ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ย     18,000.-บาท/ครัง้ 
    กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย      12,000.-บาท/ครัง้ 

  สําหรบัค่าตอบแทน มอบให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและ
คา่ตอบแทนรวมกนัแลว้ ตอ้งอยูใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท 
 การลงมติ   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัตอ้ง
จดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชี
รายเดมิกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้
ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบ

บญัชปีระจาํปี 2561 เน่ืองจากสาํนกัสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชีย่วชาญ
ในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นาย โสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื 
2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื 
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972  และ/หรอื 
4. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872  และ/หรอื 
5. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521  และ/หรอื   
6. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659   
 

โดยกําหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัสาํนักงาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่น
ของบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
เพ่ิมขึน้ 
(บาท) 

เพ่ิมขึน้ 
(ร้อยละ) 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี  1,040,000 1,140,000 100,000  
คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 480,000 480,000 -  

รวม 1,520,000 1,620,000 100,000 7 
 

 คา่สอบบญัชปีี 2561 รวมจาํนวน 1,620,000 บาท โดยเพิม่ขึน้จากคา่สอบบญัชปีี 2560 จาํนวน 100,000 บาท 
ตามขอบเขตการทาํงานของบรษิทั โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ 
กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นอกจากนัน้ บรษิทัย่อยไดใ้ช้ผูส้อบบญัชี
สาํนกังานเดยีวกนั  
 อน่ึง ผูส้อบบญัชดีงัมรีายนามขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรอืผูด้าํรงตําแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของ
บรษิทัรวมทัง้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัแต่อยา่งใด 
 ตามข้อบงัคบัของบรษิัทข้อ 50 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีพื่อการตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และพจิารณาค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 
 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจําปี 2561 ตามรายละเอยีดขา้งต้น และกําหนด
คา่ตอบแทน ประจาํปี 2561 ตามทีเ่สนอ 
 การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล        
เพือ่ใหข้อ้บงัคบัของบรษิทัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย 

คําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 และเพือ่ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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  ขอ้ 35.  การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั          
             คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอื
  ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได ้
  ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้
  แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่น้ี  
  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  
             ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ 
  ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้
  ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่น้ีใหถ้อืวา่เป็นการประชุมผูถ้อื
  หุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีาร 
  ประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  
             ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด 
  จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 38. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสาม 
  ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
  ขอ้ 57.  ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้า
  หรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัตามความหมายตามประกาศตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้งัคบักบั
  การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนหรอืการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่าํคญัของ
  บรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่กรณีใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกําหนดไว้
  ในเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 
             ขอ้บงัคบัในหมวดน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตราบเทา่ทีบ่รษิทัมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาด 
  หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
  ขอ้ 58.  ตราประทบัของบรษิทัเป็นดงัน้ี 

 
 
 
 
 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ         

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับรษิัท  เพื่อให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560) และเพื่อปรบัปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั รวมถงึใหด้าํเนินการยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

การลงมติ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถอืหุ้นของ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจํากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจํา      

ปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว ้โดยขอให้เตรยีมหลกัฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถอืหุ้นดงัมรีายละเอยีด     
ตามคาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งนํามาแสดงในวนัประชุม ตามทีจ่ดัสง่มาพรอ้มน้ี (สิง่ทีส่ง่มา
ดว้ยลาํดบัที ่5) บรษิทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ลาํดบัที ่6)  

 บรษิทัเปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัจนัทรท์ี่ 30 เมษายน 2561 ผูถ้อืหุน้
ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทั ดงัมรีายชื่อตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่7 เป็นผูร้บั
มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง โดยบรษิทัขอ
แนะนําใหใ้ช ้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีล่ะเอยีดและชดัเจน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่8) หรอืดาวน์โหลดจาก Website ของบรษิทัที ่
www.kbs.co.th นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าสง่แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัการประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่9) มาพรอ้มน้ี 

 อน่ึง บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบไวบ้น Website ของบรษิทัดว้ยเชน่กนั  
 

       ขอแสดงความนบัถอื 
 
                          

         (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ) 
                               ประธานกรรมการ 



 
 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 
           

วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัพุธที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม
กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายวรวทิย ์ โรจน์รพธีาดา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
5. นายศรณัย ์ สมทุรโคจร  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 
6. นายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์  ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
7. นายสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย ์  กรรมการบรหิาร และกรรมการ 
8. นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์  กรรมการบรหิาร และกรรมการ  
9. นายทศัน์ วนากรกุล  กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ 
10. นายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์  กรรมการ 

 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. ธวชัชยั นาคะตะ   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ
     กรรมการอสิระ 

 
ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. นายรงัสรรค ์ ถวลิเตมิทรพัย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร Supply Chain 
2. ศ.สหธน  รตันไพจติร ทีป่รกึษากฎหมาย 
3. นายรกักติ ิ ตัง้ลํ้าเลศิ ผูอ้าํนวยการการเงนิ 
4. นายฮโิรโนร ิ คาเนโกะ General Manager 
5. นางสาวสรุวรี ์ พว่งทอง  ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายปฏบิตักิารการเงนิ 
6. นายมงคล อศัวธรรมนนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
7. นายมาณวนิทร ์ คงโต  ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 
8. นายธรีภทัร ์ ทวสีนิ  ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
9. นางสาวปัญญาพร ไวทย์างกรู ตวัแทนผูส้อบบญัช ีบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น. 
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นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งว่า 
ปัจจุบนับรษิทัมหีุน้สามญัทัง้หมดจํานวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนชําระแลว้ทัง้สิน้ 
600,000,000 บาท และในวนัน้ีมจีาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 98 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 65 
ราย รวมทัง้สิน้ 163 ราย นับรวมหุน้ไดจ้ํานวน 450,862,408 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.1437 ซึ่งเกนิกว่าจํานวนหน่ึง
ในสามของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2560 เพื่อ
พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระทีไ่ดบ้อกกลา่วไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรีภทัร ์ทวสีนิ ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

นายธรีภทัร์ ทวสีนิ ชี้แจงว่าสําหรบัการลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้น้ี เพื่อความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และใหผ้ลการนับคะแนนถูกตอ้งและโปร่งใส บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบารโ์คดในการ
ตรวจนบัคะแนน 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถาม หรอืแสดง
ความคดิเหน็ ใหอ้ยู่ในวาระที่กําลงัพจิารณา และโปรดแนะนําตวัก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็สําหรบั
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนจะเป็นดงัน้ี 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเท่ากบัหุน้ที่ถือ โดยกําหนดให ้1 หุน้ เท่ากบัคะแนน
เสยีง 1 เสยีง ท่านผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทางใดทางหน่ึงเตม็
ตามคะแนนเสยีงทีม่ ีจะแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพือ่การแยกลงคะแนนเสยีงไมไ่ด ้เวน้แต่กรณีของผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ลงทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูด้แูลรบัฝากหุน้ 

2. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนที่บรษิทัจดัเตรยีมให้ในการออก
เสยีงลงคะแนน พรอ้มลงนามในใบลงคะแนน บรษิทัจะเกบ็ใบลงคะแนนทีม่ผีูถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงหกั
ออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระ
นัน้ๆ โดยผลการลงคะแนนจะประกาศใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบหลงัจากวาระถดัไป ซึง่บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของ
ทา่นเป็นหลกัฐานต่อไป 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่อยู่ในหอ้งประชุมระหวา่งการประชุมในวาระใด ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ต่อเจา้หน้าทีป่ระจาํ
โต๊ะลงทะเบยีน เพือ่ทาํการหกัคะแนนเสยีง และหากผูถ้อืหุน้กลบัมาในทีป่ระชุม ใหแ้จง้ต่อเจา้หน้าทีอ่กีครัง้ เพือ่จะ
ไดน้บัคะแนนเสยีงรวมเขา้ไปใหม ่

3. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บรษิทัไดท้าํการบนัทกึคะแนนเสยีง
ตามทีร่ะบุไวแ้ลว้เป็นการลว่งหน้า ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งกรอกใบลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ กลา่วดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้และลาํดบัต่อจากน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที ่25 เมษายน 2559 โดยบรษิทัไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนงัสอื
เชญิประชุมแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 

 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 
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มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 เมือ่
วนัที ่25 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนดงัน้ี  
เหน็ดว้ย 450,681,306 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 450,681,306 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายทศัน์ วนากรกุล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงาน ผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัประจาํปี 2559 

    นายทศัน์ วนากรกุล รายงานว่า ปี 2559 เป็นปีทีท่า้ทายอกีปีหน่ึงสําหรบั KBS โดยบรษิทัตอ้งเผชญิ
กบัปัจจยัลบต่างๆ ซึง่สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ ราคาน้ําตาลในตลาดโลกตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ปี 2558  อกีทัง้ยงัประสบกบัภาวะฝนแลง้ ซึ่งกระทบต่อปรมิาณผลผลติอ้อยในหลายพืน้ที ่ นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัทีส่ง่ผลทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั คอืเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2559 มกีารเกดิอุบตัเิหตุท่อเมนไอ
น้ําของบรษิทัย่อยแตกเสยีหาย มผีลทําใหห้มอ้ไอน้ํา และอุปกรณ์ส่วนประกอบเสยีหายบางส่วน ทําใหบ้รษิทัย่อย 
ไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดเ้ป็นระยะเวลา 6 
เดอืน ซึง่บรษิทัไดม้กีารซ่อมแซมท่อเมนไอน้ําเป็นทีเ่รยีบรอ้ย และสามารถผลติกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าไดเ้ป็น
ปกตอิกีครัง้ ตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2559 

จากปัจจยัลบดงัทีไ่ดก้ล่าวมา ทําใหผ้ลประกอบการประจาํปี 2559 ลดลงจากปีก่อนอยา่งมสีาระสาํคญั 
โดยปี 2559  บรษิทัมรีายไดร้วม 7,161.02 ลา้นบาท  และมขีาดทุนสุทธริวม 355.26 ลา้นบาท      ซึ่งนายรกักติ ิ
ตัง้ลํ้าเลศิ ผูอ้าํนวยการการเงนิ จะชีแ้จงรายละเอยีดของผลการดาํเนินการใหท้า่นผูถ้อืหุน้ไดท้ราบต่อไป 

ในสว่นของการดาํเนินงาน (Operation) บรษิทัยงัคงเดนิหน้าปรบัปรุงประสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง เพือ่เพิม่
ศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทั และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวกลยุทธข์องบรษิทั โดยเพิม่สายการผลติใหมข่นาดกําลงั
การผลติ 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั หรอื โครงการราง C สง่ผลทาํใหก้ําลงัการผลติรวมเพิม่ขึน้เป็น 35,000 ตนัออ้ยต่อ
วนั อกีทัง้โครงการราง C สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการหบีสกดัน้ําออ้ยอย่างเหน็ไดช้ดั นอกจากน้ียงัสามารถลด
ระยะเวลาทีช่าวไร่ออ้ยตอ้งรอระหว่างนําออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลติ (การตดิควิ) ซึ่งบรษิทัเชื่อว่าการทีช่าวไร่ออ้ย
ใชเ้วลาในการคอยควิน้อยลง จะเป็นการสง่ผลใหช้าวไรอ่อ้ยขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ย และสามารถดงึดดูชาวไรอ่อ้ยทีอ่ยู่
นอกเขตการผลติ เขา้มาส่งออ้ยใหก้บับรษิทัมากขึน้  อกีทัง้โครงการไซโลลดความชืน้น้ําตาลและอาคารบรรจุใหม่ 
(Conditioning Silo & Packing Station) ซึง่แลว้เสรจ็ในเดอืนสงิหาคม 2559 ทีผ่า่นมา โครงการน้ีสามารถลดตน้ทุน
จากการ Repack และการรกัษาคุณภาพน้ําตาลใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่กี่อนการบรรจุ ซึง่ลดการปฏเิสธการรบัน้ําตาลจาก
ลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

การส่งเสรมิการขายและการตลาด ปัจจุบนับรษิทัมสีนิค้า ภายใต้ตราสนิค้า KBS จํานวน 3 ผลติภณัฑ์ 
ไดแ้ก่ น้ําตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์“KBS First” น้ําตาลทรายธรรมชาต ิ“KBS Brown” และน้ําตาลหวาน 2 เท่า “KBS 
2X Double Sweet” ผลติภณัฑท์ัง้สามของบรษิทัไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภค  
 ในส่วนของรายละเอียดผลประกอบการในปี 2559 ที่ผ่านมา ขอมอบหมายให้ นายรักกิติ ตัง้ลํ้าเลิศ 
ผูอ้าํนวยการการเงนิ เป็นผูร้ายงาน 
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 นายรกักติ ิตัง้ลํ้าเลศิ รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2559 โดยแบง่ออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1. ภาพรวมของน้ําตาลในตลาดโลก  
 2. ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2559   
 3. รายงานโครงการทีล่งทุนไปแลว้ 
 1. ภาพรวมของน้ําตาลในตลาดโลก ปรมิาณน้ําตาลระหวา่งการผลติ supply และ ความตอ้งการน้ําตาล 
Demand ซึง่การบรโิภคน้ําตาลในตลาดโลกมแีนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง แต่ขณะทีก่ารผลติในบางปี กล็ดลงจาก
ปัจจยัในเรือ่งของดนิฟ้าอากาศ ความแหง้แลง้ ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา ความตอ้งการปรมิาณน้ําตาลสงูกวา่ปรมิาณการ
ผลติ และปรมิาณ stock ของน้ําตาลกย็งัมแีนวโน้มลดลง 
 ในตลาดผูผ้ลติและสง่ออกในตลาดโลก โดยบราซลิเป็นประเทศทีผ่ลติ และสง่ออกน้ําตาลเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก ผูผ้ลติอนัดบั 2 คอืประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นผูผ้ลติน้ําตาลใชใ้นการบรโิภคภายในประเทศเกอืบทัง้หมดมกีาร
สง่ออกน้อยมาก ประเทศผูนํ้าเขา้รายใหญ่ ไดแ้ก่ ประเทศจนี และประเทศในแถบอาเซยีน คอื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 
พมา่ ญีปุ่่ น  สว่นประเทศไทยเป็นผูส้ง่ออกอนัดบั 2 ของโลก ซึง่ประเทศไทยอยูใ่กลก้บัประเทศผูนํ้าเขา้ จงึไดเ้ปรยีบ
การแขง่ขนัในการสง่ออก 
 ในปี 2559 แนวโน้มราคาเป็นลกัษณะขาขึน้ โดยราคาเฉลีย่อยูท่ี ่18.20 เซน็ตต่์อปอนด ์ซึง่เพิม่จากปี 2558 
ทีร่าคาเฉลีย่ 13.20 เซน็ตต่์อปอนด ์ ราคา white premium spread ของราคาน้ําตาล อยูท่ี ่99.15 เหรยีญต่อตนั หรอื
ประมาณ 4.4 เซน็ตต่์อปอนด ์ ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 เชน่กนั  ขณะทีค่า่เงนิเรยีลบราซลิลดลงหรอืแขง็คา่ขึน้เมือ่
เทยีบกบัสกุลดอลลา่รส์หรฐั ในปี 2559 
 2. ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2559 จากตวัเลขงบการเงนิรวม บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและ
บรกิารในปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 6,925 ลา้นบาท เพิม่จากปีก่อน 5.9% แต่กาํไรขัน้ตน้ลดลง 45% และ บรษิทัมผีล
ขาดทุนสทุธทิัง้สิน้ 355 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 305 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัม ีEBITDA เป็นบวกที ่292 
ลา้นบาท  
 รายไดข้องบรษิทั รายไดร้วมทัง้หมดของปี 2559 เท่ากบั 7,161 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 7.4% หรอื 
496 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 383 ลา้นบาท ปรมิาณการขายออ้ยทีบ่รษิทัใช้
เป็นวตุัดบิในการผลติน้ําตาล ปรมิาณออ้ยทีเ่ขา้หบีจาํนวน 2.65 ลา้นตนัซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีเ่ขา้หบีเพยีง 2.29 
ลา้นตนั และ yield ในการผลติน้ําตาลโดยรวมในปี 2559 อยู่ที ่105.58 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2558 
ที ่93.31 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย และน้ําตาลทีข่ายไดใ้นปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 เช่นกนั เป็นจํานวน 31,469 ตนั 
หรอืเพิม่ขึน้ 9.5% สว่นราคาเฉลีย่ อนท. อยูท่ี ่15.47 เซน็ตต่์อปอนด ์
รายได้จากการขายและบรกิารที่เพิม่ขึ้น ส่วนใหญ่เพิม่จากการขายในธุรกจิน้ําตาล 783 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นทัง้
ปรมิาณการขายและราคาขาย โดยราคาขายเฉลีย่ในปี 2559 อยูท่ี ่14,981 บาทต่อตนั ขณะทีใ่นปี 2558 ราคาเฉลีย่
อยู่ที ่14,051 บาทต่อตนั ส่วนรายไดจ้ากการขายกากน้ําตาลลดลง 99 ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากราคากากน้ําตาลเฉลีย่
ลดลง ขณะทีธุ่รกจิโรงไฟฟ้าในบรษิทัย่อย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าโดยรวมลดลง 229 ลา้นบาท จากสาเหตุการ
เกดิอุบตัเิหตุทีท่่อเมนไอน้ําในหมอ้น้ําเกดิระเบดิ เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2559 ทําใหเ้กดิความเสยีหายบางส่วน ไม่
สามารถผลติไฟฟ้า และขายไฟฟ้าใหแ้ก่ EGAT ไดต้ามสญัญา firm Contract 22 MW อย่างไรกต็าม บรษิทัไดเ้ร่ง
ทําการซ่อม และสามารถกลบัมาผลติไอน้ํา และ ไฟฟ้าไดต้ามปกต ิตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2559 ทําใหร้ายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าให ้EGAT ลดลง เป็นจาํนวนเงนิ 265 ลา้นบาทจากปี 2558 
 การกระทบยอดขาดทุนสทุธ ิ355 ลา้นบาทในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ทีข่าดทุนสทุธ ิ50 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุหลกั ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยับวก และปัจจยัลบทีม่ผีลกระทบดงัต่อไปน้ี  

‐ ปรมิาณออ้ยทีเ่ขา้หบีเพิม่จาก 2.3 ลา้นตนั เป็น 2.6 ลา้นตนั ทาํใหม้ผีลเป็นบวก 161 ลา้นบาท 
‐ จาก yield โดยรวมเพิม่ขึน้เป็น 105.58 ทาํใหม้ผีลเป็นบวก 118 ลา้นบาท 
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‐ จากราคาโดยเฉลีย่ของน้ําตาล และ premium ทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหม้ผีลเป็นบวก 139 ลา้นบาท 
‐ คา่ขนสง่ออ้ยเขา้โรงงานเพิม่ขึน้ จากปรมิาณออ้ยทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้ในออ้ยนอกเขต จงึทาํใหค้า่

ขนสง่เพิม่ขึน้ 117 ลา้นบาท 
‐ สว่นคา่ใชจ้า่ย fixed cost คา่เสือ่มราคาเพิม่ขึน้ 215 ลา้นบาท และ ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 91 ลา้นบาท 

จากทีบ่รษิทัไดล้งทุนในโครงการราง C เพื่อขยายกําลงัการผลติการหบีน้ําตาลเพิม่ขึน้ 12,000 ตนัต่อวนั 
เพื่อแกปั้ญหาการตดิควิในการส่งออ้ยเขา้โรงงานของชาวไร่ จากเมื่อ 2 ปีทีผ่่านมา ชาวไร่ตอ้งรอการส่ง
ออ้ยเขา้โรงงานประมาณ 3 วนั ปัจจุบนัสามารถรอเพยีง 7 ชัว่โมงเท่านัน้ และเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิ 
และการเพิม่ขึน้ในปรมิาณออ้ยทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต เป็น 2.9 - 3 ลา้นตนั  ดงันัน้ในชว่งเริม่ตน้การ
ลงทุน บรษิทัยงัมภีาระค่าใชจ้่ายน้ี และโครงการ Conditioning Silo ซึ่งโครงการน้ี จะเป็นการแก้ปัญหา
เรื่องคุณภาพของน้ําตาลไม่ให้จบัตวัเป็นก้อน ซึ่งทําให้สนิค้ามคีุณภาพมากขึ้นในระดบัสากล และเพิม่
มลูคา่สนิคา้ไดอ้กีดว้ย 

‐ บรษิทัมผีลขาดทุนในบรษิทัยอ่ย ในธุรกจิ Power Plant โดยขาดทุนเพิม่ขึน้ 384 ลา้นบาท จากการเกดิ
อุบตัเิหตุในทอ่เมนไอน้ําของหมอ้น้ํา ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ 

‐ เป็นผลทาํใหบ้รษิทัโดยรวมมผีลขาดทุนสทุธ ิ355 ลา้นบาท 
อธบิายเพิม่เตมิในธุรกจิบรษิทัยอ่ย ทีท่าํธุรกจิโรงไฟฟ้า 
‐ การเกดิอุบตัเิหตุในทอ่เมนไอน้ําของ Boiler ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ 
‐ รบัรูผ้ลขาดทุนในคา่ซ่อมและสนิทรพัยท์ีเ่สยีหาย เป็นจาํนวนเงนิ 135 ลา้นบาท ในปี 2559 
‐ ไดร้บัคา่สนิไหมทดแทนบางสว่นในเดอืน ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 25 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืคาดวา่

จะไดร้บัในปี 2560 ซึง่จะครอบคลุมทัง้ ประกนัธุรกจิหยดุชะงกั และ ประกนัภยัทรพัยส์นิ all risk 
‐ ทาํใหก้ารขายไฟฟ้า EGAT รายไดล้ดลง 265 ลา้นบาท 

 งบแสดงฐานะการเงนิ สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 540 ลา้นบาท หรอื 5.4% ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้ในลกูหน้ีการคา้ 
และ เพิม่ขึน้ในสนิทรพัยถ์าวร จากทีบ่รษิทัมกีารลงทุนในโครงการราง C และ Conditioning Silo ซึง่มกีารรบัรู้
สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ในระหวา่งปี  สว่นของหน้ีสนิเพิม่ขึน้จากเงนิกูร้ะยะสัน้ และเจา้หน้ีการคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีส่ว่น
ของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจากผลขาดทุนประจาํปี ดงันัน้ทาํใหอ้ตัราสว่น หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1.99 เทา่ 
และ อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เป็น 1.49 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เพิม่ขึน้
จากปีทีแ่ลว้ 
 3. รายงานโครงการทีล่งทุนไปแลว้  
โครงการ ราง C –กาํลงัการผลติ 12,000 ตนัออ้ยต่อวนั 

‐ ดว้ยการลงทุนเทคโนโลย ี diffuser ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ yield ในการหบีน้ําตาลดบิ โดยประมาณ 
110 กโิลกรมัต่อตนัออ้ย ซึง่เปรยีบเทยีบกบัรางปัจจุบนั คอื ราง A และ ราง B แลว้จะได ้107 กโิลกรมัต่อ
ตนัออ้ย  

‐ โครงการราง C น้ี ไดเ้ดนิเครือ่งจกัรเตม็ประสทิธภิาพ ที ่Efficiency 95.62% ในปีการผลติ 2559/2560 
โครงการ Conditioning Silo & Packing Station 

‐ สามารถเพิม่คุณภาพของสนิคา้สง่ออกไดต้ามมาตรฐานสากลมากขึน้ ลดการ reject น้ําตาลจากลกูคา้ เพิม่
ความพอใจในสนิคา้ สามารถแขง่ขนัในเรือ่งของคุณภาพน้ําตาลไดแ้ละชว่ยใหส้ามารถเพิม่ margin ได ้

‐ สาํหรบั Packing Station เพิม่ประสทิธภิาพในการขนสง่ภายใน ลด lead time และเพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
ของ Food Safety 

‐ ซึง่โครงการน้ีได ้เริม่ operate ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2559  
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 ดา้นการตลาด บรษิทัไดม้ ีbrand สนิคา้น้ําตาล KBS ซึง่ไดจ้าํหน่ายในตลาด มสีนิคา้ภายใตช้ือ่ KBS First, 
KBS Brown Sugar และ KBS 2x Double Sweet เมือ่ปี 2557 โดยทัง้ 3 สนิคา้ มกีารตอบรบัเป็นอยา่งด ีในตลาด 
retail โดยม ีMarket share ประมาณ 10% และ ถา้รวม OEM ดว้ยแลว้ จะอยูป่ระมาณ 20%  และยอดขายรวมทัง้ 
3 ชนิด ไดข้ยายตวัถงึ 68% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
 การประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ บรษิทัไดใ้หบ้รษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั ตรวจสอบเอกสาร
และการปฏบิตังิานทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการไปแลว้ ซึง่ในขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการสรุปผล บรษิทัคาดวา่จะยืน่เรือ่งต่อ 
CAC เพือ่ขอรบัรอง ในเดอืนกนัยายน 2560 น้ี 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และสอบถามดงัน้ี 
  คาํถาม 

นายวสิษิฐ์ เงาเลศิลอย ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกบัตวัเลขการกระทบยอด สาเหตุของผล
ขาดทุนของบรษิัทย่อยที่นํามาแสดงนัน้ ขาดทุน 384 ล้านบาท แต่ในงบกําไรขาดทุนแสดงตวัเลขขาดทุนจาก
อุบตัเิหตุของบรษิทัยอ่ย 135 ลา้นบาท ทาํไมจาํนวนเงนิต่างกนัและอยากทราบเกีย่วกบัเงนิประกนัทีบ่รษิทัจะไดร้บั
ทัง้หมดจากความเสยีหายครัง้น้ี  

คาํตอบ 
นายรกักติ ิตัง้ลํ้าเลศิ ไดช้ีแ้จงวา่ งบกาํไรขาดทุน แสดงถงึผลการดาํเนินงานโดยรวมจงึทาํใหต้วัเลข

ต่างกนั สว่นเรือ่งของเงนิประกนันัน้ ในปี 2559 บรษิทัไดร้บัเงนิมาแลว้บางสว่น และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
จากบรษิทัประกนัภยั จงึไมส่ามารถเปิดเผยตวัเลขได ้

คาํถาม 
นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
1. EBITDA 292 ลา้นบาท เป็นบวก แลว้ทาํไมบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุน   
2. ขา่วทีภ่าครฐัจะมกีารยกเลกิระบบโควตาน้ําตาล และเปิดเสรกีารขายน้ําตาล ไมท่ราบวา่ไดข้อ้ยตุหิรอืยงั 
3. กลุม่เกษตรกรมกีารเรยีกรอ้งเกีย่วกบัสว่นแบง่ชานออ้ยไดม้ขีอ้ยตุใินเรือ่งน้ีหรอืยงั 
4. โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนนัน้ ภาครฐัจะทําการรบัซื้อเป็นเวลา 20 - 25 ปี  แล้วของบรษิทัที่ทําเป็น

สญัญา Firm 12 เดอืนนัน้ เป็นความเสีย่งของบรษิทัมากน้อยแคไ่หน 
คาํตอบ 
1. ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า EBITDA คอืเงนิไดก้่อนหกัค่าเสื่อมราคา ค่าดอกเบี้ยจ่าย และ

ภาษเีงนิได ้จงึทาํใหค้า่ EBITDA เป็นบวกอยู ่ถงึแมว้า่บรษิทัจะมผีลขาดทุน 
2. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ตามทีค่ณะกรรมการออ้ยและน้ําตาล และองคก์ารการคา้

โลก มแีผนการยกเลกิระบบโควตาน้ําตาล และเปิดเสรกีารขายน้ําตาลนัน้ คาดวา่จะเริม่ในปีการผลติปีหน้า 
3. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ รฐับาลยงัไมม่กีารสรุปเรื่องน้ี มแีต่เพยีงขอ้เรยีกรอ้งของ

กลุม่เกษตรกรทีเ่กดิขึน้ทุกปี 
4. นายทศัน์ วนากรกุล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โรงไฟฟ้าของบริษัท เป็นสญัญา Firm ที่มีกําหนด

ระยะเวลา 20 ปี และความเสีย่งของบรษิทัคอืตอ้งทาํใหโ้รงงานไฟฟ้าสามารถผลติไฟฟ้าไดต้ลอด และตอ้งมวีตัถุดบิ 
(เชือ้เพลงิ) ทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าใหเ้พยีงพอ 

คาํถาม 
นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชยั ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบัเรือ่งของน้ําตาลสงัเคราะห ์
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คาํตอบ 
นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า น้ําตาลสงัเคราะห ์คอืการนําน้ําตาลผ่านกระบวนการทีท่ํา

ใหน้ํ้าตาลมคีวามหวานเพิม่มากขึน้ 500 - 600 เทา่  ผลติภณัฑข์องบรษิทั คอื KBS 2xDouble Sweet นัน้ ไดม้กีาร
นําน้ําตาลสงัเคราะห์ เพยีง 0.02% มาผสมเขา้กบัน้ําตาลทรายปกต ิเพื่อใหใ้ชน้ํ้าตาลในปรมิาณที่น้อยลง แต่ได้
ความหวานตามทีต่อ้งการ ซึง่ผลติภณัฑช์นิดน้ีไมม่โีทษต่อร่างกายของผูบ้รโิภค กระบวนการผลติไดผ้า่นมาตรฐาน
การผลติ FDA Approve 

คาํถาม 
นายกติตพิงศ ์มานะอนนัตกุล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. เป้าหมายในการเพิม่กําลงัการผลติจาก 23,000 ตนั เป็น 35,000 ตนันัน้ ออ้ยซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติ

เป็นออ้ยนอกเขตซึง่ทาํใหม้ตีน้ทุนสงูขึน้ 117 ลา้นบาท เป็นเป้าหมายของบรษิทัหรอืไม ่
2. ในสว่นของโรงงานไฟฟ้า Firm กบั Non Firm ต่างกนัอยา่งไร และคา่ FT ทีเ่พิม่ขึน้มผีลอยา่งไร 
3. สถานการณ์การแยง่ออ้ยเป็นอยา่งไรบา้ง เน่ืองจากทราบวา่แต่ละโรงงานมกีารขยายโรงงาน 
4. จากงบการเงนิ จะเหน็ว่าส่วนของผูถ้อืหุน้มจีํานวนลดน้อยลง เป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะมกีารเพิม่ทุน หรอื

แจกหุน้ปันผล 
คาํตอบ 
1. นายทศัน์ วนากรกุล ชี้แจงให้ผูถ้อืหุ้นทราบว่า บรษิทัได้มกีารส่งเสรมิอ้อยนอกเขตไวป้ระมาณ 30 - 

50% และมโีครงการสรา้งโรงน้ําตาลแหง่ใหม ่ในบรเิวณทีบ่รษิทัไปสง่เสรมิการปลกูออ้ยนอกเขตไว ้คอืทีอ่าํเภอสคีิว้ 
ซึ่งในอนาคตการส่งเสรมินัน้กจ็ะเปลีย่นจากออ้ยนอกเขตกลายเป็นออ้ยในเขต เมื่อโรงงานก่อสรา้งเสรจ็ และเมื่อ
กําลงัการผลติทีม่เีพิม่มากขึน้กจ็ะเป็นตวักระตุ้นใหม้กีารปลูกอ้อยเพื่อส่งเขา้โรงงานทัง้ 2 แห่ง และในอนาคตค่า
ขนสง่ออ้ยนอกเขตกจ็ะลดลง 

2. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ สญัญา Firm คอื การทาํสญัญาขายไฟกบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยที่มีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน ส่วนสญัญา Non Firm จะเป็นสญัญาที่ไม่มีการกําหนด
ระยะเวลา ในสว่นคา่ FT ทีเ่พิม่จะมผีลกบัสญัญา Firm  

3. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ สถานการณ์การแยง่ออ้ยนัน้ เป็นเหตุการณ์ปกต ิซึง่หาก
ปีทีเ่กดิภาวะฝนแลง้ การแยง่ออ้ยกจ็ะมมีาก แต่จากทีผ่า่นมาปรมิาณออ้ยจะมเีพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของโรงงาน  

4. ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุนแต่ในดา้นของ
ฐานะการเงนินัน้ บรษิทัมหีน้ีสนิทีย่งัอยูใ่นกรอบทีจ่ะบรหิารได ้และคาดวา่ในปีน้ีบรษิทัจะมผีลการดาํเนินงานดขีึน้ 

คาํถาม 
นางสาวจติต ์สาวติตกุ์ล ผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บรษิทัยอ่ยทีม่ ี

ผลขาดทุนอยู ่บรษิทัมแีผนการอยา่งไรทีจ่ะบรหิารใหผ้ลประกอบการดขีึน้ 
คาํตอบ 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัย่อยทีเ่ป็นสาระสําคญัขณะน้ีมเีพยีงบรษิทัเดยีว คอื บรษิทั

ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั ซึง่ทุกปีมผีลกาํไรมาตลอด แต่เน่ืองจากในปีทีผ่า่นมาเกดิเหตุการณ์ทอ่เมนไอน้ําแตก ทาํให้
ตอ้งหยดุการผลติไฟฟ้า ทาํใหบ้รษิทัยอ่ยดงักลา่วเกดิผลขาดทุน ซึง่ในอนาคตเมือ่ผลติไฟฟ้าไดต้ามปกตบิรษิทัยอ่ย
จะกลบัมามผีลประกอบการทีด่ขี ึน้  

คาํถาม 
นายสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. ในปีหน้าหากมกีารเปิดเสร ีจะมกีารแยง่ออ้ยกนัหรอืไม ่
2. จากเหตุของทอ่เมนไอน้ําแตก เหตุใดจงึตอ้งหยดุการผลติไฟฟ้าถงึ 6 เดอืน 
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3. มแีผนการจะนําน้ําตาล Super Refine มาทาํเป็น Syrup ขายหรอืไม ่
4. บรษิทัตอ้งจา่ยคา่ปรบัให ้EGAT ตามสญัญา Firm หรอืไม ่
คาํตอบ 
1. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า มหีลายปัจจยัทีท่ําใหม้กีารแย่งออ้ย แต่เมื่อเกดิขึน้จะทาํ

ออ้ยมรีาคา คนกจ็ะปลกูออ้ยเพิม่มากขึน้ไปดว้ย 
2. นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ หมอ้ไอน้ําทีเ่สยีหายน้ี เป็นหมอ้ไอน้ําทีผ่ลติจากประเทศ

ญี่ปุ่ น ซึ่งบรษิัทที่ผลติหม้อไอน้ําแจ้งแผนการซ่อมไว้ที่ 15 เดอืน ทางบรษิัท จงึต้องหาแผนการซ่อมที่จะทําให้
กลบัมาผลติไฟฟ้าไดเ้รว็ที่สุด ดงันัน้จงึต้องใหบ้รษิทัอื่นมาทําการซ่อมหมอ้ไอน้ําน้ี และสามารถซ่อมเสรจ็โดยใช้
ระยะเวลาการซ่อม 6 เดอืน   

3. นายทศัน์ วนากรกุล ชี้แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า แผนการจะนําน้ําตาล Super Refine มาทําเป็น Syrup 
คาดวา่จะเป็นแผนการในอนาคต หลงัจากการสรา้งโรงงานทีอ่าํเภอสคีิว้เรยีบรอ้ยแลว้ 

4. นายรกักิติ ตัง้ลํ้าเลิศ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าขณะน้ียงัไม่มคี่าปรบั เน่ืองจาก กกพ. ยงัไม่มีการ
พจิารณาเรือ่งน้ี และไดทุ้เลาในการปรบัลดพลงังานไฟฟ้าออกไปก่อน ดงันัน้บรษิทัยงัคงขายไฟฟ้าใหก้บั EGAT ได้
ต่อไป  
 เมือ่ไมม่ผีูซ้กัถามแลว้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2559 
 
 มติ ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2559 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน 
 นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พรอ้มรายงาน
ของผูส้อบบญัชวี่างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงักล่าว ไดจ้ดัทําถูกตอ้งตามมาตรฐาน
บญัช ีอกีทัง้ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็แบบไมม่เีงือ่นไข และไมพ่บสิง่ผดิปกตทิีเ่ป็นนยัสาํคญั 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

คาํถาม 
นายสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. จากหน้า 98 ของรายงานประจําปี 2559 งบแสดงฐานะการเงนิ หวัขอ้ลูกหน้ีสาํนักงานกองทุนออ้ยและ

น้ําตาลทราย ในปี 2558 มยีอด 169,774,810 บาท แต่ในปี 2559 ไมม่ยีอดเงนิเลย ขอใหช้ีแ้จงใหท้ราบ 
2. จากหน้า 123 ของรายงานประจําปี 2559 หวัขอ้ 10 ของหมายเหตุประกอบงบ คอืค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สญู ในปี 2559 มยีอด (70,977,000) บาท ขอใหช้ีแ้จงใหท้ราบ 
คาํตอบ 
1. นายมงคล อศัวธรรมนันท์ ผู้จดัการฝ่ายบญัช ีชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 เป็นการตัง้ยอด 

169,774,810 บาท ตามราคาอ้อยขัน้สุดทา้ย ซึ่งระหว่างปี 2559 กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายไดจ้่ายเงนิชดเชย
เทา่กบัจาํนวนทีต่ัง้ไวใ้นปี 2558 เรยีบรอ้ยแลว้ จงึทาํให ้ปี 2559 ไมม่ยีอดเงนิคงเหลอื 

2. นายมงคล อศัวธรรมนันท์ ชี้แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า การตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญน้ี เป็นการประมาณ
การตามเกณฑข์องคณะทํางาน เป็นการประมาณการลูกหน้ีทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได ้เป็นเพยีงการตัง้สํารองตาม
ประมาณการเทา่นัน้ ไมไ่ดแ้สดงวา่บรษิทัจะเกบ็หน้ีไมไ่ด ้
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 เมือ่ไมม่ผีูซ้กัถามแลว้ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 
  
 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สดุวนัที ่31 

ธน้วาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ดงัน้ี    
เหน็ดว้ย   450,823,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9939 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000 
งดออกเสยีง 27,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0061 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2559 
 ประธานฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 600 ลา้นบาท และมกีารจดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 60 ลา้นบาท ซึง่ครบจาํนวนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้   
 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมกีําไรสะสมหลงัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 จํานวน 807.71 
ลา้นบาท จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรกําไรสะสมเพือ่จ่ายเงนิปันผล
สาํหรบัปี 2559 
 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปัน
ผลสําหรบัปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เป็นเงนิทัง้สิน้ 60.0 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไร
สะสม โดยคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ เป็นเงนิหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ 
จงึคงเหลอืเงนิปันผลสําหรบัปี 2559 ที่ขออนุมตัจิ่ายอกีในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) บรษิทัได้กําหนด
รายชื่อผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 15 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2551) โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่16 มนีาคม 2560 และมกีําหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 
2560 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระน้ี 
  
 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปันผล ประจาํปี 2559 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 
เหน็ดว้ย    450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 
 2560  
   ประธานฯ ขอให้ นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย์ นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย์ และตวัประธานฯ เอง 
นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ ซึ่งเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2560 ออกจากหอ้งประชุมใน
ระหวา่งการพจิารณาวาระน้ี เน่ืองจากเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระน้ี  
   โดยในวาระนี้ได ้ขอใหน้ายถกล ถวลิเตมิทรพัย ์ประธานกรรรมการบรหิาร ทําหน้าทีเ่ป็นประธานที่
ประชุมแทน 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระในครัง้น้ี 
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบรษิัท ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจําปี ในอตัราหน่ึงในสามของกรรมการทัง้หมด หรอืจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบั
หน่ึงในสาม และกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้
 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ประจาํปี 2560 มจีาํนวน 3 ทา่น คอื 
 
 
 
 

 สําหรบัการประชุมสามญัประจําปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
เดอืนกนัยายน 2559 ถงึเดอืนธนัวาคม 2559 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแต่
อยา่งใด 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีในวาระน้ีไม่ได้ร่วมพจิารณา จงึขอ
เสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คอื 
 
 
 
 

ทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 
 

 มติ  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี 
   วาระหน่ึง โดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  ดงัน้ี 
1. นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ 
   เหน็ดว้ย    450,718,808 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9706 
   ไมเ่หน็ดว้ย 102,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0226 
   งดออกเสยีง 30,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0068 
   บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

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

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ กรรมการอสิระ 
2. นายสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ 
3. นายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์ กรรมการ 
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2. นายสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย ์  
   เหน็ดว้ย    450,718,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9706 
   ไมเ่หน็ดว้ย 102,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0226 
   งดออกเสยีง 30,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0068 
   บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

3. นายอสิสระ  ถวลิเตมิทรพัย ์
   เหน็ดว้ย    450,718,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9706 
   ไมเ่หน็ดว้ย 102,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0226 
   งดออกเสยีง 30,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0068 
   บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายศรณัย ์สมทุรโคจร กรรมการอสิระเป็นผูร้ายงาน 
 นายศรัณย์ สมุทรโคจร ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจําปี 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการฏบิตังิานของกรรมการแต่
ละท่าน โดยพจิารณาเสนอใหค้่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบดว้ยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็น
จาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559  
 โดยกาํหนดคา่เบีย้ประชุม ดงัน้ี 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ย  18,000 บาท/ครัง้ 
 กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย   12,000 บาท/ครัง้ 
สําหรบัค่าตอบแทนกรรมการมอบใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและ
คา่ตอบแทนรวมกนัแลว้ ตอ้งอยูใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 8.0 ลา้นบาท 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 
 

 มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 ให ้
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีอตัราเดยีวกบัปี 2559 
วงเงนิไม่เกิน 8.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย    450,838,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9971 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0022 
งดออกเสยีง 3,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 450,851,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560  
 ประธานฯ มอบหมายให ้นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงาน  
 นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ รายงานว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535  กําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนประจําปี  นอกจากน้ี ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัต้องจดัหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัิ
หน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดย
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ที่สงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผู้สอบบญัชรีายเดมิก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่ง
น้อยสองรอบบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่
 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั 
เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 เน่ืองจากสํานักสอบบญัชดีงักล่าวเป็นบรษิทัชัน้นําที่ให้บรกิารสอบบญัชใีนระดบั
สากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม และเหน็สมควรให้แต่งตัง้ นายโสภณ 
เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรอื นางสาวพมิพ์ใจ 
มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
5659 แห่งบรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 โดยกําหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถ
ปฏบิตังิานได้ ให้บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของบรษิทัสํานักงาน อวีาย 
จํากดั แทนได ้อน่ึงผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว  โดยกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2560 ดงัน้ี 
 - คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 2560 จาํนวน 1,040,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน  
   70,000 บาท 
 - คา่สอบทานงบการเงนิ รวม 3 ไตรมาส จาํนวน 480,000 บาท 
 - รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ เป็นจาํนวน 1,520,000 บาท 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิ 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระน้ี 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2560 ไดแ้ก ่
นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรอื นางสาวรุง้นภา 
เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
5659 แหง่บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน
ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 1,520,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย  450,858,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 450,861,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
 คาํถาม 
 ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้จง้ชือ่ สอบถามวา่ เมือ่ปีทีผ่า่นมาราคาขายอยูท่ี ่15 เซน็ต ์จงึอยากทราบวา่ ราคาขาย
ของปี 2560 ปีน้ีจะอยูท่ีเ่ทา่ไหร ่
 คาํตอบ 
 นายรงัสรรค ์ถวลิเตมิทรพัย ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร Supply Chain ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบวา่ราคาขายสาํหรบัฤดหูบีทีผ่า่นมากาํหนดไปแลว้ 90% ทีร่าคาขายประมาณ 20 เซน็ตต์น้ๆ 
 คาํถาม 
 ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้จง้ชือ่ สอบถามวา่ อยากทราบภาพรวมธุรกจิในปีน้ี วา่มอุีปสรรคหรอืไม ่แนวโน้มการ
เตบิโตจะเป็นอยา่งไร 
 คาํตอบ 
 นายทศัน์ วนากรกุล ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ราคาน้ําตาลแนวโน้มปี 60 มรีาคาสงูขึน้ ซึง่ถอืวา่เป็น
แนวโน้มทีด่ ีแต่ยงัตอ้งตดิตามอตัราแลกเปลีย่นดว้ย  โดยปัจจุบนัอตัราแลกเปลีย่นยงัคงแขง็คา่ขึน้ ซึง่บรษิทัหวงัวา่
อตัราแลกเปลีย่นจะอ่อนตวัลง และสว่นของโรงไฟฟ้า บรษิทัตอ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้  
 คาํถาม 
 นางสาวจติต ์สาวติตกุ์ล ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามวา่มแีผนการ
ปลกูออ้ยระยะยาวอยา่งไร 
 คาํตอบ 
 นายถกล ถวลิเติมทรพัย์ ประธานกรรมการบรหิาร ชี้แจงว่า บรษิัทได้สรรหาผู้บรหิารที่มคีวามรู้ 
ความสามารถมาช่วยกนัพฒันา ส่งเสรมิ และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปลูกออ้ยแก่ชาวไร่ออ้ย เพื่อพฒันาใหส้ามารถ
ปลูกอ้อยให้มผีลผลติและประสทิธภิาพที่ดยีิง่ขึ้น และส่งเสรมิให้ชาวนาที่ปลูกขา้วนาดอน หรอืชาวสวนที่ปลูก
ขา้วโพด ซึง่ผลผลติราคาตกตํ่า ใหห้นัมาปลกูออ้ยทดแทนเพือ่รายไดท้ีด่ขี ึน้ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม เมือ่ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 
 ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้ประชุมใน
ครัง้น้ี 
 ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

ลงชือ่                                             ประธานทีป่ระชุม 
                                     (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ)  
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                  สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  3 

ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
 

 
ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอสิระ บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั   4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 ครัง้ 

        
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  ไมม่ ี
ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 

1. นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ 

 อาย ุ 73 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชพี บรหิารธุรกจิ อสัสมัชญัพาณชิย ์

Mini M.B.A. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 
Skandia Insurance Management, Philippines 

อบรมจาก IOD Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่27/2003 
  
ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
  
  
  
จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 - บริษทัจดทะเบียน 2 บรษิทั 
 - บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
 

จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 - บริษทัจดทะเบียน  2 บรษิทั 
 - บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  1 บรษิทั 
 
ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั    3/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  1/1 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 1/2 ครัง้ 

        
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  ไมม่ ี
ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 

2. นายศรณัย ์ สมทุรโคจร เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ 

อาย ุ 53 ปี 

สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั

แคลฟิอรเ์นีย ลอสแอนเจลสิ 
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั
แคลฟิอรเ์นีย สาขานอทรดิซ ์

การอบรมจาก IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่
42/2005 

  
ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและ  

  กาํหนดคา่ตอบแทน  บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
 - กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั เอฟ เอส คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 - ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั  LEM Harrods Thailand 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
 

3. นายถกล  ถวิลเติมทรพัย ์ เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการบริษทั 

อาย ุ 64 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัธาตุทอง 
การอบรมจาก IOD Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่32/2003 
 Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ที ่5/2003 
ตาํแหน่งปัจจบุนั - กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
 - กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 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 
 - กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั ชุมพร โฮลดิง้ จาํกดั 
 - กรรมการ  บรษิทั ซพีไีอ โกลว ์จาํกดั 
 - กรรมการ  บรษิทั ซพีไีอ เทรดดิง้ จาํกดั 
 - กรรมการ บรษิทั ซพีไีอ กรนี จาํกดั 
 - กรรมการ  บรษิทั ซพีพี ีจาํกดั 
 - กรรมการ  บรษิทั ซพีไีอ อะโกรเทค จาํกดั 
 - กรรมการบรหิาร  บรษิทั บาํรุงราษฎร ์เอม็.ซ.ี จาํกดั 
  
จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

 - บริษทัจดทะเบียน 2 บรษิทั 
 - บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 14 บรษิทั 

 
ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบรษิทั บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2534 จนถงึปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2560 คณะกรรมการบรษิทั  4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิาร  10/12 ครัง้ 

        
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ :  0.655 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  พีช่ายของนายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย ์ 
            อาของนายอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย ์และ 
            น้าของนายอาํนาจ ราํเพยพงศ ์
ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี
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สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั  :  ไมม่ ี
ประวติัการกระทาํความผิดกฎหมายย้อนหลงัในระยะ 10 ปี  :  ไมม่ ี

 
 
 
 

 

4. นายศกัดา  พนัธก์ล้า เสนอให้แต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ 

อาย ุ 60 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
- วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมการจดัการ 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั - ทีป่รกึษา บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) 
ประวติัการทาํงาน กนัยายน 2559 - 2558  รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
 2558 - 2557              ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 2557 - 2556              รองอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 2556 - 2556              ผูอ้าํนวยการ สาํนกัโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 5 
 2556 - 2555              ผูอ้าํนวยการ สาํนกัโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 1 
 2555 - 2552              ผูอ้าํนวยการ สาํนกัโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 
 2552 - 2551              ผูอ้าํนวยการ สาํนกับรหิารยทุธศาสตร ์
 2551 - 2548              วศิวกร 8 ผูอ้าํนวยการ สว่นที ่1  

                              สาํนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 
 2547                        วศิวกร 8 ผูอ้าํนวยการ สว่นที ่1 สาํนกัทะเบยีนโรงงาน 
 2546                        วศิวกร 8 ผูอ้าํนวยการ สว่นที ่1  

                              สาํนักทะเบยีนโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัหนองคาย   
 12 ตุลาคม 2524         บรรจุเขา้รบัราชการ 
จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 - บริษทัจดทะเบียน - 
 - บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
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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 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา 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 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็น หลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  ทัง้น้ี การ
คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร คาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ี ดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั
ยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของ
บรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการ
ทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวต้าม
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 หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษิทัคนใดคน
หน่ึง ตามที่บรษิทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม รายชื่อปรากฎ
ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 

  ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบรษิัทลงมติแทนโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั หน่วยงาน 
เลขานุการบรษิทั  บรษิทั น้ําตาลครบุร ีจาํกดั (มหาชน) เลขที ่5 ซอยสขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น 1 วนั 
3.  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุน้ที่ตนถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนที่ตนถอื

อยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนังสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค. 

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง  เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ ไมส่ามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีง                 
ของ Custodian) 

5. บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม     
     ผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฏหมาย  
 
 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
บรษิทัเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุม โดยจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น.
เป็นตน้ไป ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่222 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ตามแผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม (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. 

- สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 
และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีํานาจกระทํา
การแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีมกีารมอบฉนัทะ 
- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) 
และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล ซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะมอีํานาจ
กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

- สาํเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลายมอืชื่อ
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี และ/หรอื  

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1. 
3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน และ ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ที่เป็นนิตบุิคคล ขอ้ 1. หรอื     
ขอ้ 2. 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 
 หนังสอืมอบอํานาจจากผู้ถอืหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

 ทัง้น้ี เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแบบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้
หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล  
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            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  6 
 

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 
ของ 

บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 
             

 
หมวดท่ี 2 

หุ้นและผูถื้อหุ้น 
 

 11. บรษิทัอาจงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สบิเอด็วนั (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ก็ได้ 
ทัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบรษิทั
ทุกแหง่ไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั (14) วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้     
 13. หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตต่ิางดา้วถอืหุน้ใน
บรษิทัเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดเ้รยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั  

 
หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 
 

18. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 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 สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระ
นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้
 26. ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อาจจะลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนผูถ้อืหุน้และรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีม่า
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 
 27. ในการประชุมกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
เป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานฯ กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ
ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง (1) เสยีง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้น้ี 

กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ จากบรษิทัในรปูของเงนิบําเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นทํานองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณากาํหนด โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรอืจะใหม้ผีล
ตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้
 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน
อนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีทางหน่ึง 

 
หมวดท่ี 4 

การประชมุผูถื้อหุ้น 
 

34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรอืสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเหน็สมควรและเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

37. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรอืการประชุมวสิามญั ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็น
หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีด
ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอก
กลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้
ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้หากการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ้ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม ครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัทีแ่ละลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีน
กาํหนด โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 
 - จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู ่

- ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รบั

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 
กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ บุคคลทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ ยอ่มมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนทีไ่ดร้บัมอบ

ฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีทีต่นเป็นผูถ้อืหุน้ 
41. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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 (ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืบรษิทัจาํกดัมาเป็นของบรษิทั 

(ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

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

 42. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจกระทาํไดเ้มื่อมผีูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกาํหนด 
 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 

(1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบ
ปีทีผ่า่นมา 

(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
(4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) กจิการอื่นๆ  

 
หมวดท่ี 5 

การบญัชี การเงิน การสอบบญัชี 
 

44. รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
46. บรษิทัต้องจดัให้มกีารทําและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้อง

จดัทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หน่ึงในรอบสบิสอง (12) เดอืนอนัเป็นรอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ีคณะกรรมการต้อง
จดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ
ในการประชุมสามญัประจาํปี                                              

 
หมวดท่ี 6 

เงินปันผลและเงินสาํรอง 
 

53. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไรซึ่งรวมถงึกําไรสะสม ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลใหแ้บง่จา่ยตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั และจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
กรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกีําไรสมควรที่จะพอทํา

เชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผล ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
54. บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในยี่สบิ (1/20) ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของทุนจด
ทะเบยีน นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิสาํรองอื่นๆ 
ตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ดาํเนินกจิการของบรษิทักไ็ด ้
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            ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  7 
 
 

ข้อมลูกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

ทีอ่ยู ่

1. นางสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์ กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

66 เลขที ่316/29 ซอยสขุมุวทิ 22  
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรงุเทพฯ 10110 

2. นายธวชัชยั  นาคะตะ กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

71 เลขที ่100/10 ซอยเอกมยั 22 (นวลน้อย)  
ถนนสขุมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ    
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
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                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 8
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   
  หุ้นสามญั..................................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................................เสยีง   
     

3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรณุาเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
.............................................................................................................สญัชาต.ิ.........................................อยูเ่ลขที.่.....................................
ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง........................................................
อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... หรอื 
 

 1. นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    อายุ 66 ปี      
        บา้นเลขที ่316/29  ซอยสขุมุวทิ 22  ถนนสขุมุวทิ  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110  
 2. นายธวชัชยั  นาคะตะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อายุ 71 ปี  
         บา้นเลขที ่100/10  ซอยเอกมยั 22 (นวลน้อย)  ถนนสขุมุวทิ 63  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรงุเทพฯ 10110 
  

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 
2561 ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องรตันโกสนิทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย   

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 
       (                   ) 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                 ) 
  
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (นางสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์) 
        กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                     (นายธวชัชยั  นาคะตะ) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
 

หมายเหต ุ   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 8 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 (แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนและตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 
 

 
                                                                                                                        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 
หุน้สามญั....................................................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………………….เสยีง 

    
3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
 

...................................................................................................................สญัชาต.ิ........................อยู่เลขที.่............................................
ซอย......................................................ถนน......................................................................ตาํบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................
หรอื 

   
 1. นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    อายุ 66 ปี      
        บา้นเลขที ่316/29  ซอยสขุมุวทิ 22  ถนนสขุมุวทิ  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110  
 2. นายธวชัชยั  นาคะตะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อายุ 71 ปี  
         บา้นเลขที ่100/10  ซอยเอกมยั 22 (นวลน้อย)  ถนนสขุมุวทิ 63  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรงุเทพฯ 10110  

 
คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 

2561 วนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรตันโกสนิทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 

4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้น้ี ดงัน้ี 
  วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560   

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      
 วาระท่ี 2     รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2560    

 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี      
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2560 

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง     

 
 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2561      

      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
      

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ (รวม 4 ท่าน)     
         เหน็ดว้ย          ไมเ่หน็ดว้ย         งดออกเสยีง 
       

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

1.  นายวรวิทย ์ โรจน์รพีธาดา      
    เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 
2.     นายศรณัย ์ สมุทรโคจร 

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 
3.  นายถกล  ถวิลเติมทรพัย ์       

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 
4.  นายศกัดา พนัธก์ล้า  

 เหน็ดว้ย                         ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 
 
 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2561 

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี       
 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

  
 วาระท่ี 7      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561  

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี      
 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี          
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร    
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี          
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 
5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ 
     ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื 
     ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะม ี
     สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 
        (                ) 
 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                ) 
  
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (นางสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์) 
        กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                     (นายธวชัชยั  นาคะตะ) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ   
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 วนัจนัทรท์ี ่30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่
222 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
     � วาระที ่ เรือ่ง................................................................................................... 
         � (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
           �    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      � เหน็ดว้ย  � ไมเ่หน็ดว้ย � งดออกเสยีง 
 
     � วาระที ่ เรือ่ง.................................................................................................  
          �    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
           �    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      � เหน็ดว้ย  � ไมเ่หน็ดว้ย � งดออกเสยีง 
   
     � วาระที ่ เรือ่ง.................................................................................................  
         �    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
           �    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      � เหน็ดว้ย  � ไมเ่หน็ดว้ย � งดออกเสยีง  

 
 
   

ลงชือ่     ผูม้อบฉนัทะ 
       (                   ) 
 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                 ) 
  
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (นางสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์) 
        กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
ลงชือ่     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                     (นายธวชัชยั  นาคะตะ) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
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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 
2561 วนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรตันโกสนิทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222  ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมในครัง้น้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   
     มอบฉนัทะบางสว่น     

  หุน้สามญั………………………………หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้………………………………………เสยีง 
 
4) ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
  วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560   

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

 เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง……………………..เสยีง 
 
 วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2560 

 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 
  
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

 เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง……………………..เสยีง 
 
 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2560 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

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

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2561 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี     

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

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ (รวม 4 ท่าน) 
 เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง……………………..เสยีง 

 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นายวรวิทย ์ โรจน์รพีธาดา      
    เหน็ดว้ย………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………………….เสยีง 

2.     นายศรณัย ์ สมุทรโคจร 
 เหน็ดว้ย………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………………….เสยีง 

3.  นายถกล  ถวิลเติมทรพัย ์       
 เหน็ดว้ย………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………………….เสยีง 

4.  นายศกัดา  พนัธก์ล้า  
 เหน็ดว้ย………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………………….เสยีง 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2561 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

วาระท่ี 7      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เหน็ดว้ย……………………….เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย……………………..เสยีง  งดออกเสยีง…………………..เสยีง 
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5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ

ไมไ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 
6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื

ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้  รวมถงึกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

  
ลงชือ่…………………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
        (………………………………………………….) 
 
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………………) 
  
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (…………………………………………………..) 
            
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (…………………………………………………..) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั น้ําตาลครบรีุ จาํกดั (มหาชน) 

 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 วนัจนัทรท์ี ่30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมนารายณ์ เลขที ่
222  ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

  วาระ………………………………….เรือ่ง………………………………………………………………………………………………….. 
         ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

 

  วาระ………………………………….เรือ่ง………………………………………………………………………………………………….. 
         ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

 

  วาระ………………………………….เรือ่ง………………………………………………………………………………………………….. 

         ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

 
  
 

ลงชือ่…………………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
        (………………………………………………….) 
 
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………………) 
  
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (…………………………………………………..) 
            
 
ลงชือ่…………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (…………………………………………………..) 
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                             ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี  9 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 
 

 
 
 

 
 

โรงแรมนารายณ์ 
ห้องรตันโกสินทร ์เลขท่ี 222 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

Tel. (662) 237-0100  Fax. (662) 236-7161  
E-Mail: narai@naraihotel.co.th  

Website: http://www.naraihotel.co.th 
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