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วนัที ่ 23 มถุินายน 2557   
    
เรื่อง เชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั น ้าตาลครบรุ ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

 2. สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากโครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติเอทานอล และ
โครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ  

3. ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากโครงการก่อสรา้ง
โรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ 

 4. ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 

 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 6. ขอ้มลูกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 7. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. ซึง่เป็นแบบทีล่ะเอยีด
และชดัเจน) 

 8. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ใน  

วนัศุกรท์ี ่25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดส่งรายงาน 
การประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2557 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณารบัรอง 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษัท ครบุรีไบโอเอน็เนอรย่ี์ จ ากดั ด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล
ก าลงัการผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  

เพื่อการด าเนินนโยบายเชงิยุทธศาสตรข์องบรษิทัทีจ่ะเพิม่สดัสว่นรายไดแ้ละก าไรจากธุรกจิชวีพลงังานใหม้ากขึน้
เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการท าก าไรของบรษิัท และลดการพึง่พาธุรกจิน ้าตาลซึ่งมคีวามผนัผวนของรายไดแ้ละก าไรไปตามราคา
โภคภณัฑน์ ้าตาลในตลาดโลก และเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัขยายการลงทุนเขา้ไปในอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต และเป็น
อุตสาหกรรมทีก่ลุ่มบรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2557 จงึมมีติ
อนุมตัใิห ้บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“KBEC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.9 ด าเนินโครงการก่อสรา้ง
โรงงานผลิตเอทานอล ก าลงัการผลติ 200,000 ลิตรต่อวนั ในพื้นที่โรงงานน ้าตาลครบุรี ("โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต 
เอทานอล") และใหเ้สนอโครงการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

ทัง้นี้ รายละเอยีดของโครงการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล ปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย์จากโครงการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ (สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) และ
รายละเอยีดความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัโครงการ ปรากฎตามความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ  (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่3)  

อนึ่ง โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 
รวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ") ซึง่เมื่อพจิารณาขนาดของรายการ 
โครงการดงักล่าว จะมขีนาดของรายการประมาณรอ้ยละ 15.50 เมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมสิง่ตอบแทน ในการนี้ บรษิทั
นับขนาดรายการนี้รวมกบัขนาดรายการของโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติของบรษิทัดงัมรีายละเอยีดตามวาระที ่3 เพื่อ
ปฎบิตัติามหลกัเกณฑข์องประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ในการเสนอโครงการทัง้สองต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา 

อย่างไรกต็าม โครงการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอลดงักล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ("ประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั")  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิห้
บรษิทั ครบุรไีบโอเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ด าเนินโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล ก าลงัการผลติ 200,000 ลติรต่อวนั ในพืน้ที่
โรงงานน ้าตาลครบุร ีตามรายละเอยีดที่เสนอ และอนุมตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ หรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มอี านาจพจิารณาก าหนด เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด 
และ/หรอืเงื่อนไขเกีย่วกบัโครงการ และ/หรอืสญัญา บนัทกึความเขา้ใจ และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนใหม้อี านาจ
ในการตดิต่อ เจรจา ตกลง เขา้ท า จดัลงนาม สญัญา และ/หรอืบนัทกึความเขา้ใจ  และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแต่
ไม่จ ากดัเพยีงสญัญาก่อสรา้ง สญัญากูย้มืเงนิ สญัญาหลกัประกนั สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอือตัรา 
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ดอกเบีย้ และสญัญาอื่นอนัจ าเป็นแก่โครงการหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ รวมถงึสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาดงักล่าว และใหม้ี
อ านาจด าเนินการเกีย่วกบัการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การใหค้วามช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนทางการเงนิ หรอืใหค้ ้าประกนั
หนี้สนิอนัเกีย่วกบัโครงการ ตลอดจนตดิต่อหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเหน็สมควรเพื่อใหก้ารด าเนินโครงการ
ดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง  

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัด าเนินโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิตของบริษทั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

เพื่อการด าเนินนโยบายเชงิยุทธศาสตรข์องบรษิทัทีจ่ะขยายก าลงัการผลติของบรษิทัจาก 23,000 ตนัออ้ยต่อวนัใน
ปจัจุบนั เป็น 35,000 ตนัอ้อยต่อวนั ซึ่งเป็นขนาดของโรงงานทีเ่หมาะสมส าหรบัการแข่งขนัในระยะยาว และเพื่อเป็นการวาง
แผนการผลติใหโ้รงงานสามารถรองรบัปรมิาณออ้ยทีจ่ะเพิม่ขึน้ตามแผนยุทธศาสตรข์องฝา่ยจดัหาวตัถุดบิทีจ่ะขยายการสง่เสรมิ
การปลกูออ้ย โดยจะขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ยของชาวไร่ในปจัจุบนั และเพิม่ผลผลติต่อไร่ (yield) ใหม้ากขึน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2557 จงึมมีตอินุมตัใิห้บรษิทัด าเนินโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ 12,000 
ตนัออ้ยต่อวนั ในพืน้ทีโ่รงงานน ้าตาลครบุร ี("โครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิต") และใหเ้สนอโครงการดงักล่าวต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

ทัง้นี้ รายละเอียดของโครงการลงทุนขยายก าลังการผลิต  ปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยจ์ากโครงการก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ (สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่2) และ
รายละเอยีดความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัโครงการ ปรากฎตามความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่3)  

อนึ่ง โครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิต เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ ซึง่เมื่อพจิารณาขนาดของรายการ โครงการดงักล่าวจะมขีนาดของรายการประมาณรอ้ยละ 41.09 เมื่อค านวณ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ตอบแทน ในการนี้ บรษิัทนับขนาดรายการนี้รวมกบัขนาดรายการของโครงการก่อสร้างโรงงานผลติ 
เอทานอล ดงัมรีายละเอยีดตามวาระที่ 2 เพื่อปฎบิตัติามหลกัเกณฑ์ของประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ในการเสนอ
โครงการทัง้สองต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา 

อย่างไรกต็าม โครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติดงักล่าว ไม่ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการที่
เกีย่วโยงกนั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัรวมถงึกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัด าเนิน
โครงการลงทุนขยายก าลงัการผลติ 12,000 ต้นอ้อยต่อวนัในพื้นทีโ่รงงานน ้าตาลครบุร ีตามรายละเอยีดทีเ่สนอ และอนุมตัิ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มี
อ านาจพจิารณาก าหนด เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด และ/หรอืเงื่อนไขเกีย่วกบัโครงการ และ/หรอืสญัญา บนัทกึ
ความเขา้ใจ และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนใหม้อี านาจในการตดิต่อ เจรจา ตกลง เขา้ท า ลงนาม สญัญา และ/หรอื 
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บันทึกความเข้าใจ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสญัญาก่อสร้าง สัญญากู้ยืมเงิน สญัญา 
หลกัประกนั สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอือตัราดอกเบีย้ สญัญาจา้งทีป่รกึษาโครงการ และสญัญาอื่น
อนัจ าเป็นแก่โครงการหรือที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ รวมถึงสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสญัญาดงักล่าว และให้มอี านาจด าเนินการ
เกีย่วกบัการขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ ตลอดจนตดิต่อหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเหน็สมควรเพื่อใหก้าร
ด าเนินโครงการดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง 

การลงมติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นของ บรษิัท น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2557 ตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น โดยขอใหเ้ตรยีมหลกัฐานทีต่้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถอืหุ้นดงัมรีายละเอยีด 
ตามค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานทีต่้องน ามาแสดงในวนัประชุม ตามทีจ่ดัส่งมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่4) บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุ้น (สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่5)  

 บรษิทัเปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่ 25 กรกฎาคม 2557 ผูถ้อืหุ้น
ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรอืกรรมการ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6) เป็นผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยบรษิทัขอแนะน า
ใหใ้ช ้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีล่ะเอยีดและชดัเจน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 7) นอกจากนี้ บรษิทัไดน้ าสง่แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8) มาพรอ้มนี้ 

 

 
                                 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                        ………………………………….. 
                                      ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ) 

                            ประธานกรรมการ 


