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ท่ี BRR008/2560 
 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 

2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
2.  รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
3.  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
4. ประวติักรรมการบริษทัท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
5.  นิยามกรรมการอิสระ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
6. ประวติัของผูส้อบบญัชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9) 
7.  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้   
8.  ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

- เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
- การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 
- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 

9.  ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
10.  ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
11.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามล าดบั) 
12.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
13.  แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริษัทของบริษัท  น ้ าตาลบุ รี รัมย์ จ ากัด  (มหาชน) ค ร้ังท่ี  2/2560  

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น . (เวลาลงทะเบี ยน 08.30 – 10.00 น .) ณ  ห้ องอโนมา 2-3 ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา ก รุงเทพ  
เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

งดแจกของช าร่วย เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่8 กนัยายน 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 8 
กนัยายน 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  1/2559 
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในรอบปี 2559 
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในรอบปี 2559  

การลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

               หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ลา้นบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
 (ลา้นบาท) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
(ลา้นบาท) 

อตัราเปล่ียนแปลง  
(%) 

สินทรัพยร์วม 7,226.86 6,762.11 464.75 6.87 

หน้ีสินรวม 5,134.09 4,635.93 498.16 10.75 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,092.77 2,126.17 (33.40) (1.57) 
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งบก าไรขาดทุน 

                          หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 

 
ส าหรับปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ส าหรับปี 2558 
(ลา้นบาท) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
(ลา้นบาท) 

อตัราเปล่ียนแปลง  
(%) 

รายไดร้วม 4,685.52 4,295.86 389.67 9.07 
ค่าใชจ่้ายรวม 4,572.21 4,023.51 548.70 13.64 
ก าไรสุทธิรวม 113.32 272.35 (159.03) (58.39) 

 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่ อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน 
ในบริษทั บริษทัจึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเสนอให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น
จ านวน 135,350,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 676,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจ านวนทั้งส้ิน 812,100,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 812,100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนปรากฏ 
ตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และด าเนินการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ
ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  812,100,000 บาท (แปดร้อยสิบสองลา้นหน่ึงแสนบาท)            
  แบ่งออกเป็น            812,100,000 หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นหน่ึงแสนหุน้)           
           มูลค่าหุน้ละ   1 บาท (หน่ึงบาท) 
           โดยแบ่งออกเป็น 
           หุน้สามญั  812,100,000 หุน้ (แปดร้อยสิบสองลา้นหน่ึงแสนหุน้)           
           หุน้บุริมสิทธิ             - หุน้  (  -  )” 

             งบการเงนิ                                           ปี 2555          ปี 2556         ปี 2557      ปี 2558     ปี 2559 
 อตัราส่วนทางการเงนิ           

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)              0.95               0.74               0.66               0.85               0.51  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ (เท่า)              5.93               5.14               1.71               2.18               2.45  
อตัราก าไรขั้นตน้ (%)            21.54             19.25             21.18             21.41             16.61  
อตัราก าไรสุทธิ (%)            8.77              5.17              6.03              6.44              2.47  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)            11.16               5.27               4.39               4.03               1.57  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)            77.31             32.39             11.88             12.81               5.41  
ก าไรสุทธิต่อหุน้              1.13               0.49               0.44               0.40               0.17  
เงินปันผลต่อหุน้              0.63                  -                 0.20               0.22           0.2222  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)            55.58                  -               45.45             55.00           130.71  
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โดยเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดงักล่าว ให้เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขถอ้ยค าในหนังสือบริคณห์สนธิไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งให้แกไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว  
อีกทั้ง ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั  
เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดท า ลงนาม ส่งมอบ  
และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการติดต่อกับกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมนุเวียน
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่การเพ่ิมทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม  

 ในดา้นประโยชน์ต่อบริษทัท่ีจะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคือ การเพ่ิมทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลจะท าให้
บริษทัสามารถส ารองกระแสเงินสดของบริษทั เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการได ้ส ำหรับประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นนั้ น เห็นว่ำผูถื้อหุ้นจะพึงได้รับประโยชน์จำกกำรเพ่ิมทุนคือ กำรได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
เป็นหุ้นปันผล ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทั กล่ำวคือ บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลแต่ละปี
ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำท่ีก ำหนดข้ำงต้นได ้ 
โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษทั และควำมจ ำเป็นในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำร รวมทั้ งย ังเป็นกำรเพ่ิมสภำพคล่องในกำรลงทุน 
จำกจ ำนวนหุ้นหมุนเวียนท่ีมีเพ่ิมข้ึนของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิรับกำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเร่ิมตั้งแต่
งวด ปี 2559 อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลอาจมีผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 
ภายหลงัการออกหุน้ปันผลของบริษทั   

นอกจากนั้น เห็นควรเสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ตามท่ีเสนอในขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจดัสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสม 
เพือ่จ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 116 บริษทัมหาชนจ ากัดตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัจดัสรร 
เงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่เขา้ตามเกณฑด์งักล่าว จึงไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2559 จ านวน 
2,121,230.85 บาท จากก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลงั 
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให ้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในการบริหารกิจการ 

ทั้ งน้ี บริษทัมีความจ าเป็นในการรักษาสภาพคล่องและส ารองกระแสเงินสดของบริษทัเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ จึงใชว้ิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  
และก าไรสะสมของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 โดยมีอตัราการจ่ายปันผลรวม 0.22222222222 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก) จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ านวนไม่เกิน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 135,350,000 บาท คิดเป็นอัตรา 
การจ่ายเงินปันผล 0.2000 บาทต่อหุ้น  ทั้ งน้ี  ในกรณีผู ้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรร 
หุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.2000 บาท 

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุ้นละ 0.02222222222 บาท หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15,038,889 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 150,388,889 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา
ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงบริษทัจะน าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายต่อไป 

ทั้งน้ี ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
(ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั การจดัสรรก าไรสุทธิ 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจดัสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสม เพ่ือจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี  2559 ให้ แ ก่ผู ้ ถื อ หุ้ น ของบ ริษัท ใน รูปแบบ หุ้ น ปันผลและ เงินสด  ต ามรายละเอียด ท่ีน าเสนอ 
ในขอ้เท็จจริงและเหตุผลขา้งตน้ โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การจ่ายปันผลเป็นหุน้จะท าให้บริษทั
สามารถส ารองกระแสเงินสดของบริษทั เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการได ้รวมทั้งผูถื้อหุ้น
ยงัคงไดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน และเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องในการลงทุนจากจ านวน 
หุน้หมุนเวยีนท่ีมีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษทั ไดด้งัน้ี 
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สรุปรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายปันผลประจ าปี 2557  2558  และ 2559 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  
(ลา้นบาท) 

236.31 272.35 
- ก าไรสุทธิ = 113.32* 
- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47* 

2. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล (ลา้นหุน้) 676.75 676.75 676.75 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.20 0.22 
- อตัราหุน้ปันผล: 0.2000 
  (5 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล) 
- อตัราปันผลเงินสด:  0.02222222222** 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 135.35 148.89 150.38 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 57.28% 54.67% 130.71% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโนบาย 
การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ) 

เป็นไปตาม
นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

เป็นไปตาม
นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัมีเป้าหมาย 
ในการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้
ส ารองเงินทุนรองรับไว ้

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท 
   **บริษัทจะน าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 
ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษัท จ านวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
นอกจากน้ี ขอเสนอให้พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรดงักล่าว โดยใหค้  านึงถึงเหตุอนัสมควรและความจ าเป็น 
ซ่ึงด าเนินการภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให ้
การด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกระท าไดโ้ดยสะดวกและบรรลุผลส าเร็จ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้ง
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู ้ด าเนินการ 
ตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในขอ้เท็จจริงและเหตุผลขา้งตน้  

 การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 15 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก 
โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้ น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ น 
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น  
 ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ  
 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์  

 กรรมการบริษทั (เป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ซ่ึงด ารงต าแหน่ง  
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั) 

ทั้ งน้ี หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัได้ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ดา้นกฎหมาย การเงิน และการบญัชี ตลอดจนคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ าหนดไว ้

ส าหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัพิจารณาเพ่ิมเติมตามค านิยาม
กรรมการอิสระของบริษทั ดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ 
รายช่ือบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท  ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2560 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาใหสิ้ทธิดงักล่าว ไม่ปรากฎผูถื้อหุ้น
น าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี  
ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  
1. นายประจวบ ไชยสาส์น (มีความรู้และประสบการณ์ดา้นธุรกิจเกษตรและดา้นกฎหมาย)  

 ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ (มีความรู้และประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัชีการเงิน และการตรวจสอบบญัชี) 
 กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ (มีความรู้และประสบการณ์ดา้นธุรกิจเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจปุ๋ย) 
 กรรมการบริษทั (เป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ซ่ึงด ารงต าแหน่ง  

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จ ากดั) 

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมี 
ส่วนได้เสียในวาระน้ี  เห็นว่า กรรมการบริษัท ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งพิจารณา 
จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาสามารถให้ความเห็นและค าแนะน าท่ีช่วยพฒันาบริษทัได้ อีกทั้ งด าเนินงาน 
ในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัดและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการบริษัท 
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั 
ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้ เป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่นายประจวบ  ไชยสาส์น  
และนางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทั้ งน้ี รายละเอียดประวติัของกรรมการบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยล าดับ ท่ี  4 และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยกรรมการบริษทั 
ท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะน าหุ้นของกรรมการบริษทัดงักล่าวออกจาก 
ฐานการค านวณในการนบัคะแนน    

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา รวมถึง 
การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบับริษทั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ส าหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม  
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปี  และค่าตอบแทนปี 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ  
มีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี 2559 ยกเวน้ค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
โดยปรับเปล่ียนลดลงมา เพ่ือให้เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอ่ืน นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินน้ี  
ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุม สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2560 เป็นตน้ไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน   
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ส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งข้ึนเพ่ิมเติมจ านวน 2 คณะ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้งดจ่ายค่าตอบแทนทั้งค่าตอบแทนประจ า 
(รายเดือน) และโบนสัพิเศษประจ าปี รวมทั้งไม่มีสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษทัย่อย เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
5,930,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง 
เป็นอยา่งอ่ืน โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั  

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้ งน้ี อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 (ปีท่ีน าเสนอ) เป็นอตัราเดียวกับปี 2559 ยกเวน้
ค่าตอบแทนโบนสัพิเศษประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าเหน่ง ปี 2559 ปี 2560 (ปีทีน่ าเสนอ) 

 ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดือน) 

โบนสัประจ าปี 
 (บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(บาท/เดือน) 

โบนสัประจ าปี 
 (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 400,000 15,000 400,000 
กรรมการบริษัท 10,000 150,000 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 400,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 150,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 10,000 100,000 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - - งดจ่าย งดจ่าย 
กรรมการธรรมาภิบาล - - งดจ่าย งดจ่าย 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- - งดจ่าย งดจ่าย 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - - งดจ่าย งดจ่าย 
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หมายเหตุ : 1. นายอ านวย ปะติเส ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 
  2. นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 
       3. ปี 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ีน าเสนอ ปรับลดค่าตอบแทนโบนสัพิเศษประจ าปีของกรรมการบริหารความเส่ียงให้เท่ากบัคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดอ่ืน 
         4. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทุกประเภทใหแ้ก่คณะกรรมการธรรมภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 (น าเสนอ) 

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการ
อิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 

910,000 910,000 910,000 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

930,000 1,180,000 930,000 

นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 270,000 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
710,000 760,000 710,000 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 760,000 710,000 

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 760,000 710,000 

นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 760,000 710,000 

นายอ านวย ปะติเส  กรรมการบริษทั(กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - 

นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั(กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

490,000 490,000 490,000 

นายศิริชยั สมบติัศิริ  กรรมการบริษทั(กรรมการอิสระ)  
และกรรมการตรวจสอบ 

490,000 490,000 490,000 

รวม 5,930,000 6,380,000 5,930,000 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 ก าหนดให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 20) 
ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
รายอ่ืน ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูส้อบบัญชีรายเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามขอ้บังคบัสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี พุทธศักราช 2553 ได้ก าหนดให ้
ผูส้อบบญัชีหลกัสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 7 ปี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการเป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงมีบุคคลท่ีมี 
ส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนมาก และสามารถกลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีไดอี้กคร้ัง หลงัจาก 2 ปี หลงัจากระยะเวลา 7 ปีแรก  

นอกจากนั้น จากการพิจารณาผลการปฏิบติังานของนายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีหลกั ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้าท่ีมาแลว้  
6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2554-2559 มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ดว้ยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูเ้ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผูส้อบบัญชีได้ท าหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  
และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งน้ี บริษทัจึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560 
โดยมีรายช่ือดงัน้ี (โดยประวติัของผูส้อบบญัชีหลกัเป็นไปตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท 

1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ   และ/หรือ 4174 6 

2. นายไพบูล ตนักลู   และ/หรือ 4298 - 

3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  4526 - 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 4526 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
และบริษทัย่อย (บริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัใชบ้ริการผูส้อบบัญชีสังกดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน) 
ส าห รับ ปี  2559 เ น่ื อ งจากผู ้ส อบบัญ ชีต ามราย ช่ื อ ท่ี เสน อข้างต้น มี ค วาม เป็ น อิส ระ  เห ม าะสม  
และไดป้ฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผูส้อบบัญชีได้ท าหน้าท่ี 
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,598,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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หน่วย : บาท/ปี 

รายการ ปี 2559  ปี 2560 
(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 

ปี 2560 (SAP) 
(น าเสนอเพือ่พจิารณา) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit Fee) 990,000 1,190,000 1,500,000  

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย (Audit Fee) 3,040,000 3,408,000 3,790,000  

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
- บริษทั (ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ: out-of-pocket expenses) 
- บริษทัยอ่ย (ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ: out-of-pocket expenses) 

- ค่าบริการตรวจทานความเป็นไปไดข้องประมาณการ 
  ทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการน าเสนอ และการ 
  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัโครงการกองทุนรวมโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

 
500,000 
852,000 

1,800,000 
 

- - 

รวมค่าบริการ 7,182,000 4,598,000 5,290,000 

หมายเหตุ : บริษัทย่อย จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด  บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ  ากัด  
บริษัท บุ รีรัมย์พลังงาน จ ากัด  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ  ากัด  บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด  บริษัท บุ รีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ  ากัด  
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ  ากดั และ บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 

ส าห รับ ค่ าสอบบัญ ชีของบ ริษัท และบ ริษัท ย่อยป ระจ าปี  2560 จ าน วน  4,598,000 บ าท  เพ่ิ ม ข้ึ น 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2559 จ านวน 568,000 บาท เน่ืองจากขนาดของธุรกิจเติบโตข้ึนจากการท่ี
โรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 (บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั) เร่ิมด าเนินกิจการ และคาดว่าจะมีการลงทุนเพ่ิมเติม 
ในโรงงานน ้ าตาลอีก 2 แห่ง ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย รวมทั้ง
งานสอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนโรงไฟฟ้าท่ีก าลงัจะด าเนินการจดัตั้ง 

นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษทัไดว้างแผนน าระบบบญัชี SAP มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลดา้นบญัชีและการเงิน
ของกลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย ์โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้ งน้ี หากบริษัทน าระบบ SAP  
เขา้มาใช้ในการจัดการข้อมูลดังกล่าวในปี 2560 ได้ ค่าสอบบัญชีจะเพ่ิมข้ึน โดยคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
5,290,000 บาทต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีท่ีไม่ได้น าใช้ระบบ SAP เป็นจ านวนเงิน 
692,000 บาท และเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1,260,000 บาท เน่ืองจาก 
การเติบโตของธุรกิจ และการขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ตามความท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้แลว้นั้น ยงัรวมถึง
การเปล่ียนแปลงระบบบัญชีท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นต้องให้
ผูเ้ช่ียวชาญเข้ามาพิจารณาและทดสอบระบบบัญชีท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ว่าสามารถลดปัญหาของ 
ระบบบญัชีเดิมและมีขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ ดว้ยสาเหตุดงักล่าวค่าสอบบญัชีจึงสูงข้ึน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัทั้ง 2 กรณี 
โดยกรณีแรก เป็นค่าสอบบญัชีส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีใชร้ะบบบญัชีเดิม โดยมีวงเงิน
ค่าสอบบญัชีไม่เกิน 4,598,000 บาทต่อปี และในกรณีใชร้ะบบบญัชี SAP ซ่ึงเป็นระบบบญัชีใหม่ โดยคิดเป็น
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จ านวนเงินไม่เกิน 5,290,000 บาทต่อปี โดยค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายจริง
อ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพ่ิมเติม โดยค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) 
จะรวมค่าใชจ่้ายหลกั อาทิ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย ์ค่าส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะคิด
ค่าใชจ่้ายตามจริง 

การลงมต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดแ้จง้และให้ค  าแนะน าวา่ บริษทัควร
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยตดัวตัถุประสงคข์องบริษทัในขอ้ดงัต่อไปน้ีออก  

“ข้อ 10 ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการน าเที่ยวทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง” และ  

“ข้อ 21 ประกอบกจิการสถานบริการอาบอบนวด”  

ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีตอ้งมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการโดยเฉพาะ และการประกอบ
กิจการสถานบริการอาบอบนวดไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีไม่ประสงค์
จะให้บริษทัจดทะเบียนมีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งหรือขดักบัศีลธรรมอนัดีหรือเป็นธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
อีกทั้ง เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ซ่ึงบริษทัก็มิไดมี้ความประสงคด์ าเนินธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ 

นอกจากนั้น เสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ดงักล่าว เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขถอ้ยค าในหนงัสือบริคณห์สนธิไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว  
อีกทั้ ง  ด าเนินการใด ๆ  อันจ าเป็นห รือเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  3  
เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษทัดังกล่าวได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดท า ลงนาม ส่งมอบ  
และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการติดต่อกับกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการดงักล่าว เป็นตน้ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษทัดงักล่าว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีแทจ้ริง 
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทอีกด้วย รวมทั้ งการมอบอ านาจเพ่ือด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 
ตามท่ีเสนอในขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่11 พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีไดก้ าหนด
ไวด้งักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 7) และปฏิบติัตามขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9) โดยขอให ้
ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานเพื่อใชส้ าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8  

ทั้ ง น้ี  ห ากผู ้ถื อ หุ้ น ท่ านใดประสงค์ ท่ี จะแต่ งตั้ ง บุ คคล อ่ืน เข้าร่วมประชุมและออกเสี ยงแทนตน 
ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง  
และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส าห รับผู ้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น 
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  
ตามรายละเอียดซ่ึงแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผูถื้อหุน้ได ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และ 11)   

นอกจากนั้น บริษทัไดน้ าส่งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 และแบบขอรับรายงาน
ประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13 

อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พทุธศกัราช 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 8 กนัยายน 2559 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2559 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดทีี ่8 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องอโนมา 2-3 ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

 

วนั เวลา และสถานที ่
การป ระ ชุ ม จัด ข้ึ น เม่ื อ วัน พ ฤหั สบ ดี ท่ี  8 กัน ยายน  2559 เวล า  10.00 น . ณ  ห้ อ งอโน ม า 2-3 ชั้ น  3  

โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง 
5. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการ  
6. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
2. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นสายงานการผลิต 
3. นายภทัรพงศ ์ พงศส์วสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  

   และดา้นต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม 
4. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
5. นายอดุลย ์ สุรวฒิุกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มบริหารการเงิน 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1  
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 
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ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็  

                   (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์ ท่ี ป รึกษ าท างก าร เงิน  บ ริษัท ห ลักท รัพ ย์  เม ย์แบ งก์  กิ ม เอ็ ง  
                   (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. นายพรเทพ ตงัคเศรณี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
4. นางสาวณฐัวดี ศรีสมวงษ ์ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
5. นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
6. นายเติมพงศ ์ ปรองดอง ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
7. นางสาวพชัรี  โคสนาม  เลขานุการบริษทั (ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม) 
8. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล  ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

เร่ิมการประชุม  
นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ี เป็นผู ้ด าเนินการประชุม และเลขานุการท่ีประชุม  

กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
ท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
การบนัทึกเสียง และวดีีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือ
เชิญ ป ระ ชุ มผู ้ ถื อ หุ้ น ใน เว็บ ไซ ต์ ข อ งบ ริษัท ฯ  โด ยป ระ ก าศผ่ าน ระบ บ ข่ าวข อ งตล าดห ลักท รัพ ย์แ ห่ ง 
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัพธุท่ี 24 สิงหาคม 2559 และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กว่า 14 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง
เพียงพอ 

ณ  วัน ท่ี  11 สิ งห าคม  2559 ซ่ึ ง เป็ น วัน ก าหนด สิท ธิผู ้ ถื อ หุ้ น  (Record Date) เพื่ อ เข้าป ระ ชุมผู ้ ถื อ หุ้ น  
และ ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญั ติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ พ .ศ . 2535 มีผู ้ถือ หุ้น ท่ี มี สิท ธิ เข้าประชุมทั้ ง ส้ิน  2 ,476 ราย  
รวมจ านวนหุ้น 676,750,000 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 2,474 ราย รวมจ านวนหุ้น 676,512,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.96 และผูถื้อหุน้ต่างชาติ 2 ราย รวมจ านวนหุน้ 237,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  95  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 172,257,616 หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 281  ราย  นบัจ านวนหุน้ได ้ 366,799,483 หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 376  ราย  นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 539,057,099 หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  79.6538  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  676,750,000  หุน้ 

โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ไดก้ าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้
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แลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้ น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  1/2559 ในนามของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท น ้ าตาลบุ รีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในทิศทางท่ีก าลังเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
จึงมีการศึกษาโครงการใหม่  ๆ เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนให้แก่บ ริษัทฯ ทั้ งน้ี  จึงมีความจ าเป็น 
ในการน าเสนอเร่ืองส าคญัแก่ท่านผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั ในการน้ี ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า
มาร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ณ บดัน้ี   

โดยนางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการท่ีประชุม ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 4 ส าหรับวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง 
การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 
เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณี อ่ืน  ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ  ให้ด าเนินการ 

ให้ เป็ น ไป ต าม ท่ี ก าห น ดนั้ น  โด ยป ระธาน ท่ี ป ระ ชุม จะแจ้ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ้ น ใน ท่ี ป ระ ชุม รับ ท ราบ 
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้แจง้ช่ือ
และนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพ่ือให้การ
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้ เม่ือน าเสนอจบในแต่ละ
วาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้ น  หรือบริษัทฯ อาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บ ริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามใน เร่ืองท่ี เก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่ เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 ส าหรับผู ้ท่ี เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษัทฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผู ้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู ้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอใหท่้านชูมือข้ึน เพ่ือให้พนกังานของ
บริษทัฯ เก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนน 

 ในการประชุม บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะท าการเทคะแนนไป
ทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ยและ งดออกเสียง 
เพื่อหกัจากคะแนนทั้งหมด 
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 วาระท่ี 2  เร่ือง “พิจารณาอนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอน
เตรียมการเพ่ือยืน่ขออนุญาตจดัตั้งกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กองทุน”) 
และให้ บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” และ
วาระท่ี 3 เร่ือง “พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ือง วตัถุประสงคข์องบริษทั” บริษทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร “เห็น
ด้วย” ก่อนจบวาระดังกล่าว โดยทั้ งสองวาระตอ้งได้รับการอนุมัติจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ส าหรับผู ้รับมอบฉันทะท่ีผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ไ ด้บันทึก 
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
ตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  
 บัตรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็น 

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาก
นอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้น ท่ี เข้าประชุมด้วยตนเอง  

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออก

คะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น .  
ของวนัท าการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั
ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคเ์ป็นอาสาสมคัร เพื่อเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจนบัคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น
และตรวจนบัผลคะแนน ทั้งน้ี นายสราวธุ สุขศรีวงค ์ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ประสงคเ์ป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนดงักล่าว 
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ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 
2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยไดบ้ันทึก
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ีแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัพฤหสับดี
ท่ี 21 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 539,286,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 539,286,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน 27 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 229,762 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้ประชุม
ทั้งส้ิน 403 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 539,286,861 หุน้ 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพื่อ
ยืน่ขออนุญาตจดัตั้งกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้ 
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ประธานฯ แจง้แก่ท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีมีระเบียบวาระยอ่ยน าเสนอแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัทั้งหมด 5 วาระ 
ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 และไดม้อบหมายให้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งแก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบและพิจารณา และขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
ใหค้วามเห็นต่อรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 

รายงานต่อท่ีประชุมวา่ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการพฒันาท่ีสืบเน่ืองมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนท่ีดี และให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ น าเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ อยา่งไรก็ดี ภาครัฐเห็นวา่กองทุนอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางภาษีค่อนขา้งมาก และไม่ประสงคส์นบัสนุนกองทุนประเภทน้ีอีก จึงไดเ้ปล่ียนเป็น
กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ในทางกลบักนั ภาครัฐไดพิ้จารณาแลว้เห็น
วา่ กิจการประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นกิจการท่ีรัฐบาลควรสนับสนุน  ประกอบกบั
ควรสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศอีก
ด้วย จึงเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซ่ึงมากกว่ากองทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์
กล่าวคือ กิจการท่ีมีรายไดจ้ากกองทุนดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษี นอกจากนั้น ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะไดรั้บปันผลโดยไม่ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมท่ี
น่าสนใจมาก ส าหรับกิจการของบริษทัฯ มีการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าท่ีใชป้ระโยชน์
จากชานอ้อย โดยภาครัฐได้สนับสนุนให้จัดตั้ งเป็นกิจการโรงผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า  
ซ่ึงส่วนหน่ึงจะน ามาใชใ้นโรงงานน ้ าตาล และอีกส่วนหน่ึงจะจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพ่ือใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี ขอช้ีแจงถึง
ผลกระทบทางบัญชี กล่าวคือ กองทุนน้ีไม่มีการขายสินทรัพยเ์ขา้กองท่ีแทจ้ริง (True 
Sale) เน่ืองจากกิจการไฟฟ้ามีขอ้ผูกผนัในสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งเก็บรักษาสินทรัพยน์ั้นไว ้โดยจะเป็นลกัษณะการขายรายไดล่้วงหนา้ 
ดงันั้น เงินท่ีได้จากการระดมทุนจะบันทึกในงบดุลเป็นการรับเงินสดเขา้มา รวมทั้ ง
บนัทึกเป็นหน้ีสิน ซ่ึงลกัษณะหน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถือวา่เป็นลกัษณะของหน้ีสินสถาบนั
การเงินท่ีบริษทัฯ มีภาระตอ้งช าระเงินตามก าหนด แต่ในกรณีน้ีเป็นการขายรายไดสุ้ทธิ
ล่วงหน้า โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะตอ้งน าส่งรายได้สุทธิจากการขายไฟฟ้าให้แก่
กองทุน อยา่งไรก็ตาม ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีไดพิ้จารณาไว ้2 รูปแบบ คือ บนัทึก
เป็นหน้ีสินทางการเงิน หรือ แบบรายไดรั้บล่วงหน้า ทั้ งน้ี จะด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวกับผูส้อบบัญชีต่อไป อย่างไรก็ดี มีความเช่ือมั่นว่าจะท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการระดมเงินทุนเพ่ือน าไปใชข้ยายธุรกิจต่อไป รวมทั้งสามารถลงทุนใน
กองทุนไดไ้ม่เกินสดัส่วนหน่ึงในสาม และไม่ตอ้งเสียภาษีในปันผลท่ีไดรั้บอีกดว้ย  

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ช้ีแจงสรุปขอ้มูลการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน โดยกล่าววา่ 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าโครงสร้างกองทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงค านึงถึงกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และความ
น่าสนใจต่อนักลงทุน รวมทั้ งธุรกรรมท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน อาทิ 
การขายรายไดใ้นอนาคต และการลงทุนโดยการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ในการจดัตั้งกองทุนนั้น การจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์มีประเด็นส าคญัคือการขาย
รายได้ในอนาคตให้กับกองทุน ซ่ึงธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการน้ีประกอบไปดว้ย 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) จะเขา้ท าสญัญาโอน
สิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ซ่ึงเรียกวา่ ธุรกรรม
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โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทั้งน้ี ในการด าเนินการของกิจการโรงไฟฟ้าจะมีการพิจารณาถึง
สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น BEC และ BPC จะตอ้งมีการท าสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
ในกลุ่มคือ บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (“BSF”) โดยหลกัการจะมีการท าสญัญา
โรงไฟฟ้า ซ่ึงนักลงทุนมีความเห็นว่า โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าควรจะตอ้งท าสัญญาการ
จดัหาวตัถุดิบหรือกากออ้ย รวมทั้งการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอน ้ าท่ี
เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) ของ 
BEC และ  BPC ซ่ึ ง มี ผ ลิตภัณฑ์ทั้ งไฟ ฟ้ าและไอน ้ า  เพ่ื อให้ การด าเนิ น ธุร กิ จ 
หรือการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามีความราบร่ืน จึงต้องมีการท าสัญญาต่าง ๆ กับ
คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
นอกจากน้ี ในการเขา้ท าธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ จะไม่ไดเ้ป็นลกัษณะการโอน
ทรัพย์สินเข้ากองทุน แต่เป็นข้อสัญญาท่ีโรงไฟฟ้าจะด าเนินการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า และโอนรายไดสุ้ทธิท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้แก่กองทุน เพ่ือให้นักลงทุนมี
ความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของโรงไฟฟ้า ซ่ึงจะน าทรัพยสิ์นในการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ามาเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว รวมทั้งใหบ้ริษทัฯ ในฐานะผู ้
ถือหุ้นใหญ่ และผูดู้แลบริษัทย่อยในกลุ่มให้ด าเนินหน้าท่ีได้ตามปกตินั้น เขา้ตกลง
ด าเนินการกบักองทุนร่วมกบับริษทัย่อยดว้ย โดยทั้งหมดน้ีคือธุรกรรมจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์หรือการโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน ทั้ งน้ีขั้นตอนการด าเนินการ
จะตอ้งแจง้ให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งผูถื้อหุ้นหรือเจา้หน้ีไดรั้บทราบหรือ
อนุมติัก่อน จึงจะยื่นเสนอขออนุมติัจาก ก.ล.ต. เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก ก.ล.ต. แลว้ ก็จะ
ด าเนินการเขา้ท าสัญญาในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
โดยขนาดรายการของธุรกรรมน้ีอยู่ท่ีประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือสูงกว่า ทั้ งน้ี  
ประเมินจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) ท่ีกองทุนจะ
ไดรั้บจากรายไดสุ้ทธิของ BEC และ BPC ทั้ งน้ี คาดว่าจะจดัตั้งกองทุนประมาณไตร
มาส 2 ปี 2560 โดยสัญญาการโอนสิทธิรายได้สุทธิจะเร่ิมตั้งแต่จัดตั้ งกองทุนจนถึง
ส้ินสุดสญัญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี  
 
ทั้งน้ี หากอา้งอิงขนาดรายการจากการค านวณงบการเงินจ านวน 6 เดือน ของปี 2559 น้ี 
จะอยู่ท่ี 48% ซ่ึงยงัไม่ถึง 50% ทั้ งน้ี สามารถท าได้โดยเปิดเผยสารสนเทศและขอ้มูล
เก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แต่เพ่ือความโปร่งใสและความคล่องตวัในการระดมทุนในอนาคต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ตลาดในช่วงการออกกองทุน จึงขอน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าว   
 
ในส่วนของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัฯ สามารถเขา้ไปลงทุนในหน่วยลงทุนได้
ไม่เกินหน่ึงในสาม ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะเขา้ไป
ถือตามสดัส่วนดงักล่าว โดยจะพิจารณาก าหนดสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนอีกคร้ัง ทั้งน้ี 
จึงขอเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการถือหน่วยลงทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนไม่เกิน
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หน่ึงในสาม โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการระดมทุน 
โดยมีขนาดรายการในการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ์ยูท่ี่ 16% ซ่ึงตามเกณฑ์จะตอ้งมีการแจง้     
ผู ้ถือหุ้น โดยจัดส่งเอกสารให้ผู ้ถือหุ้นภายใน 21 วนั หลังจากท่ีเปิดเผยกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจากเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน 
จึงขออนุญาตน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
รายการทั้งหมดในคราวเดียว 
 
ส าหรับรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น กองทุนจะจดัตั้งข้ึน
หลงัจากไดรั้บอนุมติัจาก ก.ล.ต. และมีการระดมทุนแลว้ โดยจะเขา้ลงทุนในรายไดสุ้ทธิ
ในอนาคตของโรงไฟฟ้า ซ่ึงระยะเวลาของ สัญญาจะอา้งอิงจาก สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ี 
BEC และ BPC มีกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึง BEC มีระยะเวลาสัญญาคงเหลือ 12 ปี 
ทั้งน้ี อา้งอิงจากสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบระบบ  Feed in Tariff โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่ง 
ก า ร ป รั บ เป ล่ี ย น สั ญ ญ า ดั ง ก ล่ า ว จ า ก ร ะ บ บ  Adder เ ป็ น  Feed in Tariff  
ส่วน BPC ระยะเวลาสัญญาคงเหลือคือ 18 ปี นอกจากนั้น ผูจ้ดัการกองทุน คือ บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั และบริษทัฯ จะลงทุนโดยการถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินหน่ึงในสาม หรือ 33.33% ส่วน BSF หรือกิจการโรงงานน ้ าตาล จะเขา้มา
เก่ียวขอ้งในรายการซ้ือขายระหวา่งกนัท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทั้งการ
ซ้ือกากออ้ย และขายไอน ้ า  
 
นอกจากน้ี ส าหรับรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ประกอบดว้ย รายได้
ค่าไฟ ตามสญัญาท่ีท ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมกบัรายไดค้่าไอน ้ า และรายไดอ่ื้นท่ี
ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หักจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้า เช่น ค่าซ่อมบ ารุง จากนั้นก็จะโอนรายไดสุ้ทธิให้แก่กองทุน โดยขออธิบาย
เพ่ิมเติมวา่ ในส่วนของรายไดค้่าไฟจะขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไอน ้ าขายใหก้บั 
BSF ซ่ึงค่าใชจ่้ายบางส่วน มีการจา้งบริษทัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการซ่อมบ ารุง 
ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง และสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  
 
ส่วนของรายได้เม่ือมีการจดัตั้ งกองทุนแลว้ เงินท่ีได้รับจากการระดมทุนจะเขา้มาท่ี 
BEC และ BPC ซ่ึง BEC และ BPC จะจ่ายคืนเงินกูธ้นาคารและเงินกูบ้ริษทัในกลุ่ม และ
ส่งเงินทุนกลบัให้บริษทัฯ ในรูปแบบเงินให้กูย้ืม และ/หรือ เงินปันผล เพื่อให้บริษทัฯ 
สามารถน าเงินในส่วนน้ีไปใช ้   ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป ซ่ึงเงินท่ีระดมทุนไดจ้ะ
สร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตน้ทุนในการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
ด้านการโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน จะมีการแยกรายได้ส่วนหน่ึงเพ่ือจ่ายให้แก่
กองทุน โดยหักจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาเพ่ือการด าเนินงาน ทั้งน้ี ในส่วนการ
ด าเนินงานของ BEC และ BPC เม่ือจดัตั้งแลว้ จะดูแลเร่ืองความคล่องตวั และให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งปกติดงัเช่นในปัจจุบนั  
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ส่วนวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการระดมทุนในการขายรายได้ในอนาคต
ประมาณ 3,600 ลา้นบาท โดยจะน าเงินส่วนหน่ึงไปช าระหน้ีแก่สถาบันการเงิน และ
ช าระหน้ีเงินกูย้มืระหวา่งกนัภายในกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 700 ลา้นบาท และ
อีกจ านวนหน่ึงคือเงินท่ีบริษทัฯ จะน าไปลงทุนในกองทุนซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินหน่ึง
ในสาม หรือต ่ ากว่า หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท และหลังจากหัก
ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งของกองทุนแลว้ เงินท่ีเหลือประมาณ 1,600 ลา้นบาท จะน าไป
ลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ดา้นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนสิทธิรายได ้ไดแ้ก่หลกัประกนัท่ีกลุ่มบริษทัให้กบั
กองทุน ซ่ึงเป็นหลกัประกนัในแง่ของการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากสญัญาท่ีบริษทัฯ ไดท้ า
กบักองทุนเป็นสัญญาการโอนรายไดสุ้ทธิ มิใช่สัญญาการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุน 
ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับนักลงทุนว่า บริษทัฯ มี
ความตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ทั้ งน้ี ส าหรับกองทุนอ่ืนก็ใชเ้ง่ือนไขหลกัประกันใน
กรณีน้ีเช่นเดียวกนั แต่ในส่วนของรายละเอียดหลกัประกนัอาจแตกต่างกนัออกไป โดย
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทฯ จะเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น การจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งการจ าน าหุ้น
ของ BEC และ BPC ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงการโอนสิทธิใน
สัญญาเช่า เน่ืองจากท่ีดินบางส่วนเป็นสัญญาเช่า ในหลกัประกนัจะเป็นการโอนสิทธิ
อยา่งมีเง่ือนไขในสัญญาเช่า ทั้งน้ี ส าหรับการประกนั กองทุนจะเป็นผูรั้บผลประโยชน์
จากการประกนั  
 
ส าหรับขอ้ตกลงในการด าเนินการ บริษทัฯ  BEC และ BPC จะเขา้ตกลงด าเนินการเพื่อ
รับรองการปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเร่ืองส าคญัประการหน่ึง คือ บริษทัฯ จะ
รักษาสดัส่วนการถือหุน้ใน BEC และ BPC ไม่ต ่ากวา่ 99% รวมทั้งรักษาสดัส่วนการถือ
หุ้น BSF ไม่น้อยกวา่ 51% เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุนวา่บริษทัฯ จะดูแลการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นอยา่งดี เพ่ือให้กองทุนมีรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามสัญญา 
และบริษทัฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากวา่ 20% เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 10 ปี รวมทั้ง มีขอ้ตกลงในการดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของ BEC BPC และ BSF ให้
สามารถด าเนินการโรงไฟฟ้าอยา่งมืออาชีพ 
 
สัญญาการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดยสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจการโรงไฟฟ้าประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขายกากออ้ย โดยมีขอ้ตกลงเร่ืองปริมาณ และ
ราคาขายระหว่างกนั รวมทั้ งสัญญาซ้ือขายไอน ้ าความดนัสูงและความดนัต ่า ซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัมีการท าขอ้ตกลงใน
การซ้ือขายน ้ า RO และน ้ าท่ีเหลือจากการปล่อยออกจากกระบวนการหลังจากการ
ควบแน่น (Condensate) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ งมีสัญญาท่ี BSF 
สามารถเขา้ซ้ือไฟฟ้าของ BEC และ BPC ไดใ้นราคาท่ีตกลงกนั ทั้ งน้ี เน่ืองจาก BEC 
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และ BPC ตั้งข้ึนเพ่ือขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลกั ดงันั้น ส่วนท่ีขาย
ให้กบั BSF จะเป็นก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
แต่หาก BSF มีความจ าเป็นต้องซ้ือไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ซ่ึงส่งผลให้ BEC และ 
BPC ไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบ 8 เมกะวตัต์ ทั้ งน้ี  
อาจจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั BSF โดยจะคิดอตัราค่าไฟฟ้าในราคาเดียวกบัท่ีจ าหน่ายใหก้บั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ งหมดน้ีเป็นสัญญาท่ีมีการท าในกลุ่มบริษทั  เพ่ือให้ด าเนิน
กิจการโรงไฟฟ้าไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาท่ีก าหนด 

นายพรเทพ ตงัคเศรณี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระบริษทั 

ดิสคฟัเวอร์  
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณารายการได้มาและ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้ งกองทุนรวม โดยในแง่ของขนาด

รายการยงัไม่ถึง 50% แต่ทางบริษทัฯ ก็ไดน้ าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพ่ือความโปร่งใสและให้ผู ้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ส าหรับการให้

ความเห็นในดา้นความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ท ารายการ มีขอ้ดีดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จะไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนรวมประมาณ 
3,600 ลา้นบาท และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้เหลือประมาณ 1,670 ลา้นบาท  

2. เป็นการระดมทุนท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีระยะเวลาช าระคืนยาวนานกวา่เงินกูย้ืม
ในปัจจุบนัท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารและขยายการลงทุนทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
ในอนาคตได ้ 

3. การเขา้ท ารายการน้ีไม่ไดมี้ผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก็คือ สินทรัพยข์องโรงไฟฟ้าชีวมวลยงัเป็นของบริษทัฯอยู่ และสามารถใช้
โครงสร้างของกองทุนมาระดมทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตได ้

 
อยา่งไรก็ดี ไดมี้การพิจารณาขอ้เสียและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ ดงัน้ี 

1. บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการถือหุ้นในกองทุนใน
สดัส่วนท่ีลดลง แต่ในส่วนของรายไดห้ลกัตามบญัชียงัใกลเ้คียงกบัรายไดเ้ดิม  

2. มีความเส่ียงตามภาระหน้าท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญากับกองทุน เช่น 
ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า และความเส่ียงในการรับซ้ือไอ
น ้ า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีในการด าเนินธุรกิจเดิมของบริษทัฯ อยูแ่ลว้   

3. ความเส่ียงจากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าตามเง่ือนไขในสญัญา  
4. อาจ เสี ยป ระโยชน์ จ าก รายได้ ส่ วน เกิน จ าก ใน สั ญ ญ าใน อน าคต 

หากผลิตไฟฟ้าไดสู้งกวา่ประมาณการ  
โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่ การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีความ
สมเหตุสมผล 
 
ในเร่ืองของความเหมาะสมของเง่ือนไขการเขา้ท ารายการ โดยสรุปเง่ือนไขโดยสังเขป 
ดงัน้ี 
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1. การรับเงินสดในการโอนสิทธิประโยชน์ มีความเห็นวา่ เป็นประโยชน์ในการ
น าเงินสดไปปรับโครงสร้างเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในอนาคตได ้ 

2. หากมีรายจ่ ายส่วน เพ่ิมจากรายจ่ ายเหมารวม  BEC และ  BPC จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบ หากไม่ด าเนินการตามสัญญากองทุนอาจเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือบอกเลิกสญัญา การวางหลกัประกนัเพ่ือประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีและการ
ช าระหน้ีให้กบักองทุน โดยสรุปเห็นวา่ทาง BEC และBPC เป็นผูบ้ริหารของ
โรงไฟฟ้าทั้ ง 2 แห่งอยู่แลว้ และได้จัดท าการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการ
ด าเนินธุรกิจ จึงน่าจะสามารถวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายเองได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถด าเนินการตามสญัญาท่ีจะใหก้บักองทุนได ้

3. ในส่วนผลกระทบจากงบการเงินโดยอาจส่งผลให้หน้ีสินเพ่ิมข้ึน จะมีความ
เส่ียงในเร่ืองการละเมิดเง่ือนไขของสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้โดยทางบริษทัฯ 
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการผอ่นผนัการละเมิดก่อนเขา้ท าธุรกรรม  

4. ในส่วนสญัญาระหวา่งกนัภายในกลุ่ม กล่าวคือ สัญญาการซ้ือขายวตัถุดิบ ซ้ือ
ขายไฟฟ้าและไอน ้ า มีความเห็นว่า ราคากากออ้ยเป็นราคาท่ีเทียบเคียงกับ
โรงงานหรือผูผ้ลิตใกลเ้คียงเป็นราคาตลาดอยูแ่ลว้ ราคาไอน ้ าและราคาน ้ าก็ได้
อา้งอิงจากตน้ทุนการผลิตจริง ส่วนราคาซ้ือขายไฟฟ้าเหมาะสม เน่ืองจากใช้
ก าลงัการผลิตส่วนเหลือจากการจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า เง่ือนไขการเข้าท ารายการน้ีมีความ
สมเหตุสมผล  
 
ในส่วนความเหมาะสมของมูลค่าการเขา้ท ารายการไดมี้การพิจารณาตามประเด็นส าคญั 
ดงัน้ี 

1. ท่ี ป รึกษาท างการ เงิน อิสระได้พิ จ ารณ าความ เหมาะสมของมูลค่ า 
โดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด   

2. บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ซี แอนด ์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
ท่ีปรึกษาวิศวกรอิสระ ก่อตั้งโดยสถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มีประสบการณ์มานานกวา่ 19 ปี  

3. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่สมมติฐานท่ีน ามาอา้งอิง  
มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการประเมินประสิทธิผลการท างานของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานน ้ าตาลของ BEC, BPC และ BSF ท่ีปัจจุบนัด าเนินการ
อยูแ่ลว้ โดยท่ีปรึกษาวศิวกรอิสระ ไดพิ้จารณาเทียบกบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

 

ทั้งน้ี ไดมี้การตั้งสมมติฐานหลกั ดงัน้ี 
1. ระยะเวลาประมาณการ  BEC 12 ปี และ BPC 18 ปี  (ตามประมาณการว่า

กองทุนฯ จะจดัตั้งเสร็จประมาณเมษายน 2560)  
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จากนั้ น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ี เก่ียวข้อง  
โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน ก าหนดขนาดรายการประมาณ3,400 – 3,700 ลา้น
บาท จากการค านวณโดยใชว้ิธีการคิดอตัราลด 7.14% ซ่ึงหมายความวา่ บริษทัฯ ตอ้งให้
ผลตอบแทนผูซ้ื้อหน่วยลงทุนท่ี 7.14% จึงจะไดมู้ลค่ากองทุนขนาด 3,400 – 3,700  

2. โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ท่ีมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า (ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
และไอน ้ า (ใหโ้รงน ้ าตาล BSF) 

3. BEC มีก าลงัการผลิต 9.9 MW จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ านวน 8 MW และใชภ้ายในโรงไฟฟ้าเอง 1.5 MW 

4. BPC มีก าลังการผลิต 9.9 MW จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ านวน 8 MW และใชภ้ายในโรงไฟฟ้าเอง 1.6 MW 

5. มีค่า PEA Charge ร้อยละ 2 หักออกจากจ านวนปริมาณไฟฟ้าตามท่ีระบุใน
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

6. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไอน ้ าและราคาขายตามตกลงในสัญญาซ่ึง
ค านวณจากค่าเฉล่ียจากตน้ทุนการผลิต 

7. BEC และ BPC ใชเ้ช้ือเพลิงกากออ้ยและน ้ าประเภทต่างๆ โดยซ้ือจากโรงงาน
น ้ าตาล BSF ราคาขายตามตกลงในสญัญาฯ ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียตน้ทุนการ
ผลิต และราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 

8. เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทท่ีน ามาค านวณค่า Beta คือบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน หรือพลงังาน
ชีวมวลเป็นรายไดห้ลกั (ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์  

9. BEC ณ ช่วงท่ีท าการประเมิน ยงัคงได้รับอัตราค่าไฟต่อหน่วยเป็นระบบ 
Adder โดยอยู่ระหว่างการเปล่ียนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in Tariff  จึงไดก้ าหนดให ้BEC มีทั้ง 2 สมมติฐาน  

10. ตน้ทุนโครงสร้างทางการเงิน หรือ WACC ของโครงการ 7.14% ต่อปี 
 

ทั้งน้ี หากค านวณจากสมมติฐานการใช้ระบบ Feed-in Tariff  ของทั้ง BEC และ BPC 
จะไดมู้ลค่าการเขา้ท ารายการรวม 3,418- 3,631 ลา้นบาท แต่หากค านวณจากสมมติฐาน
ท่ี BEC ใชร้ะบบ Adder  ทั้ง BEC และ BPC จะไดมู้ลค่ารวม  3,056 - 3,255 ลา้นบาท 
 
เม่ือพิจารณาขอ้ดี และขอ้เสียขา้งตน้ และความเหมาะสม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอ
สรุปวา่การเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี สมเหตุสมผล 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ราคาชานออ้ยเป็นการอา้งอิงราคา ณ วนัน้ี ซ่ึงเทียบเคียงจากราคาใน
ตลาด ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ล่าวไว ้และพยายามออกแบบราคาเพ่ือให้
เป็นราคาอา้งอิงตลอดอายสุัญญา และอาจมีการปรับราคาข้ึนลงตามราคาของค่าไฟฟ้า 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินมูลค่าในอนาคตเพ่ือใหไ้ดมู้ลค่าท่ีชดัเจน  
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ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ อตัรา
ผลตอบแทน 6-7% นั้น สูงมากส าหรับผูซ้ื้อหน่วยลงทุน จึงขอเสนอให้แกไ้ขมูลค่าของ
กองทุนขั้นต ่าเป็น 4,000 – 4,500 ลา้นบาท  
 
โดยในปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศติดลบ ส่วนในประเทศไทยอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่
ประมาณ 1% กองทุนของบริษทัฯ เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า และถือวา่เป็นกองทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯ ท าธุรกิจโรงไฟฟ้า ท่ีมีชานออ้ยซ่ึงเป็น
วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าของตนเอง จึงท าให้ไม่มีความเส่ียงดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ 
นอกจากน้ี ยงัมีผูรั้บซ้ือไฟฟ้าเป็นรัฐวสิาหกิจ โดยปัจจยัหลายดา้นมีความลงตวัเป็นอยา่ง
มาก ดังนั้ น  จึงมีความเป็นไปได้ท่ี ขนาดของรายการจะสูงถึง 5,000 ล้านบาท 
เพราะฉะนั้ น หากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติขนาดของกองทุนตามท่ีเสนอ จะทราบ 
ได้อย่ างไรว่ า  เม่ื อออกกองทุ น  จะส าม ารถระดม ทุน ได้จ าน วน เงิน เท่ าใด  
ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัตั้งกองทุนภายใตเ้ง่ือนไขวา่ ขนาด
มูลค่าของกองทุนตอ้งไม่ต ่ากวา่ 4,000 หรือ 4,500 ลา้นบาท ในการน้ี จึงขอสอบถามท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายวา่สามารถด าเนินการตามท่ีเสนอไดห้รือไม่ 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ช้ี แ จ งว่ า  ก าร ระ บุ มู ล ค่ าข อ งกอ ง ทุ น  3,600 ล้ าน บ าท  ห รือ สู งก ว่ า  ไ ม่ ได ้
มุ่งหมายถึงวา่การออกกองทุน ณ ช่วงเวลาน้ี จะระดมทุนไดต้ามจ านวนดงักล่าว 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ถา้เช่นนั้นควรก าหนดมูลค่าของกองทุนท่ีเหมาะสม ไม่ควรก าหนดขั้น
ต ่านอ้ยเกินกวา่ความเป็นจริง ในฐานะผูถื้อหุ้นขอเรียนใหท้ราบวา่ บริษทัฯ น้ี มีผูถื้อหุ้น
ท่ีดี วตัถุดิบท ามาดว้ยหยาดเหง่ือของท่านผูถื้อหุ้น (ชาวไร่ออ้ย) อาจเรียกได้ว่า น่ีคือ
บริษทัฯ ตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีมาตรฐานดีท่ีสุดในเอเชีย หรืออาจดีท่ีสุดในโลก
ส าหรับธุรกิจน ้ าตาล ดังนั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไม่ควรเสนอขายหน่วย
ลงทุน หากมูลค่ากองทุนต ่ากวา่ 4,500 ลา้นบาท  
 
อีกประการหน่ึง บริษทัฯ ตอ้งโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากโรงไฟฟ้าขายให้แก่
กองทุน ซ่ึงกองทุนตอ้งการผลตอบแทนสูง จึงตอ้งเสนอขายท่ีอตัราผลตอบแทนสูง 
เพื่อให้เสนอขายไดง่้าย แต่ในฐานะผูถื้อหุ้นนั้นจะเสียประโยชน์ ดงันั้น จึงควรเสนอ
มูลค่าท่ีเหมาะสม หากเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินใน
ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน 4% ถือว่าดีมาก จะเห็นได้ว่า พันธบัตรรัฐบาลมีอัตรา
ผลตอบแทนอยู่ท่ี 1% เท่านั้น และเน่ืองจากบริษทัฯ มีเพียงโรงไฟฟ้า 2 โรงหากขาย
รายไดสุ้ทธิไปแลว้ แมจ้ะมีโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ก่อตั้งข้ึนมา รายไดแ้ละก าไรอาจจะไดไ้ม่
เท่ากบั 2 โรงไฟฟ้าน้ี เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอท่านประธานฯ แกไ้ขจ านวนตวัเลขขนาด
รายการของกองทุนจาก 3,600 ลา้นบาท หรือสูงกวา่เป็น 4,500 ลา้นบาท หรือสูงกวา่  
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ หากตั้งขนาดของกองทุนใหมี้มูลค่าสูง ผลตอบแทนท่ีจะจ่ายก็จะลดลง 
อย่างไรก็ดี การจดัตั้ งกองทุนมีกระบวนการท่ีสามารถท าให้ได้มูลค่าตามข้อเสนอ
ขา้งตน้ แต่เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัจนถึงกลางปี 2560 สภาวะตลาดยงัมีความผนัผวน แมว้า่
ตามสภาวะตลาดในปัจจุบนัจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดมู้ลค่าสูงกวา่ท่ีก าหนดไว ้แต่
การก าหนดราคาขั้นต ่าไวเ้ช่นน้ี ก็เพ่ือความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ และความคล่องตวั
ในการจัดการกองทุน เพราะตลาดหุ้นในปัจจุบันมีความผันผวนเป็นอย่างมาก  
โดยท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บแลว้  
 
หากท่านผูถื้อหุ้นมีความเห็นวา่ ควรเปล่ียนแปลงมูลค่ากองทุนขั้นต ่าท่ีระบุไวจ้ านวน 
3,600 ลา้นบาท หรือสูงกว่า ทั้ งน้ี จึงขอเรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นค านึงถึงหลกัของความ
เส่ียงไวด้ว้ย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดในช่วงเวลาออกกองทุน 
ซ่ึงหากสภาวะตลาดไม่เหมาะสม บริษทัฯ ก็จะยงัไม่สามารถออกกองทุนได ้และน า
เร่ืองมาเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงก็จะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกัน โดยหากเวลาผ่านไป จ านวนระยะเวลาในการระดมทุน 
เขา้กองทุนก็จะลดลง และมูลค่ากองทุนก็จะลดลงดว้ยเช่นกนั แต่กระนั้น บริษทัฯ ถือวา่
รับรู้รายไดจ้ริงตามปกติ เพราะรายไดท่ี้ไดรั้บมาก่อนนั้นยงัคงอยูก่บับริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่มี
การขายสินทรัพยใ์ด ๆ ออกไป นอกจากนั้น ในทางกฎหมายสามารถด าเนินการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงจ านวนมูลค่ากองทุนได ้ 
 
อยา่งไรก็ดี หากจะใชเ้กณฑม์าตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนท่ี
มีความยืดหยุ่น จากขอ้มูลการวิเคราะห์ตลาดมีอตัราผลตอบแทน 5.50 - 5.75% ทั้ งน้ี 
อตัราผลตอบแทนจะลดลงไดถึ้งระดบั 5.25% หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บักระบวนการของ
ตลาด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัขนาดรายการของกองทุนขั้นต ่าตามท่ีเสนอ 
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้ งน้ี หากการจัดตั้ งกองทุนมีปัญหาตามท่ีได้
เสนอ จะน าเรียนและเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอีกคร้ัง  

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ ในสถานการณ์ท่ีตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนกั นกัลงทุนจะลงทุนในตราสารท่ีมีความ
เส่ียงนอ้ยท่ีสุด นัน่คือ กองทุนรวม ดงันั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมใหม่อีกคร้ัง โดยเปล่ียน
จากการก าหนดมูลค่ากองทุนขั้นต ่า เป็นการก าหนดท่ีอตัราคิดลดผลตอบแทน (Yield) 
เช่น ก าหนดอตัราผลตอบแทนของกองทุนสูงสุดไม่เกิน 5.50% หากไดสู้งกวา่นั้นหรือ
ท าไม่ไดต้ามนั้นให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง และให้ช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีท าไม่ได ้โดย
บริษัทฯ สามารถคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถท าได้ตามเกณฑ์มา
ด าเนินการแทน 
 
ทั้ ง น้ี  จึงขอเสนอให้ป รับ มูลค่ ากองทุนขั้ นต ่ าท่ี จ านวนตัวเลขตรงกลาง คือ  
4,300-4,500 ลา้นบาท หรือใชว้ิธีก าหนดอตัราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 5.60% โดยอา้งอิง
จากการวิเคราะห์ตลาดของท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงหากอัตราผลตอบแทนต ่ากว่า 
5.60% จึงจะพิจารณาอนุมติั โดยหากมีความจ าเป็นก็ใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 
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อีกประเด็นหน่ึง เน่ืองจากกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานน้ี เป็นการโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
จากโรงไฟฟ้าของผูถื้อหุ้นทุกท่านไปเสนอขายให้บุคคลอ่ืน ดังนั้ น จึงขอเสนอให้
จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิในการจองซ้ือก่อน
บุคคลอ่ืน ตามกฎเกณฑ์การจัดสรรท่ีก าหนด นอกจากน้ี ขอให้ข้อมูลแก่ท่ีประชุม
เพ่ิมเติมวา่ การจ่ายปันผลของกองทุนน้ีแก่บุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีเป็นระยะเวลา 
10 ปี จึงควรเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการจองซ้ือหน่วยลงทุนก่อนบุคคล
อ่ืน 

นายศิริชยั  สมบติัศิริ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

กล่าวว่า ข้อเสนอท่ีนายไพบูลย์ เสรีวิว ัฒนา ผู ้ถือหุ้น  เสนอถือว่ายุติธรรมมาก  
ซ่ึงในฐานะของผูล้งทุนยินยอมไดรั้บผลตอบแทนต ่า ขณะเดียวกนั ในฐานะผูถื้อหุ้นก็
ปกป้องผลประโยชน์ของการขายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ทั้งน้ี บริษทัฯ ก็
ไดพ้ยายามท าให้เกิดความสมดุลในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั การท่ีบริษทัฯ จดัตั้งกองทุนเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าเงินสดออกมาจากกิจการท่ีลงทุน เพ่ือน ามาใชล้งทุนต่อยอดธุรกิจ
อ่ืนๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าท่ีลงทุนไป น่ีคือปัจจยัหลกัท่ีคณะกรรมการใช้
พิจารณาอยูเ่สมอ  
อีกประการหน่ึง บริษทัฯ ไม่ไดใ้หสิ้ทธิขาดแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินในการก าหนดมูลค่า
ของกองทุนและผลตอบแทน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวตอ้งน ามาเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนทุกคร้ัง และไดมี้การศึกษาและพิจารณาขอ้มูลจากกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไดมู้ลค่าท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ีออกกองทุน ทั้งน้ี จ าเป็นตอ้งดูราคา
ตลาดเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการขาย เพ่ือให้ได้มูลค่าตามจ านวนท่ีบริษัทฯ
ตอ้งการ และขณะเดียวกันก็เป็นราคาขายท่ีผูซ้ื้อยอมรับได้ อย่างไรก็ดี การตดัสินใจ
ข้ึนอยู่กับ ท่ านผู ้ถือ หุ้ นว่าจะมอบหมายและให้ ระยะ เวลาแก่คณะกรรมการ 
พิจารณาเร่ืองน้ี และน าขอ้มูลมาเสนอแก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัอีกคร้ัง ซ่ึงจะใช้
เวลาประมาณ 3 สปัดาห์ในการด าเนินงาน และเรียกประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่านผูถื้อหุ้นมี
ความประสงคท่ี์จะตดัสินใจในกรณีน้ีดว้ยตนเอง ทั้งน้ี เวลาการพิจารณาเป็นส่ิงส าคญั 
เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงราคาตลาดและอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีออกกองทุน และสภาวะ
ตลาดมีความผนัผวนตลอดเวลา  
นอกจาก น้ี  ก ารตั้ งก รอบ อัต ร าดอก เบ้ี ย  ห รือ ผลตอบ แทน ท่ี แ น่ น อนนั้ น  
ถือเป็นความเส่ียงอย่างนึง หากนักลงทุนทราบว่า กองทุนมีการก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนท่ี 5.75% นกัลงทุนทุกคนก็จะเสนอราคาเขา้มาท่ี 5.75% อาจท าให้บริษทัฯ 
จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งน้ี หากกองทุนของบริษทัฯ มีคุณภาพดีอยา่งแทจ้ริง นักลงทุน
อาจจะเสนอราคาเข้ามาเป็นจ านวนมากและท าให้ราคาต ่าถึง 4-5% ตามท่ีผู ้ถือหุ้น
คาดหวงัไวก็้เป็นได ้ 
อีกประการหน่ึง ระยะเวลาสัญญาของกองทุน 12-18 ปี  นั้ น  ถือเป็นระยะเวลา 
ท่ียาว ซ่ึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งสูง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเท่าใดเป็นอตัราท่ียติุธรรมส าหรับการลงทุนระยะยาวเช่นน้ี อีกทั้ง ไม่มีการค ้า
ประกันจากหน่วยงานใด ๆ อย่างเช่น กองทุนฟ้ืนฟู เป็นต้น ประกอบกับนักลงทุน
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สถาบัน ซ่ึงน่าจะเป็นผูซ้ื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ มกัจะค านึงถึงความไม่แน่นอนของ
สินคา้เกษตร จึงเพ่ิมปัจจยัน้ีเป็นอีกหน่ึงความเส่ียงในการพิจารณาลงทุน ดงันั้น กองทุน
น้ีจึงมีความเส่ียง แต่เป็นความเส่ียงท่ีต ่ามาก เพราะบริษทัฯ มีความรู้และเขา้ใจในธุรกิจ
น ้ าตาลเป็นอย่างดี ว่าจากกระบวนการปลูกออ้ย มาสู่กระบวนการต่อไปอย่างไร และ
สามารถคาดการณ์และค านวณวตัถุดิบวา่จะไดจ้ านวนเท่าใด ทั้งน้ี จึงขอเสนอใหท่้านผู ้
ถือหุ้นพิจารณาวา่เห็นสมควรให้คณะกรรมการน าเร่ืองดงักล่าวไปศึกษาและพิจารณา 
หรือท่านผูถื้อหุน้เห็นสมควรจะตดัสินใจดว้ยตนเอง 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 
(มหาชน) 

กล่าวช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ในสภาวะตลาดปัจจุบนั กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานประเภท
เดียวกนัมีผูล้งทุนสนใจค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมองวา่สามารถต่อยอดการลงทุนเพ่ิมเติม
ได้ (Upside) และเม่ือเปรียบเทียบมูลค่ากองทุนในตลาด ซ่ึงโดยส่วนมากมีมูลค่า
มากกวา่กองทุนท่ีบริษทัฯ เสนอจดัตั้ง และใหอ้ตัราผลตอบแทนประมาณ 5.63% ซ่ึงนกั
ลงทุนอาจสนใจอตัราผลตอบแทนท่ีมากกวา่ และขนาดกองทุนท่ีใหญ่กวา่ ซ่ึงนกัลงทุน
มองวา่มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ ดงันั้น หากมีช่องวา่งของอตัราผลตอบแทนท่ีกวา้งข้ึนก็จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการเสนอขาย เช่น อตัราผลตอบแทน “ไม่เกิน” 6% ก็จะท าใหก้าร
ออกกองทุนมีความคล่องตัวมากข้ึน และจะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนสนใจลงทุนใน
กองทุนของบริษทัฯ อีกทางหน่ึง อยา่งไรก็ดี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาตดัสินใจใน
การจดัตั้งกองทุนคร้ังน้ีได ้หรืออาจจะมอบอ านาจให้คณะกรรมการศึกษาและพิจารณา
เพ่ือน าเสนออีกคร้ัง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจะประกอบดว้ยหลายปัจจยั ทั้ง
การพิจารณาสภาวะตลาด และเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ ในช่วงออกกองทุน เพ่ือ
ก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งน้ี ขอเรียนสอบถามความเห็นเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายวา่มีขอ้จ ากดัในการด าเนินการอยา่งไรหรือไม่ 

นายเทพชล  โกศล 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั เบเคอร์ แอนด ์ 
แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ขอ้มูลการจดัตั้งกองทุนได้ผ่านมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และไดเ้ปิดเผยแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อยา่งไรก็ดี หากท่านผูถื้อหุ้น
ไดพ้ิจารณาขอ้มูล เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียประกอบการตดัสินใจแลว้ การพิจารณา
อนุมติัวาระน้ีใหเ้ป็นไปตามดุลพินิจของผูถื้อหุน้ซ่ึงมีสิทธิออกเสียง 

นายอุเทน  ชาติพิณโย 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ การท่ีบริษทัฯ จดัตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 3,600 - 4,200 ลา้นบาท เพื่อน าไป
ลงทุนในการต่อยอดธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนและก าไรให้แก่บริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี จึงมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของบริษทัฯ นอกจากนั้น หากมี
ช่องวา่งของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 4 - 7% จะท าใหก้ารท างานมีความคล่องตวัมาก
ข้ึน โดยเห็นวา่ การเสียดอกเบ้ียในการลงทุนแต่ละคร้ัง คือ เงินทุนท่ีแทจ้ริงในการลงทุน 
เพ่ือสร้างงาน ดังนั้น เพ่ือความคล่องตวัของการขยายธุรกิจต่อไป ประกอบกับความ
เช่ือมัน่ในการบริหารงานของบริษทัฯ การก าหนดอตัราผลตอบแทนและขนาดกองทุน
เช่นน้ีถือวา่เหมาะสมแลว้  
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นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นแรกวา่ บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนเป็นส าคญัมา
โดยตลอด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ประสงคท่ี์จะก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีต ่าท่ีสุด แต่
เหตุผลท่ีระบุอัตราผลตอบแทนท่ี 6.5% เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ณ ปัจจุบนั โดยระบุเง่ือนไขวา่ ขนาดมูลค่าของกองทุนตอ้ง “ไม่
ต ่ากว่า” 3,600 ลา้นบาท ทั้ งน้ี หากมอง ณ สภาวะตลาดปัจจุบัน ทางบริษัทฯ คาดว่า
อตัราผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ จะเสนอขายอยูท่ี่ 4-5% ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด หากสูง
กว่าน้ี บริษทัฯ อาจไม่เสนอขาย ส าหรับอตัราผลตอบแทนท่ีระบุ “ไม่สูงกว่า” 6.50% 
นั้น ไม่ไดเ้ป็นอตัราท่ีเป็นขอ้ผูกมดัแต่อยา่งใด เน่ืองจากมีขอ้ความระบุวา่ “ไม่สูงกว่า” 
ซ่ึงอยา่งไรก็ตามจะข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะช่วงเวลานั้นเป็นตวัก าหนด   
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ รับทราบถึงความเป็นห่วงของนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ผูถื้อหุ้น เป็นอยา่ง

ดีวา่ มีความประสงคใ์หก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯมีตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงในอนาคตบริษทัฯ 

อาจมีการออกกองทุนพลงังาน ส าหรับโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 และ4 ตามล าดบั ซ่ึงรัฐบาล

ก าลงัจะเปิดเจรจาซ้ือขายไฟฟ้าในปี 2560 นั้น โดยท่านผูถื้อหุน้เกรงวา่อาจจะเป็นเกณฑ์

มาตรฐาน (Benchmark) ในการออกกองทุนคร้ังต่อไป การก าหนดมูลค่าและอัตรา

ผลตอบแทนจึงมีความส าคญัมาก 

ในส่วนการจดัสรรหน่วยลงทุน คณะกรรมการ ไดพิ้จารณาและหารืออยูเ่ช่นเดียวกัน 

โดยจะให้สิทธิผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในการจองซ้ือก่อน ทั้งน้ี สัดส่วนดงักล่าวยงัอยู่

ระหว่างพิจารณา โดยคาดว่าจะจัดสรรท่ี 8-10% จาก 33.33% ของสัดส่วนท่ีบริษทัฯ 

ไดรั้บสิทธิในการเขา้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทัฯ ประสงคใ์ห้สิทธิในการ

จองซ้ือแก่ผูถื้อหุ้นเดิมก่อน เน่ืองจากค านึงถึงผลประโยชน์ด้านอัตราดอกเบ้ียท่ีดี  

และรับประกนัอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพค่อนขา้งสูง อีกทั้ง บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน ค่อนขา้งเขม้งวด และมีมาตรฐาน

สูง ส่งผลให้การจดัการความเส่ียงลดลงไปดว้ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะน า

เง่ือนไขท่ีดีต่าง ๆ ท่ีไดป้ระกนัประสิทธิภาพไปเจรจาต่อรองให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ี

ต ่าท่ีสุด 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ มีความเช่ือมัน่วา่คณะกรรมการจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน จึงขอ

เสนอต่อท่ีประชุม ให้มอบอ านาจการตดัสินใจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาความ

เหมาะสมตามเหตุการณ์ แต่ขอใหพิ้จารณาโดยเห็นแก่ผลประโยชน์และความรู้สึกของผู ้

ถือหุ้นเป็นส าคญัว่าประสงค์ในส่ิงใด พร้อมทั้ ง กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ว่าเป็นบริษทัฯ 

ตวัอยา่งท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบัผูถื้อหุน้ได ้รวมทั้งมีคณะกรรมการและผูถื้อ

หุน้ท่ีดี 
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นายอภิชาติ  วอ่งคงคาทอง 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ ตามท่ีนายอนันต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงกล่าววา่ บริษทัฯ จะแบ่งสดัส่วนการไดรั้บสิทธิซ้ือ

หน่วยลงทุนจ านวนหน่ึงในสาม โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 8% และสดัส่วน

หน่ึงในสามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เจา้ของธุรกิจจะตอ้งร่วมลงทุนในกองทุนน้ีดว้ยหรือไม่ 

อยา่งไรก็ดี ตามท่ี นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ผูถื้อหุ้น กล่าวคือ ตอ้งการให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากสัดส่วนหน่ึงในสาม ทั้ งน้ี  รบกวนอธิบาย 

ในประเด็นดงักล่าว 

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม

เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ี ก.ล.ต.ไดห้ารือกบักระทรวงการคลงั ไดมี้การก าหนดกติกา

ของการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยถือวา่เป็นประเภทกองทุนท่ีไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีสูงสุดแลว้ เพราะฉะนั้น เง่ือนไขประการหน่ึงของการจดัตั้งกองทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ไดมี้การจดัสรรให้สิทธิแค่เฉพาะเจา้ของธุรกิจ แต่ตอ้งกระจายให้

ประชาชนไดรั้บสิทธิในการจดัสรรเป็นวงกวา้ง จึงก าหนดวา่ ประชาชนทัว่ไปจะไดรั้บ

สิทธิการจองและการจดัสรรตามระบบท่ีเรียกวา่ Small Lot First คือ ผูท่ี้จองจ านวนนอ้ย

จะได้จ านวนน้อยเท่าๆ กันไปก่อน ส่วนผูท่ี้จองจ านวนมากก็จะไม่ได้สิทธิการจอง

มากกวา่ผูท่ี้จองนอ้ย เวน้แต่จ านวนท่ีจองไดจ้ดัสรรครบแลว้ จึงจะจดัสรรเพ่ิมเติมใหก้บั

ผูท่ี้จองมากกวา่ตามล าดบั รวมทั้งก าหนดวา่ เจา้ของธุรกิจเดิมมีสิทธิถือหน่วยลงทุนได้

ไม่เกินหน่ึงในสาม อยา่งไรก็ดี การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะขอเสนอให้

เป็นการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร โดยเม่ือถึงก าหนดการ

จัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหน่วยลงทุน คณะกรรมการจะประกาศอีกคร้ังว่า มี

รายละเอียดและสัดส่วนการจัดสรรเป็นเท่าใด เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เห็นภาพ

ชดัเจนมากข้ึนวา่จะไดรั้บผลตอบแทนประมาณเท่าใด  

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้จดัสรรหน่วยลงทุนส่วนหน่ึงให้แก่นัก

ลงทุนสถาบัน ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้กองทุนมีเง่ือนไข ประการแรกคือ บริษทัฯ ท่ีเป็น

ผูส้นับสนุนจะได้รับสิทธิการจองซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสาม 

ประการท่ีสอง ถา้น าสัดส่วนของบริษทัฯ มารวมกบัสัดส่วนท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิม จะตอ้งมีสัดส่วนไม่เกินสัดส่วนท่ีจดัสรรให้กบัรายยอ่ย ตามระบบการจดัสรรให้ผู ้

จองซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนน้อยก่อน หรือ small lot first ทั้ งน้ี ความต้องการให้นัก

ลงทุนสถาบันได้รับสิทธิในการจองซ้ือมีมากพอสมควร เน่ืองจากเป็นการเพ่ิม

เสถียรภาพของกองทุน โดยประมาณการการจดัสรรให้นักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับลดสัดส่วนของบริษทัฯ ท่ีรวมกบัสัดส่วน

ของผูถื้อหุ้นเดิม อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนข้ึนอยูก่บั
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สภาวะตลาดในขณะนั้นวา่ควรจดัสรรใหก้ลุ่มใดมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้ผู ้

ถือหุ้นมอบอ านาจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาจดัสรรสัดส่วนการจองซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าว และจะจดัสรรส าหรับผูถื้อหุน้เดิมในสดัส่วนท่ีเหมาะสมต่อไป 

นายอภิชาติ  วอ่งคงคาทอง 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีนายมนตรี  ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดแ้จง้ว่า “จะ

ขอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร” ทั้ งน้ี อยากทราบสัดส่วนการ

จดัสรรท่ีแน่ชดัส าหรับผูถื้อหุน้เดิม และก าหนดวนัออกกองทุนท่ีแน่นอนดว้ย  

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม

เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า ทางท่ีปรึกษาทางการเงินไดห้ารือกบัคณะกรรมการ และ

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ซ่ึงเป็นทั้งผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ เก่ียวกบัการลงทุนใน

กองทุนของนกัลงทุนสถาบนัซ่ึงมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ หากมีนกัลงทุนสถาบนั เขา้มา

ลงทุนในกองทุนมากจะถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงประมาณการไวท่ี้ร้อยละ 20 ซ่ึงท่ีเหลือเป็น

ส่วนของนักลงทุนรายย่อย ร้อยละ 40 และส่วนของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ร้อยละ 40 ยกตัวอย่างเช่น ในสัดส่วน 40% ถ้าบริษัทฯ จองซ้ือกองทุน 33% จะมี

สดัส่วนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ประมาณ 7% ซ่ึงสามารถจดัสรรสดัส่วนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมได้

มากถึง 10% โดยใน 10% น้ี ทางบริษทัฯ จะสามารถจองซ้ือไดเ้พียง 30% อยา่งไรก็ตาม 

อาจจะมีผูถื้อหุน้บางท่านไม่ประสงคจ์องซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเขา้ท าการซ้ือ

ในสัดส่วนท่ีเหลือจากผู ้ถือหุ้นเดิม ส าหรับโครงสร้างการจัดสรรมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก จึงย ังคงขอเสนอให้ผู ้ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็น 

ผูพิ้จารณาจดัสรรต่อไป อย่างไรก็ดี จากเง่ือนไขการจัดสรรสัดส่วนการจองซ้ือของ

บริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นหน่ึงในสาม ไดค้รอบคลุมถึงการจดัสรรในส่วนของนายอนนัต ์ตั้ง

ตรงเวชกิจ และครอบครัว ในฐานะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่แลว้ โดยในกรณีท่ี

บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนหน่ึงในสาม นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และ

ครอบครัว ยินดีท่ีจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนท่ีน้อยลง หรือแทบไม่ได้เลย เพ่ือ

ประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ ในวาระน้ีมีประเด็นส าคญัหลายเร่ือง และบริษทัฯ ควรให้ความส าคญัแก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมในการไดรั้บสิทธิจดัสรรการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนท่ีดีท่ีสุด ทั้งน้ี ขอ

สอบถามว่า (1) ผูส้นบัสนุนของกองทุนน้ีคือใคร (2) ผูจ้ดัการกองทุนคือใคร และ (3) 

ทรัสตี (Trustee) คือใคร 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงว่า (1) ผู ้สนับสนุนกองทุน คือ “บริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)” (2) 
ผูจ้ดัการกองทุน คือ “บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั” และ (3) 
ทรัสตี คือ  “ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)”  

http://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundHouseProfile-0C00001LDR-BBLAM-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ในการท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการโดยการน าทั้ง 2 โรงไฟฟ้าเขา้มาอยู่

ในกองทุน ซ่ึงขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์

จ ากดั (“BSF”) ทั้งน้ี ในส่วนของไอน ้ า บริษทัฯ ขายใหแ้ก่ใคร 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ขายไอน ้ าให้แก่ BSF เช่นกนั ซ่ึงจะขายตามความตอ้งการของ BSF 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้า BEC และ BPC เป็นลกัษณะโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ซ่ึง

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต โดย BSF มีความตอ้งการใชไ้อน ้ า จึงถือวา่เป็น

ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มบริษทั 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ตามสญัญาท่ีไดร้ะบุไว ้บริษทัฯ ควบคุมราคาของวตัถุดิบอยา่งไร 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมราคาของวตัถุดิบในส่วนของกาก

ออ้ย เพื่อให้การบริหารตน้ทุนมีความชดัเจน นอกจากน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนมีความมัน่ใจ

ในการบริหารงาน รวมถึงเร่ืองของการประเมินราคา บริษทัฯ จึงมีการท าสญัญาก าหนด

ราคาซ้ือขาย โดยอา้งอิงจากราคาตลาดในปัจจุบนั และจะปรับราคาตามราคาค่าไฟฟ้าท่ี

มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นโครงสร้างราคาท่ีสมเหตุสมผลทั้งสองฝ่าย 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สรุปวา่ ในท่ีน้ีหมายถึง ราคาท่ีไดก้ าหนดนั้นจะช่วยลดความเส่ียงของความผนัผวนของ

ราคาวตัถุดิบ เพ่ือไม่ใหน้กัลงทุนกงัวลต่อความผนัผวนดงักล่าวใช่หรือไม่  

 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

ตอบขอ้ซักถามว่า ขอ้มูลท่ีสอบถามเป็นไปตามท่ีนางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล ผูถื้อหุ้น 

กล่าว 
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นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมว่า ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้

มากกวา่ 8 MW หรือไม่ 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงวา่ ถา้อา้งอิงตามศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 8 MW ต่อ

โรง อยา่งไรก็ดี ตามสัญญารับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับซ้ือสูงสุดท่ี 8 MW 

ต่อโรง เพราะฉะนั้ น ส่วนท่ีเหลือจากการผลิตจะใช้ในโรงไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการผลิต และไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือน้ีสามารถเสนอขายให้แก่ BSF ได ้โดยข้ึนอยู่

กบัความตอ้งการของ BSF 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถาม  น ายอนัน ต์  ตั้ งต รง เวช กิจ  กรรมการ  ป ระธานกรรมการบ ริห าร  

และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง วา่ ถา้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าไดเ้กินกวา่ 8 MW 

และเกินความตอ้งการของ BSF บริษทัฯ จะเสนอขายใหแ้ก่ใคร 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงว่า ตามใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดท่ี 9.9 MW 

โดยขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี 8 MW ทั้งน้ี จะเสนอขายส่วนท่ีเหลือจาก

การขายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหแ้ก่ BSF ตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยส่วนท่ีจะเพ่ิม

การท าก าไรได ้คือ การขายไอน ้ า เน่ืองจากการจดัตั้งกองทุนในคร้ังน้ีจะน าไปลงทุนใน

โครงการแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ โดยเป็นการแปรสภาพน ้ าตาลทรายดิบใหเ้ป็น

เกรดอุตสาหกรรมซ่ึงจะมีการผลิตทั้งปี จากท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบ

ในตลาดนิวยอร์กและลอนดอน ท าให้ทราบว่าราคาน ้ าตาลทรายดิบ และราคาน ้ าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิต่างกนัประมาณ 100 USD 

ทั้งน้ี หากมีโครงการแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจะท าให้บริษทัฯ มีการผลิตน ้ าตาล

ตลอดทั้งปี โดยจะน าไอเสียท่ีไดจ้ากการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ีผลิตตลอดทั้งปี มาขายเพ่ือ

ใชแ้ปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้นส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของกองทุน คือ ไอเสีย 

ซ่ึงจะไม่ท้ิงใหสู้ญเปล่า รูปแบบน้ีถือวา่เป็น Cogeneration คือ การใชพ้ลงังานท่ีเหลือให้

ครบวงจร ซ่ึงปัจจุบันมีการผลิตเพียงช่วงฤดูหีบออ้ย โดยหลงัจากปิดหีบ พลงังานท่ี

เหลือจากโรงไฟฟ้าจะท้ิงเสียเปล่า ต่อไปในอนาคตจะน าพลงังานส่วนน้ีมาใชป้ระโยชน์  

นั่นหมายความว่า จะมีการใช้วตัดุดิบ ทั้ งกากอ้อย ใบอ้อย และไม้สับในการผลิต

พลงังาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สรุปวา่ บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในการจดัตั้งกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ไปลงทุนในโครงการแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเป็นส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ช้ีแจงวา่ ในเบ้ืองตน้จะน าเงินดงักล่าวไปใชใ้นการสร้างโรงงานแปรรูปน ้ าตาลทรายขาว 

ตามท่ีนางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล ผูถื้อหุ้น ไดส้รุป ทั้งน้ี หลกัการออกกองทุนตามท่ีนาย

อุเทน ชาติพิณโย ผูถื้อหุ้น ไดก้ล่าวไว ้เป็นส่วนท่ีคณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งมาก 

เน่ืองจากการจดัตั้งกองทุนมีตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีมีปัจจยั

ความเส่ียงต ่าท่ีสุดและไดอ้ตัราผลตอบแทนมากกวา่ท่ีลงทุน หรือมากกวา่ผลตอบแทน 

(Yield) ท่ีเสียไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะตระหนัก และพิจารณาเป็นพิเศษถึง

ความตอ้งการของผูถื้อหุ้นท่ีมีความกงัวลเร่ืองอตัราผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียเป็นหลกั 

และจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนมากกวา่อตัราดอกเบ้ียท่ี

เสียไป เพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ใหก้า้วหนา้ต่อไป 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมว่า กองทุนน้ีมีการประกนัรายไดห้รือไม่ ถา้มี เป็นการประกนัรายได ้  

ก่ีปี 

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม

เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ขณะน้ียงัไม่มีการประกนัรายไดใ้ด ๆ  

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ มีการใชห้ลกัประกนัเป็นการจ านองท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใช่หรือ

ไหม 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม

เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ การประกนัในส่วนนั้น คือการประกนัเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีของโรงไฟฟ้า 
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นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

ส อบ ถ าม ถึ ง เ น้ื อ ห า ท่ี น า เส น อ ร ะ บุ ว่ า  บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ ต้ อ ง รั ก ษ าสั ด ส่ ว น 

การถือหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 20% เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของ ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งลงทุนตามสดัส่วนหน่ึงในสามอยูแ่ลว้ และระยะเวลาของ

กองทุน คือ 19 ปี เหตุใดจึงเหลือช่วงระยะเวลาไว ้โดยไม่ก าหนดตามสัดส่วนหน่ึงใน

สาม และระยะเวลาของกองทุน  

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า ช่วงระยะเวลาท่ีเหลือไว ้เพ่ือให้ผูบ้ริหารได้มีความคล่องตวัในการบริหาร

จัดการ โดยข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้ น 

เอ้ืออ านวยให้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนต่อในสัดส่วนเท่าเดิม และไม่มีเหตุท่ีจะท าให้

บริษทัฯ ถือจ านวนหน่วยลงทุนดงักล่าวลดลง นอกเสียจากวา่ บริษทัฯ จะมีโครงการ

ลงทุนท่ีน่าสนใจในการลงทุน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนลดลงไดอี้กเล็กน้อย ทั้งน้ี เพ่ือ

เป็นการเปิดช่องทางเลือกเอาไว ้ ดังนั้ น ข้อก าหนดท่ีระบุไวน้ี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ และมีความยืดหยุน่ส าหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการด าเนินงาน รวมทั้งจะ

เป็นประโยชน์ในการจดัสรรส าหรับผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบริษทัฯ (Pre-emptive Right) 

อีกดว้ย  

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ หลงัจาก 19 ปี กองทุนจะปิดตวัลงหรือไม่ อยา่งไร 

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิม

เอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ในเบ้ืองตน้ กองทุนจะปิดตวัลงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หากไม่มีสินทรัพย์

เพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี ตามแผนการของกองทุนจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุน

อสงัหาริมทรัพยอ่ื์น ๆ ในตลาด คือ เม่ือเวลาผา่นไป บริษทัฯ จะมีโครงการใหม่มาเสนอ

แก่ผูถื้อกองทุน เพ่ือให้ตดัสินใจวา่จะซ้ือกองทุนใหม่ท่ีมีระยะเวลานานข้ึน ซ่ึงจะเป็น

การขยายเวลาการถือกองทุนออกไป 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

เรียนฝากถึงนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร โดยมีความ

คาดหวงัว่ากองทุนน้ีจะไม่ปิดตวัลงเม่ือใกลค้รบก าหนดเวลาและจะมีโครงการอ่ืนท่ี

น่าสนใจมาน าเสนออยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเติบโตไปดว้ยกนั นอกจากนั้น มีการประภยัของ

กองทุนหรือไม่ 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

แจง้วา่ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ไดก้ าหนดให้มีการประกนัภยักองทุน เพื่อลดความเส่ียง

ของบริษทัฯ และกองทุนเอง  
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 

ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ เน่ืองจากวาระน้ี มีทั้งรายละเอียดและความคิดเห็นซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการประมวล

ให้เป็นเน้ือหาเดียวกนั ดังนั้น จึงเสนอให้พิจารณาและปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ 

และท าให้ละเอียดรอบคอบก่อน อย่างไรก็ดี ในเร่ืองของความสามารถในการจัดตั้ง

กองทุน และการจดัสรรสัดส่วนหน่วยลงทุน ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาอย่าง    

ถ่ีถว้น 

นายดร สีโสภา 

ผูรั้บมอบฉนัทะและ 

นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวดั

บุรีรัมย ์

 

กล่าวว่ า ใน ปี ท่ี ผ่ านมาเกิดวิกฤ ติภัยแล้งทั่ วป ระ เทศ  ท าให้ โรงงานน ้ าต าล 

หลายแห่ง มีปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง แต่ในทางกลับกันโรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์มี

ปริมาณออ้ยเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าพ่ีน้องชาวไร่ออ้ยร่วมกบักลุ่มบริษทั

น ้ าตาลบุรีรัมย ์ไดร่้วมมือกนัผลิตออ้ยท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบัสองของประเทศ ซ่ึงไดผ้ล

ผลิต 118 กิโลกรัมต่อตนัออ้ย ส่ิงน้ีคือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไร่ออ้ยท่ีเป็นตน้น ้ า

ของสายพานการผลิตท่ีไดร่้วมท าส่ิงดีๆ ให้กบับริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ เดินไปขา้งหนา้

ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้งน้ี ในปี 2560 มีการตั้งเป้าหมายผลผลิตกวา่ 3,000,000 ตนั  

โดยพ่ีนอ้งชาวไร่ออ้ยไดมี้การเตรียมพร้อม ซ่ึงคาดวา่จะสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายอีกขั้น

ของการพฒันาบริษทัฯ อยา่งเตม็รูปแบบ และมีความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัท่านผูถื้อหุน้

ทุกท่าน  

นายประจวบ ไชยสาส์น 

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเสนอความคิดเห็นใหบ้ริษทัฯ เพ่ือให้ผูบ้ริหารไดมี้

ขอ้มูลในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ทุกท่าน และแสดงความขอบคุณ

ท่ีไวว้างใจ และให้ความเช่ือมั่นในความสามารถ ความซ่ือสัตย์ และวิสัยทัศน์ของ

คณะกรรมการในการตดัสินใจบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้นรายย่อยดว้ยเช่นเดียวกนั อีกทั้งจะน าขอ้คิดเห็นทั้งหลายไปประมวลและ

เรียบเรียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป  

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 

ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ ในการมอบอ านาจจองซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวบุรีรัมยต์อ้งแบก

รับภาระในการเสียค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ือจองหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการ

เงินจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพ่ือจองหลักทรัพย์ หรือไม่ และใครจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม

เอ็ ง  (ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด 

(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ การเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพื่อจองหลกัทรัพย ์เป็นความรับผิดชอบของ

ธนาคาร โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้องซ้ือ เน่ืองจากท่ีผ่านมาพบ

ปัญหาในการจองซ้ือหลกัทรัพย ์คือ ช่ือผูจ้องและจ านวนในใบจองไม่สอดคลอ้งกนั ท า

ให้ตรวจสอบยาก เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ยอดจองหลกัทรัพยม์กัจะมีจ านวนเท่า ๆ กนั 

ท าให้ตวัเลขสลบักนัและท าให้ยอดเงินเขา้บญัชีไม่ชดัเจน เพ่ือลดความเส่ียงจากกรณี

ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหลกัทรัพย ์เม่ือจ่ายเงินออกจากบญัชีของตนเอง และมีการให้

ขอ้มูลการช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจะท าใหมี้ความชดัเจนวา่หลกัทรัพยท่ี์ได้

จะเขา้มาในช่ือของผูถื้อหุน้เอง ดงันั้น การช าระค่าธรรมเนียมจึงมีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ

ในการจองซ้ือหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ดี จากขอ้เสนอดังกล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินจะ

หารือกบัคณะผูบ้ริหารอีกคร้ังในการรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมในส่วนน้ี เน่ืองจาก

บางบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการท่ีประชุมน าเสนอ
ระเบียบวาระยอ่ยทั้ง 5 วาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี   

2.1 พิจารณาอนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ก. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ท าสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจาก
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC  ให้แก่กองทุน เพ่ือโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ใหแ้ก่ กองทุน 

ข. พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้วางหลกัประกนักบักองทุน เพ่ือ
เป็นประกนัส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของ BEC และ BPC และส าหรับการช าระหน้ีทั้งปวงทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคตท่ี BEC และ BPC มีอยูก่บักองทุน  

ค. พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ตกลงด าเนินการกบักองทุน เพ่ือ
เป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของ BEC BPC และบริษัทย่อยของบริษทัฯ เพ่ือให้การด าเนินการของ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน 

2.3 พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยให้บริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุน เขา้ท าการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสาม (หรือประมาณ
ร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน  

2.4        พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าสญัญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
มอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5        พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ 

ในการพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นหรือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด าเนินการ และธุรกรรม 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

40 
 

จองซ้ือหน่วยลงทุน  รวมไปถึงการจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้าร
เขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน 

โดยทั้ ง 5 วาระ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 
นอกจากนั้น เน่ืองจากวาระท่ี 2.1 ถึงวาระท่ี 2.5 เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงดงักล่าวไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น วาระอ่ืนๆ ซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิก และวาระต่อไปจะไม่ไดรั้บการพิจารณา ส าหรับวาระน้ี
บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร “เห็น
ดว้ย” ก่อนจบวาระ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติ ท่ีประชุม   ท่ี ประชุมได้พิ จารณ าวาระ ท่ี  2 ระ เบี ยบวาระย่อย 2.1-2.5 แล้ว  มีม ติอ นุมัติการจัดตั้ ง 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยของบริษทั
ฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี เพื่อระดมทุนจ านวนประมาณ 3,600 ลา้นบาท มาใชใ้นการขยายกิจการโรงไฟฟ้า และกิจการ
ต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีเห็นสมควร และให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมกบักองทุน และเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณา
อนุมติั และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด าเนินการและธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน  รวมไป
ถึงการจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวส าเร็จ
เสร็จส้ิน ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ทั้ง 5 วาระยอ่ย ดงัน้ี 

2.1 อนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) โดยการ
จ าหน่ายสิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั 
บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี 
ทั้ งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการระดมทุนจ านวนประมาณ 3 ,600 ล้านบาท (ข้ึนอยู่กับความส าเร็จ 
ในการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานให้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2560) มาใชใ้นการขยาย
กิจการโรงไฟฟ้า และกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีเห็นสมควร ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,431,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 

ไม่เห็นดว้ย 2,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 

บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผู ้ถือ หุ้น เข้าประชุมเพ่ิม ข้ึน  30 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น  11,243,367 หุ้น  รวมมี 
ผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 550,530,228 หุน้ 

2.2 อนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
(1) เขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
ฯ”) ของ BEC และ/หรือ BPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้แก่กองทุน (ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้
สุทธิ) (2) วางหลกัประกนักบักองทุน เพ่ือเป็นประกนัส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีของ BEC และ BPC 
และส าหรับการช าระหน้ีทั้ งปวงทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตท่ี BEC และ BPC มีอยู่กับกองทุน 
(“ธุรกรรมวางหลกัประกนั”) และ (3) ตกลงด าเนินการกบักองทุน เพ่ือเป็นการรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือให้การด าเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC 
เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน (“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,431,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 
ไม่เห็นดว้ย 2,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมข้ึน รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้ งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

2.3 อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์โดยอนุมติัให้บริษทัฯและ/หรือบุคคลท่ีบริษทัฯก าหนดให้
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสาม (หรือประมาณร้อยละ 
33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน (“ธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน”) ดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,431,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 
ไม่เห็นดว้ย 2,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมข้ึน รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้ งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 
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2.4 อนุมัติการเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกับ ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,432,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9822 
ไม่เห็นดว้ย 2,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมข้ึน รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้ งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

2.5 อนุมัติการมอบอ านาจ ให้คณะกรรมการห รือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ  
ในการพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นหรือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเขา้ท า
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการและธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน การจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/
หรือ การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน รวมถึงการเขา้ท า
สัญญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน การติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ ทางการ หรือองค์กรก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการลงนามว่าจ้างท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองดงักล่าว
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,431,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 
ไม่เห็นดว้ย 2,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมข้ึน รวมมีผูเ้ข้าประชุมทั้ งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมช้ีแจง
รายละเอียดการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงัน้ี 
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ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 ในวนัพธุท่ี 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการยืน่ค  า
ขอเป็นผูรั้บท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทั้งน้ี เพ่ือการพฒันาและการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนการใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษี ตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 598) พ.ศ. 2559 มาตราการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยสามารถขอลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 300  

ในการ น้ี  จึ งขอ เสนอให้ ท่ี ป ระชุม พิ จารณ าอนุมั ติก ารแก้ไข เพ่ิ ม เติมหนั งสื อบ ริคณ ห์สน ธิ  ข้อ  3 .  
เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้สามารด าเนินการเร่ืองดงักล่าวในขั้นตอนต่อไปได ้โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ านวน 1 
ข้อ  ซ่ึ ง มี รายละ เอี ยดดั ง น้ี  “ข้อ  38  ป ระกอบ กิจการ รับท าก ารวิจัยและพัฒ น าเท คโนโลยี  รับ ท าก ารวิจัย  
ขั้นพ้ืนฐาน หรือการวจิยัอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน รับท าการวจิยัเชิงประยกุต ์รับท าการพฒันาเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน และใหแ้ก่ตนเอง” และเสนอใหม้อบอ านาจใหน้ายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ และ/หรือ นางสาวจิตติมา 
ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการดงักล่าว มอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขถอ้ยค าใน
หนงัสือบริคณห์สนธิไดใ้นกรณีท่ีนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมี
ค าสัง่ใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว   

โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทัดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดา้น
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อให้บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไดอี้กดว้ย    

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้
สอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี เพ่ือให้บริษทัฯ เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื และใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ “ขอ้ 38 ประกอบกิจการ
รับท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี รับท าการวิจัยขั้นพ้ืนฐานหรือการวิจยัอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน รับท าการวิจยัเชิง
ประยกุต ์รับท าการพฒันาเชิงปฏิบติัการ ใหแ้ก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และใหแ้ก่ตนเอง”  ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 550,432,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9822 
ไม่เห็นดว้ย 2,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง 95,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
บตัรเสีย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 550,530,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวน 
หุน้550,530,228 หุน้ 
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วาระที ่4  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยขอให้แจ้งช่ือ -นามสกุล  
และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

สอบถามว่า การเปล่ียนจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff  ได้ค  านวณเข้าไปใน
ขนาดกองทุนมูลค่า 3,600 ลา้นบาท แลว้หรือไม่  

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงว่า ในส่วนของการค านวณมูลค่าได้ใช้ระบบ Feed-in Tariff เน่ืองจากปัจจุบัน 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการกับภาครัฐ และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ        
ในไม่ชา้ 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ส อบ ถ าม เพ่ิ ม เติ ม ว่ า  ส ม ม ติ อัต ร าผ ล ต อ บ แท น ต่ าง กัน ท่ี  0.25% ห าก มี 
การเปล่ียนแปลงทุก 0.25% จะมีผลต่อมูลค่ากองทุนเท่าใด 

นายมนตรี ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ประมาณ 4% ของมูลค่ากองทุน หรือประมาณ 100 กวา่ลา้นบาท 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเพ่ิมเติมว่า สามารถก าหนดระยะเวลาการออกกองทุนท่ีแน่ชัดคือเม่ือใด 
เน่ืองจากมีการเล่ือนการออกกองทุนจากปลายปี 2559 เป็นไตรมาส 1 ปี 2560 และ
ปัจจุบนัแจง้วา่เป็นไตรมาส 2 ปี 2560 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานมีการงดการออกกองทุนใหม่มา
สักระยะหน่ึงแลว้ เน่ืองจากไม่ให้มีการบนัทึกบญัชีเป็นการขายสินทรัพยเ์ขา้กองทุน
อยา่งแทจ้ริง (True Sale) แต่บนัทึกเป็นหน้ีสินทางการเงิน ท าให้ไม่ไดช่้วยงบดุลของ
บริษทัเท่าใดนกั ส าหรับกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ถือเป็นโรงงานน ้ าตาลรายแรกท่ีกลา้
ตัดสินใจเดินหน้า ซ่ึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียด
ค่อนขา้งมาก จึงคาดการณ์วา่ประมาณช่วงกลางปี 2560 จึงจะพร้อมในการออกกองทุน 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ เน่ืองจากมีกฎเกณฑใ์หม่ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการหารือกบั ก.ล.ต. 
ซ่ึงมีบางประเด็นท่ียงัคงตอ้งหารือ เพื่อให้การยื่นเอกสารเพ่ือขอจดัตั้งกองทุนเป็นไป
อยา่งเรียบร้อย 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามถึงการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละก าไรจะบนัทึกอยา่งไร 
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงว่า จากท่ีไดช้ี้แจงไปขา้งตน้ หากเป็นการขายสินทรัพยเ์ขา้กองจริง หรือ True 
Sale จะสามารถบนัทึกบญัชีไดเ้ลย แต่เน่ืองจากเป็นการขายรายไดล่้วงหนา้ ท าให้การ
บนัทึกก าไรจะเป็นการทยอยบนัทึก เหมือนเป็นการตดัจ่ายรายไดโ้ดยเป็นไปตามอายุ
ของสญัญา อยา่งไรก็ดี จะสอบถามผูต้รวจสอบบญัชีอีกคร้ังวา่ควรบนัทึกบญัชีทุกไตร
มาสหรือปีละคร้ัง 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 
ผูถื้อหุน้ 

เสนอวา่ ควรบนัทึกรายไดเ้ป็นรายปี เพ่ือให้สถานะทางการเงินของบริษทัฯ มีผลก าไร
อยู่ตลอด  นอกจากน้ี ขอเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า รายการของกองทุนน้ีค่อนขา้งมี
ความพิเศษ จึงเสนอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินช าระค่าธรรมเนียมในการจองหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ในประเด็นการช าระค่าธรรมเนียมในการจองหลกัทรัพย ์จะหารือกบับริษทัฯ 
อีกคร้ัง โดยอาจจะเสนอบริษทัฯ อีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะขอให้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้
ถือหุน้ โดยเดินทางไปรับเอกสารท่ีจงัหวดับุรีรัมยเ์อง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และผูมี้เกียรติท่ี
กรุณาสละเวลาอนัมีค่า รวมทั้งท าให้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และขอยืนยนัวา่คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะท าหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นทุกท่าน ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล เพ่ือความยัง่ยนืของบริษทัฯ สืบไป 

ทั้ งน้ี ประธานฯ ได้ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลือให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัดเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

 
 ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 
 (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

 
 ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 
 (นางสาวพชัรี โค  สนาม)  
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รายงานประจ าปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 

 

ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 
 

 
 
 
  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 และ 3 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

ขำ้พเจำ้ บริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  ตั้งอยู ่128/77-78 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั้น 7 ถนนพญำไท 
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 
ระหวำ่งเวลำ 13.00 น. ถึง 16.00 น.  เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก  676,750,000  บำท เป็น 812,100,000 บำท 
โดยออกหุน้สำมญั  จ ำนวน 135,350,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวม  135,350,000  บำท โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณ ดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สำมญั 135,350,000 1 135,350,000 
          กำรใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล ำดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล ำดบัถดัไปเฉพำะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 135,350,000 5 : 1 - - โปรดดูหมำยเหตุ 
 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
ประชำชน ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
บุคคลใด ๆ   ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบุ)............ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
....................... ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
เพื่อรองรับกำร ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภำพ/ใช ้ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
สิทธิของตรำสำร ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบุ) ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
..................... ..................... ..................... ...................... ............................. ...................... 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 
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หมำยเหตุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 
พฤษภำคม 2560 และใหร้วบรวมรำยช่ือโดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 โดยบริษทัจะจ่ำยเงินปัน
ผลเป็นหุน้สำมญัของบริษทัดงักล่ำวในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 

 2.1.1 กำรด ำเนินกำรของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

 ในกรณีผูถื้อหุน้รำยใดมีเศษหุน้เดิมหลงักำรจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ำยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรำ 
  หุน้ละ 0.2000 บำท 

  2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สำมญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในกำร     
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  ..................... ..................... .................................................. 
ประชำชน หุน้สำมญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สำมญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 

         1/  ร้อยละต่อทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้กำรเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

    3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษำยน 2560  เวลำ 10.00  น. ณ หอ้งอโนมำ 2-3 ชั้น 3 

โรงแรมอโนมำ    กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 โดย 
 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี

................................. จนกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560  และใหร้วบรวม
รำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนำคม 2560 (วนัท ำกำร
ถดัจำกวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้) 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถำ้มี)         
1. กระทรวงพำณิชย ์ส ำหรับกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ 
2. ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกำรขออนุมติัใหรั้บหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 
 เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผล  
 เพ่ือรักษำสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั  
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6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  กำรเพ่ิมทุนโดยวิธีกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลจะท ำให้บริษทัสำมำรถส ำรองกระแสเงินสดของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็น 

เงินทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกิจได ้  

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

  บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลแต่ละปีในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิภำยหลงักำรหักภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำนอ้ย
กวำ่อตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษทั และควำมจ ำเป็นในกำร
ขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกำรบริหำรกิจกำร 

 7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเร่ิมตั้งแต่งวด ปี 2559  
  7.3 อ่ืน ๆ  – ไม่มี - 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เพ่ืออนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนใหม่ 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2560 13 มีนาคม 2560   
3 วนัรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนและพกัการโอนหุน้ 
14 มีนาคม 2560 

4 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 25 เมษายน 2560 
5 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

 บริษทัขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

       ลายมือช่ือ....................................................................กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทั 

                     (นำยอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
(กรรมการผูมี้อ านาจ                                          กรรมการบริษทั 
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั     ลายมือช่ือ...................................... ............................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทั 

               (นำงสำวจิตติมำ ตั้งตรงเวชกิจ) 
                            กรรมกำรบริษทั 
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ประวตักิรรมการบริษัททีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

53 
 

 

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอสิระ 
 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหน้าท่ีโดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ  
หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ี
ไดรั้บเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 
หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ดังนั้ นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั 
จะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา 
จากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั 
จากนั้น จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้ งน้ี บริษทัมีนโยบาย 
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยท่ี์ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 7 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุม 
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ 
เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ  
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืมค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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- ไม่ประกอบกิจการท่ี มีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขัน ท่ี มีนัยกับ กิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

- ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 

1. บริหารกิจการบริษัท ให้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยทุธ์ 
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อย  
และบริษทัร่วม 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ 
ของบริษทั  

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการควบคุมภาย 
ใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการ 
ในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอ  

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. ก ากับ ดูแล และจัดให้ มีกลไกในการก ากับ ดูแล ไม่ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

7. พิจารณาและอนุมัติ  และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้พิจารณา  
และอ นุ มั ติ ก าร เข้ าท า ธุ ร ก รรม ท่ี มี นั ยส าคัญ ต่ อบ ริษัท  แล ะก าร เข้ าท าร ายก าร ท่ี เ ก่ี ย วโ ย งกัน  
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัของบริษทั 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
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8. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั  

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

10. สรรห าและแต่ งตั้ ง บุ ค คล ท่ี มี ค วาม รู้  ค วามส าม ารถ  ป ระสบการณ์  และ มี คุณ สมบั ติ ค รบ ถ้วน 
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทั 
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11. สรรห าบุ คคล ท่ี มี ความ รู้  ความสาม ารถ  ป ระสบการณ์  และ มี คุณสมบั ติ ค รบถ้วนตามกฎหมาย  
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามวรรค
ขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

14. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  

15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติั  

16. ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารสูงสุดดงักล่าวตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้ งก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

19. แต่งตั้ งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั  

20. ก าหนดใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุด โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจใหก้รรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ 
ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริษทั
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

22. ก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

23. ก ากับดูแลให้ มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ท่ี เก่ียวข้องกับบริษัท  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  

24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ  
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25. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนบัสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแล
ผู ้บ ริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่ มือการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย 
ห รืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัท  และ/ห รือบ ริษัทย่อย และ/ห รือบริษัท ท่ี เก่ียวข้อง  
คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่
เป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 
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ประวตัแิละผลงานของผู้สอบบัญชี 

 
ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ 
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 27 ปี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2532  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(กลต.) 
 
ประสบการณ์ในการท างาน : 
ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ขา้ร่วมกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในแผนกการตรวจสอบ
บญัชี และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปี พ.ศ 2535 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 
และเป็นผูส้อบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่นธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางด้านบริการ องค์การช่วยเหลือ
ระหวา่งประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนั
เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั คา้เหล็ก
ไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เวลิด ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 9 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

59 
 

 

 

ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หมวดที ่3 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 13.  วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็น 
ผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 15. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผู ้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)   ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
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หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได ้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน 
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล 
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืน 
ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี 
นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน 
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือมี 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น 
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ขา้มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
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ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้
ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้ นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 32.  กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6)  กิจการอ่ืนๆ 

 
 

หมวดที ่5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บังคบัระบุไวเ้ป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น 
และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป   

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
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หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสาม (3) วนัติดต่อกนัดว้ย และมิให้คิดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 39. ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทั
อาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 40. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุน
ส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น     
บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย  
 

 บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ)  

 หากมีการเปลี่ยน ช่ือห รือนามสกุล  ให้ แสดงหลักฐานการ
เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ  
 บัตรประจ าตวัประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 
 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

67 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลกัฐาน 

2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

     2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ  ในกรณี ของส าเนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

 หากมีการเปลี่ยน ช่ือห รือนามสกุล  ให้ แสดงหลักฐานการ
เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

      2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ  ในกรณี ของส าเนาเอกสาร
จะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมอืช่ือโดยพนักงานรับรองเอกสาร 

 หนังสือรับรองนิตบุิคคล  
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู้มอี านาจในหนังสือรับรองนิตบุิคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
 หากมีการเปลี่ยน ช่ือห รือนามสกุล  ให้ แสดงหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงนั้นด้วย 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาหนังสือรับรองและลงลายมอืช่ือรับรองโดยผู้มอี านาจของนิตบุิคคลของผู้มอบฉันทะ  
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ  
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้ก าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท
มหาชนจ ากดัไว ้3 แบบ โดยใหใ้ชแ้บบหน่ึงแบบใดท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ คือ 
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แบบ รายละเอยีด ส าหรับใช้ในกรณ ี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย 
ไม่ซบัซอ้น 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบ
ฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมการอิสระ ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

แบบ ค.  เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

กรณี ท่ี ผู ้ ถื อ หุ้ น เป็ นผู ้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
วธีิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 

เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน  

ตามช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง  
เลขานุการบริษทั ฝ่ายส านกักรรมการ  
บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400 

 หากผูรั้บมอบฉันทะมาดว้ยตนเอง ตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ สถานท่ีประชุม
เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

หมายเหตุ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

 
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หน่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
 สถานท่ีประชุม : ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ  

เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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 การออกเสียงลงคะแนนเและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษัทจะจัด เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู ้ถือหุ้น  ณ  จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม 

เพื่อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ให้ผูถื้อหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้ งหมดเพื่อท าการ
ตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม  

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น  โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน                 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุม
อาจเชิญผูน้ั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวได ้

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ก าหนดว่า ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

บริษัทจะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจง้ให้ทราบวา่ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวธีิการหกัคะแนนเสียงท่ี
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้ น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระ 
ของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป 

หมายเหต ุบริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
 

 การออกเสียงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสียง 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผน่พิมพสี์เขียวส าหรับแต่ละ

วาระการประชุม (ทั้ งหมด 10 วาระ ไม่รวมวาระ อ่ืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิ 

ออกเสียง โดยถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียง

ลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 
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2. ส าหรับ วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 

2560 จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพสี์เขียวแยกเป็นหัวขอ้ยอ่ยต่างหากโดยเฉพาะ ซ่ึงระบุช่ือบุคคล 

ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไวท้ั้ ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนั เพ่ือให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั

เป็นรายบุคคล 

3. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใหผู้ถื้อหุน้ท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลง

ในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

 

บตัรเสีย  

 กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
2. ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  
3. บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะ 

เป็นคสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

4. บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

 
  

 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9 
 

ผู้ถอืหุ้น  
บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต ุ
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ
หกัคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย 
และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นที่ มี สิท ธิออก
เสียง 

 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท
เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ถือหุ้น 
ด้วยระบบ Barcode  

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 08.30 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวัผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวัและ 
ใบลงทะเบยีน 

ผู้ ต้องการออกเสยีง  
“ไม่ เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ๆ 
ให้กรอกบัตรลงคะแนน
และชมูือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบตัรลงคะแนน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ลงคะแนนเสยีง 

นบัคะแนนเสยีง 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 
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บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 
ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
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บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่11.1, 11.2 และ 11.3 

คอื 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 
      ท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
      แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

      และดูแลหุน้ 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 (1)  ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั    น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี  2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา  10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11.1 
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บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)   อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 □  (3)  นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ63 ปี 
  ท่ีอยู ่128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี  2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา  10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น  3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  □ วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัพฤหัสบดี
ที ่8 กนัยายน 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559     
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11.2 
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 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  
   ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน    
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร ก า ไ ร สุ ท ธิ เ ป็ น ทุ น ส า ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย  
และการจัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
ประจ าปี 2560 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 

 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายประจวบ ไชยสาส์น     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ   

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □งดออกเสียง 

 □ วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่11 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหต ุ
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3  
ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแตง่ตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (2)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 (3)     อาย ุ   ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้ าในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี  2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา  10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น  3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 □ หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11.3 
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  □ วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวัน
พฤหัสบดทีี ่8 กนัยายน 2559 

   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

   □ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559   □  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  
   ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน    
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจัดสรรก าไรสุทธิ
และก าไรสะสม เพือ่จ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
ประจ าปี 2560 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ  นายประจวบ ไชยสาส์น     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ   

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์     

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที ่11 พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี  
ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 

 
หมายเหต ุ
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
(2) หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

  



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

84 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3  
ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

85 
 

 □ วาระท่ี   เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         

□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

□ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง 
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่12 
 

 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 

ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ (เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
รศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

 

87 
 

การเดนิทาง  

รถไฟฟ้า BTS  ลงสถานี ชิดลม ทางออกท่ี 6 เดินมาทางห้างเกสรพลาซ่า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมอโนมาอยู่ขา้งห้าง
เกสรพลาซ่า 

Airport Link ลงสถานี ราชปรารภ  ต่อวินมอไซด์ มาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบัห้าง 
Big C) 

เรือโดยสาร ลงท่าเรือประตูน ้ า (คลองแสนแสบ) เดินมาทาง Central world ( โรงแรมอยูต่รงขา้มกบั Central world ติดกบั
หา้ง Big C) 

รถประจ าทาง 2 , 13 , 14 , 17 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79, 183 , 504 , 511 , 514 , 532 
รถยนต์ แยกอโศก-เพชรบุรี  

จากถนนเพชรบุรี เจอแยกชิดลม ใหเ้ล้ียวซา้ย วิ่งตรงไปเจอแยกสุขมุวทิ ให้เล้ียวขวา แลว้ใหว้ิ่งตรงไปเจอแยก
ราชด าริ จากนั้นเล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตรจะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
แยกราชเทว ี 
ตรงมาทางประตูน ้ า ข้ึนสะพานขา้มแยกประตูน ้ า ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขมุวิท 
ใหเ้ล้ียวขวา วิ่งตรงไปเจอแยกราชด าริ จากนั้นใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยูข่วามือ ติด
กบัหา้ง Big C 
ถนนราชปรารภ  
วิง่ตรงไปเจอแยกบงัคบัเล้ียวซา้ย ประมาณ  2 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แลว้ตรงไปทาง
ประตูน ้ า เจอแยกชิดลมใหเ้ล้ียวซา้ย วิง่ตรงไปเจอแยกสุขุมวทิให้เล้ียวขวา วิง่ตรงไป เจอแยกราชด าริ จากนั้น
ใหเ้ล้ียวขวา วิง่ชิดขวาตลอด ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสีลม  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ ใหว้ิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนพระราม 1  
แยกราชด าริ เล้ียวซา้ย วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยูท่างขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
ถนนสุขุมวทิ  
วิง่ตรงไปเจอแยกราชด าริ เล้ียวขวา วิง่ชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯ ขวามือ ติดกบัหา้ง Big C 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่13 

 

 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบวา่ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน
ประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงคข์อรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน พร้อมตอบกลบั
ภายในวนัที ่30 เมษายน 2560 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารใหท่้านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดงัน้ี 

 โทรสาร  : (02) 216-5823 
 โทรศพัท ์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125 
 อีเมลล ์ : companysecretary@buriramsugar.com 

 
รายละเอยีดท่านผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………... 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………...…………………………..… 

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

……………………………………………………………………………………………...…………………………..……... 

โทรศพัท…์………………………………………….. อีเมลล…์.……………………………………………………….......... 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องทางการรับเอกสาร 

  ใหบ้ริษทัจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

  รับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

  รับเอกสารดว้ยตนเองท่ี บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 


 



  



  

 


