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รายงานการประชุมสามญัวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งก่ิงเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

วนั เวลา และสถานที่ 
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องก่ิงเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย 

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม  
1. นายวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
2. นายภทัรพงศ ์ พงศส์วสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสดา้นต่างประเทศและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
3. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
4. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นสายงานการผลิต 

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพนิดา  วอ่งศรียานนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
2. นายสมภพ  แสนสุข  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั 
3. นางสาวภทัทิรา  เหลืองวลิาศ  เลขานุการบริษทั (ท าหนา้ท่ีเลขาฯ ท่ีประชุม) 
4. เจา้หนา้ท่ี บจ. โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล  ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ 

BRR 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 
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เร่ิมการประชุม  
นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู ้ด าเนินการประชุม  กล่าวแนะน า

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเขา้ประชุม รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีลงทะเบียน
และตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ส าหรับ 
การประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแจง้และเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการ
ประชุมฯ ในระหว่างวนัท่ี 27 สิงหาคม - 11 กนัยายน 2558 ก่อนท่ีบริษทัฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น  
แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามใหบ้ริษทัฯ พิจารณา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง
เพียงพอ 

ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อเขา้ร่วมประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 และ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวม
รายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าประชุมทั้ ง ส้ิน 3,088 ราย รวมจ านวนหุ้น 676,750,000 หุ้น แบ่งเป็นผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,088 ราย  
รวมจ านวนหุน้ 676,750,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  57  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 188,849,375 หุน้ 
 มีผูรั้บมอบฉนัทะ 252  ราย  นบัจ านวนหุน้ได ้ 342,776,473 หุน้  
 รวมทั้งส้ิน 309  ราย  นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 531,625,848 หุน้  
 คิดเป็นร้อยละ  78.5557  ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  676,750,000  หุน้ 

ตามข้อบงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 30 ได้ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและ
จ านวนหุน้ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558  

นางสาวภทัทิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษทั รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 จะพิจารณาเรียงล าดับตามวาระ  คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 3 ส าหรับวิธีปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อท่ี 31 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน  
ให ้1 หุน้ มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบงัคบัของบริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด 
ขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ ก่อนการ
สอบถาม เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถาม
ไดเ้ม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษทัฯ อาจเชิญท่าน 
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้นๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือ 
งดออกเสียงหรือไม ่
 ส าหรับผูท่ี้เห็นดว้ย ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นดว้ย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัฯ 

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตอ้งการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพื่อให้
พนกังานของบริษทัฯ เก็บบตัรเพื่อนบัคะแนน 

 ในการประชุมฯ บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะท าการ           
เทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย 
และ งดออกเสียง เพื่อหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

5. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
 บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
 ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน  
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 บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะ 
เป็นคสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดย

เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวม
คะแนนเสียง 

 ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและ
การมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด ประสงคอ์อกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์
ออกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษทัฯ จะแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น.  
ของวนัท าการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์เป็น
อาสาสมคัร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน แต่ไม่มีผูใ้ดมีความประสงคด์งักล่าว นางสาวพนิดา 
วอ่งศรียานนท ์ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
ร่วมกบั บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและ 
ตรวจนบัผลคะแนน 

ท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2558 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ ไดถู้กจดัข้ึน
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งให้
กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  
ตามส าเนาท่ีส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพบูิลย์  
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 

นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 
 

 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ให้ข้อสังเกตว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในหนังสือ 
เชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในหนา้ 11 เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการการจ่ายปันผล โดยหน้า 17  
ผูถื้อหุ้นไม่ไดอ้ยู่ในท่ีประชุม แต่ควรมีการอธิบายและจดัท ารายละเอียดดงักล่าว
เพิ่มเติม เน่ืองจากมีประโยชน์และเป็นการใหเ้กียรติผูถื้อหุน้ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ไดมี้การช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ แต่อาจเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดในการจดัท าเอกสาร โดยจะมีการจดัท าขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติม
ต่อไป 
  
 
ให้ค  าแนะน าว่า อาหารว่างอาจจดัเตรียมใส่จานให้ผูถื้อหุ้นแทนการใส่กล่อง
กระดาษเพื่อเป็นการลดโลกร้อน  
 
 
 
กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน าและพร้อมปรับปรุงใหเ้หมาะสมในคร้ังต่อไป 
 
 
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 532,541,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 532,541,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 12 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 915,803 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้
ประชุมทั้งส้ิน 321 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 532,541,651 หุน้ 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน
การออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เน่ืองจากบริษทัมีโครงการขยายก าลงัการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตนัออ้ยต่อวนั และโครงการท่ีเก่ียวเน่ือง
อ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งใช้เงินลงทุนรวมกนัประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน 800 ล้านบาท บวกกบัหุ้นกู้
ระยะสั้นอาย ุ2 ปี มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ธนาคารพาณิชย ์ 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในประเทศในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพื่อใชล้งทุนในการขยายธุรกิจ และเป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทกัษ์ ชาวสวน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสกลุ่ม
การเงินและปฏิบติัการ สรุปรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค ์ เพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับใชใ้นการลงทุนโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป
ของบริษทั หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กู ้

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกนั หรือหลายคร้ังก็ได ้

สกุลเงิน สกุลเงินบาท 
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การมอบอ านาจ ขอ้จ ากดั เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กู ้เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จ  านวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีช าระคืนเงินต้น 
วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกนั รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นตน้ ตลอดจนการ
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งและการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัท่ีจะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพบูิลย์  
ผูถื้อหุน้ 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
นายดร ศรีโสภา   
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ย
จงัหวดับุรีรัมย ์
 

สอบถามว่า (1) จ  านวนเงินท่ีตอ้งการใช้จริง (2) หุ้นกูร้ะยะสั้ นระยะเวลาก่ีปี (3) 
อตัราผลตอบแทนท่ีเสนอขายให้ประชาชนทัว่ไป (4) ธนาคารท่ีเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย
หุน้กู ้
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) หุ้นกูท่ี้ขออนุมติัอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการขยายก าลงัการผลิตโรงงานน ้ าตาลและโรงไฟฟ้าประมาณ 
1,200 ลา้นบาท ซ่ึงใชเ้งินทุนหมุนเวียนและตัว๋แลกเงิน (Bills of Exchange : B/E) 
ระยะสั้นไปแลว้ โดยไม่มีการกูเ้งินจากธนาคาร บริษทัฯ จึงพิจารณาหุ้นกูซ่ึ้งเป็น
ช่องทางการเงินท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การจดัอนัดบัจากทริสเรทต้ิง
ด้วย (2) ระยะเวลา 2 ปี โดยอาจน าไปช าระหน้ีส่วนท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงกว่า เพื่อให ้
อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถแข่งขนัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียได ้(3) ต  ่ากวา่เงินกูท่ี้บริษทัใชใ้น
ปัจจุบนั (4) ธนาคารกรุงไทย ท่ีเป็นเครือของบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั 
 
ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่ถือหุ้นของบริษทัฯ โดยได้
ร่วมพฒันาในเร่ืองต่างๆ กบับริษทัฯ เช่น คุณภาพออ้ยจาก 4-5 ปีก่อน อยูอ่นัดบั 17 
แต่ปัจจุบนัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกนัระหวา่ง
ชาวไร่และบริษทัฯ  
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นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

คุณจงกล เลศิเธียรด ารง 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสกลุ่มการเงินและ
ปฏิบติัการ 
 
นายอนุ ว่องสารกจิ  
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
สอบถามว่า การออกหุ้นกู้มีผลกระทบต่อสัดส่วนทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั
หรือไม่ 
 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นกูไ้ม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนทาง
การเงิน แต่เป็นการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีดี เน่ืองจากจะน าไปช าระหน้ีส่วนท่ีมี
ตน้ทุนท่ีสูงกวา่และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในระยะยาว 
 
 
กล่าวขอบคุณท่ีบริษทัฯ เปล่ียนสถานท่ีจดัประชุมจากจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นกรุงเทพฯ 
พร้อมสอบถามว่า (1) สภาวะเศรษฐกิจของราคาของออ้ยและน ้ าตาลโลกท่ีตกต ่า 
ส่งผลต่อก าไรของบริษัทหรือไม่ (2) สัดส่วนการส่งออกและการใช้น ้ าตาล 
ในประเทศ (3) เงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูจ้ะมุ่งเน้นในดา้นใด เช่น สร้างโรงงาน 
ซ้ือเคร่ืองจกัร ช่วยเกษตรกร หรือท าโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (4) ส่งผลต่ออตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) อยา่งไรบา้ง (5) อนัดบั
เครดิตเรทต้ิงของบริษทัฯ (6) เหตุผลในการออกสกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียว 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) ใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา สภาวะราคาอ้อยและน ้ าตาลลดลง  
30-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้ งน้ี ราคาอุตสาหกรรมเกษตรจะมีการข้ึนลงเป็นปกติ แต่ 
ส่ิงส าคญัคือ ความมัน่คงทางวตัถุดิบท่ีตอ้งสม ่าเสมอต่อเน่ืองและระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 70 ต่อ 30 หากราคาตลาดไม่ดีจะส่งผลท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบลดลง 
ดงันั้น เป็นการพิจารณาแนวโน้มระยะยาวและความมัน่คงมากกว่าเร่ืองราคา (2) 
เป็นการน าออ้ยเขา้เป็นน ้าตาล ซ่ึงตอ้งมีพื้นฐานตน้น ้ าท่ีดี (3) เน่ืองจากปริมาณออ้ย
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ จึงน าเงินทุนท่ีได้ไปขยายก าลังการผลิตเป็นหลัก  
ซ่ึงโรงงานไฟฟ้าจดัเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของโรงงานน ้ าตาล (4) บริษทัฯ  
มีการกูใ้ชว้งเงินไปบางส่วน การออกหุ้นกูเ้ป็นการช าระหน้ีเพื่อบริหารตน้ทุนให้มี
ความมัน่คง มีความเส่ียงลดลง และมีตน้ทุนท่ีต ่าลง 
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นายศิริชัย สมบัติศิริ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
นายอนุ ว่องสารกจิ  
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 

 
นายประจวบ ไชยสาส์น  
ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสกลุ่มการเงินและ
ปฏิบติัการ 

ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองการออกหุ้นกู้ท่ีจะไม่ให้
ส่งผลกระทบต่ออตัรา D/E ท่ีธนาคารก าหนด และการออกหุ้นกูน้บัเป็นทางเลือก 
ท่ีเป็นการพิสูจน์ความสามารถของบริษทัฯ โดยในปัจจุบนัดอกเบ้ียมีอตัราท่ีต ่า  
จึงเหมาะส าหรับการออกหุ้นกู้ อีกทั้งยงัท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและ 
มีโอกาสในการด าเนินการขยายธุรกิจมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญั คือ บริษทั น ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (BRR) จะถูกจดัอยูใ่นตลาดหุน้กูด้ว้ย 
 
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหลกัในการบริหารจดัการ ท่ีจะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่และความย ัง่ยืนให้บริษทัฯ ซ่ึงเดิมจะจดัประชุมท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
เน่ืองจากผูถื้อหุ้นรายย่อย เช่น เกษตรกร ชาวไร่ อยู่ท่ีจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจ านวน
มาก จึงตอ้งการเคารพสิทธิของเสียงขา้งนอ้ยตามหลกัธรรมาภิบาล แต่ทั้งน้ีจึงให้
นายดร ศรีโสภา นายกสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นตวัแทนในการเขา้
ประชุมเพื่อถ่ายทอดใหช้าวเกษตรกรแทน 
 
สอบถามเพิ่มเติมถึง อตัราค่า D/E อนัดบัเครดิตเรทต้ิง และเหตุผลในการออกสกุล
เงินบาทเพียงสกุลเดียว พร้อมสอบถามเพิ่มเติมว่า (1) เน่ืองจากความตอ้งการใน
การผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มมากข้ึน ปี 2559 บริษทัฯ มีแนวโน้มจะออกหุ้นกูอี้กหรือไม่ 
อีกทั้ง มีความประสงค์ให้ทางบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (2) 
แผนการขยายก าลังการผลิตในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า โดยคาดว่าจะสามารถ
ส่งออกน ้ าตาลเป็นอนัดบั 1 ได้หรือไม่ (3) แรงจูงใจของนายดร ศรีโสภา นายก
สมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีสามารถขบัเคล่ือนจากอนัดบั 17 เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศ 
 
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ เร่ืองทัว่ไปนอกเหนือจากหุ้นกู ้ท่ีประชุมขอช้ีแจงในวาระท่ี 3 
แทน 
 
 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ปัจจุบนัอตัราค่า D/E คือ 1.9 ซ่ึงส าหรับการออกหุ้นกูจ้ะ
ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E)  
แต่เป็นเพียงการจดัโครงสร้างทางการเงินแทนหุ้นกูท่ี้มีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงกวา่ 
(2) สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก บริษทัฯ ใชส้กุลเงินบาทในการ
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นายศิริชัย สมบัติศิริ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทุนและเพื่อลดความเส่ียง  
 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากแผนงานหากบริษทัฯ มีการขยายสร้างโรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานผลิต อาจท าให้อตัราค่า D/E อาจเป็น 2.5 ซ่ึงการขยายธุรกิจของบริษทัฯ  
จะท าให้ค่า D/E เพิ่ม แต่การออกหุ้นกู้เป็นการทดแทนการกู้เงินของธนาคาร  
และสาเหตุท่ีไม่ออกสกุลเงินดอลล่าร์ เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นกูค้ร้ังแรกของทาง
บริษทัฯ โดยอนัดบัเรทต้ิงของบริษทัฯ อยูใ่นอนัดบั BBB- 
 
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรอนุมติัการออกหุ้นกู้ก่อนแล้วจึงสามารถจัดอนัดับเรทต้ิง 
ใช่หรือไม่ พร้อมสอบถามว่า (1) จ  านวนวงเงินภาระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียท่ีคิด 
เป็นการถ่ายโอนเงินทุนในระยะสั้ นหรือระยะยาว จ านวนวงเงินกู้ระยะยาว (2)  
ผูถื้อหุ้นหลักทรัพย์ BRR สามารถซ้ือหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯ ออกได้หรือมีสิทธิพิเศษ
อย่างไรหรือไม่ อตัราขั้นต ่าในการซ้ือหุ้นกู้ (3) อตัราค่า D/E ก่อนและหลงัออก 
หุ้นกู ้(4) บริษทัฯ ส่งออกน ้ าตาลโควตาใดเป็นจ านวนมากท่ีสุด (5) ราคาประกนั
ราคาออ้ยและตน้ทุนของชาวไร่ในปี 2558 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกน ้ าตาลเป็นอนัดบั 2 
ของโลก เน่ืองจากเกษตรกรชาวไร่มีความเขา้ใจในการซ้ือขาย ค่าความหวานจะ 
มีผลต่อราคา วตัถุดิบจึงมีความสดสะอาดไม่คา้งไร่ ส่งผลท าให้ค่าความหวานเพิ่ม 
มากข้ึน ทั้ ง น้ี  สืบเน่ืองจากการพัฒนาเคร่ืองจักร แต่ท่ีส าคัญ คือ บริษัทฯ  
ให้ความส าคญักบัวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต โดยพื้นท่ีในการเพาะปลูกอยู่ในรัศมี  
40 กิโลเมตรจากโรงงานเพื่อให้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให ้
ค่าน ้าตาลต่อตนัออ้ยมากกวา่ปกติ (2) น ้ าตาลโควตา ก ขายภายในประเทศ ปี 2557 
จ  านวน 2 ลา้น 5 แสนตนั จากท่ีผลิตไดจ้  านวน 10 ลา้นตนั ท่ีเหลือ 7 ลา้น 5 แสน
ตนั ส่งออกทั้งหมด น ้ าตาลโควตา ข และ โควตา ค ขายต่างประเทศ โดยโควตา ข 
รัฐบาลก าหนดให้มีชาวไร่ เกษตรกร และโรงงานร่วมกันจัดตั้ งเพื่อน าราคา 
อัตราแลกเปล่ียนมาค านวณในการก าหนดราคาค่าอ้อย (3) บริษัทฯ ได้จัด
อนัดบัเรทต้ิงเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจาก บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยค์วร
พิจารณาวิธีการบริหารธุรกิจ เช่น วิธีในการลดตน้ทุนทางการเงิน โดยบริษทัฯ 
ได้รับการจัดอันดับจากทริสเรทต้ิง  อยู่ในอันดับ BBB- ซ่ึงการออกหุ้นกู ้
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัการจดัอนัดบัในภายหลงั ทั้งน้ี ปีถดัไปบริษทัฯ จะตอ้งมีการจดั
อนัดบัเรทต้ิงใหม่และคาดวา่น่าจะดีข้ึนตามล าดบั 
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
นาย กติติยศ อาภาเกยีรติวงศ์  
ผูถื้อหุน้ 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
นาย พทิกัษ์ ชาวสวน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสกลุ่มการเงินและ
ปฏิบติัการ 
 
 

สอบถามว่า อันดับ BBB- อัตราดอกเบ้ียเป็นบวกหรือไม่ และเหตุใดบริษัทฯ  
จึงพิจารณาออกหุ้นกู้ ซ่ึงมีเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน เช่น การเพิ่มทุน การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ท่ีสามารถพิจารณาเป็นทางเลือกได ้
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การเพิ่มทุนหรือการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  
เป็นทางเลือกท่ีสะดวก แต่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัฯ พิจารณา
ออกหุน้กู ้เน่ืองจากท าใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่ากวา่ธนาคาร 
 
สอบถามว่า หุ้นกูท่ี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 800 ล้านบาท ปัจจุบนับริษทัฯ  
มีเงินทุนหมุนเวยีนจ านวนเท่าใด และบริษทัฯ น าเงินส่วนต่างท่ีไดรั้บจากการเสนอ
ขายหุน้สามญัแก่ประชาชนใชใ้นการด าเนินการใดบา้ง 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไดมี้การขยายธุรกิจและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงไฟฟ้าและธุรกิจเอทานอล ซ่ึงเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนไดน้ าไปขยายก าลงัการผลิต จากท่ีก่อน IPO ก าลงัการผลิต 13,000 ตนั 
เป็น 17,000 ตัน และปัจจุบัน 23,000 ตนั พร้อมทั้ งมีโรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 ซ่ึงเป็น
ลกัษณะการบริหารแบบมืออาชีพ เน้นการเติบโตแบบมัน่คง โดยจะท าการขยาย
เคร่ืองจกัรก่อนแลว้จึงขยายก าลงัการผลิต 
 
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนแบ่งเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ เงินลงทุนในการขยายก าลังการผลิตจ านวน 900 ล้านบาท และ
เงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 250.44 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 1,150.44 ลา้นบาท ปัจจุบนั
บริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารท่ีเพียงพอ แต่จะพิจารณาใช้เงินจาก IPO 
ก่อน ซ่ึงการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นทางเลือกในการเปรียบเทียบกบัวงเงินท่ีบริษทัฯ  
มีอยูอ่ยา่งเพียงพอ  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 533,102,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 533,102,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 11 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 561,009 หุ้น รวมมีผูเ้ขา้
ประชุมทั้งส้ิน 332 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 533,102,660 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาวาระอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ  โดยมีผู ้ซักถาม ซ่ึงสรุป
สาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผูถื้อหุน้ 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสดา้นต่างประเทศและ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 
นาย กติติยศ อาภาเกยีรติวงศ์  
ผูถื้อหุน้ 
 
นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

สอบถามวา่ (1) บริษทัฯ มีส านกังานท่ีกรุงเทพฯ หรือไม่ และใชเ้พื่อจุดประสงคใ์ด 
(2) ช่ือทางการคา้ของน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (3) บริษทัฯ 
พอใจราคาน ้าตาลท่ีควบคุมอยูห่รือไม่ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ (1) ส านกังานกรุงเทพฯ ตั้งอยูท่ี่ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า 
สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อใช้บริหารจดัการ ประชุมภายในและภายนอก บริหาร
บญัชีการเงิน งานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (2) ทั้งในและต่างประเทศมีช่ือทางการคา้ 
คือ น ้ าตาลบุรีรัมย์ สัญลักษณ์ คือ ตรากุญแจคู่ เป็นน ้ าตาลทรายขาวไม่ฟอกสี 
(น ้าตาลทรายสีร า) เนน้จ าหน่ายใหก้บัพื้นท่ีโดยรอบและใชใ้นอุตสาหกรรม 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (3) ปีการผลิต 2558 บริษัทฯ มีน ้ าตาลโควตา ก จ านวน 
51,000 ตัน น ้ าตาลโควตา ข ประมาณ 7,000 ตัน น ้ าตาลโควตา ค ประมาณ 
160,000 ตนั โดยบริษทัฯ มีความพอใจในราคาท่ีจ าหน่ายซ่ึงนบัว่าเป็นธรรมและ
ยอมรับได ้ถึงแมป้ระเทศเพื่อนบา้นจะมีราคาจ าหน่ายน ้าตาลท่ีสูงกวา่ 
 
สอบถามว่า น ้ าตาลถุงย่อยท่ีขายเป็นกิโลกรัมจะมีภาวะขาดแคลนเหมือนในอดีต
หรือไม่ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในกรณีองคก์ารน ้ าตาลระหวา่งประเทศคาดการณ์วา่ ปริมาณ
ความต้องการใช้จะมากกว่าปริมาณการผลิตน ้ าตาล แต่ส าหรับในประเทศไทย
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อาวโุสดา้นต่างประเทศและ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 

นายธราธิป ประคองวงษ์ 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวสัดิ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุสดา้นต่างประเทศและ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 

นายธงชัย ลกัขณะวสิิฏฐ์   
ผูถื้อหุน้ 
 

ปริมาณน ้ าตาลบริโภคคาดว่าจะไม่ขาดแคลน เน่ืองจาก อยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้ง ด าเนิน
ธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีกลไกการก ากบั
ดูแลการบริหารอุตสาหกรรมน ้ าตาล เพื่อรับประกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลน
น ้าตาลต่อผูบ้ริโภค 
 
สอบถามว่า (1) การซ้ือขายน ้ าตาลมีหลกัเกณฑ์ใดในการพิจารณาเร่ืองราคา (2) 
เดือนสิงหาคม 2558 น ้ าตาลโควตา ค ท่ีเหลือจากการขาย บริษทัฯ มีแนวทาง
ด าเนินการอย่างไร (3) สัดส่วนก าไรใดมากกว่าระหว่างน ้ าตาลโควตา ข และ 
น ้ าตาลโควตา ค (4) โครงการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของบริษทัฯ (5) ค่าความ
หวานท าใหบ้ริษทัฯ สามารถขายน ้าตาลไดง่้ายข้ึนหรือไม่ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) น ้ าตาลจะมีราคาล่วงหน้าในปีถดัไปแต่ละไตรมาส เม่ือ 
ตกลงซ้ือขาย บริษทัฯ จะท าสัญญาโดยระบุปริมาณน ้ าตาล ระยะเวลาการส่งมอบ 
และพิจารณาเร่ืองราคาอีกคร้ัง ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับภาวะตลาดน ้ าตาลในขณะนั้ น 
เป็นหลกั (2) ปี 2558 บริษทัฯ คงเหลือน ้ าตาลอยู่เพียงหลกัพนัตนั ส่วนใหญ่เป็น
น ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (VHP) ซ่ึงราคาสูงกว่าปกติ โดยคาดว่าจะส่งมอบได้
หมดภายในเดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงไตรมาส 4 บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากน ้ าตาล 
เน่ืองจากมีบางสัญญาท่ีส่งมอบในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย (3) น ้ าตาลโควตา ข มีการ
ก าหนดราคา จากราชการ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน ้ าตาล ดังนั้ น บริษัทฯ  
จึงสามารถท าก าไรจากน ้าตาลโควตา ค ไดม้ากกวา่ 
 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (4) บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญจึงได้มีการศึกษาการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเหมาะสม แต่ย ัง 
ไม่สามารถระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนได้ (5) ค่าความหวานน ้ าตาลทั่วโลกจะมี
มาตรฐานเดียวกัน โดยบริษทัฯ มีปริมาณน ้ าตาลท่ีได้จากอ้อย (ซูโครส : CCS)  
ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการบริหารจดัการแปลงท่ีดี น าออ้ยท่ีมีค่าความหวาน 
(น ้าตาลสูง) มาใชใ้นการผลิต 
 
สอบถามว่า (1) บริษทัฯ อ่ืนน ้ าตาลมีความหวานกว่า 2 เท่า เป็นความจริงหรือไม่ 
(2) ราคาน ้ าตาลในปัจจุบนัส่งผลท าให้บริษทัฯ ได้ก าไรหรือขาดทุน (3) บริษทัฯ 
คาดวา่แนวโนม้ราคาน ้าตาลในอนาคตจะสูงข้ึนหรือต ่าลง 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
 

 SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ชั น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
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รายงานการประชุมสามญัวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกจิ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลเน่ืองจากไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ (2) ภาวะในปัจจุบนัก าไรข้ึนอยู่กับการบริหารต้นทุน คือ อ้อย 1 ตัน  
ควรสามารถผลิตน ้ าตาลไดสู้งกว่าเฉล่ียทัว่ประเทศ ส าหรับบริษทัฯ สามารถผลิต
น ้ าตาลได้ 15 กิโลกรัม ซ่ึงสูงกว่าเฉล่ียทั่วประเทศ โดยจัดเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ (3) ไม่สามารถคาดการณ์และใหข้อ้มูลดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอบคุณผูถื้อหุ้น และผูมี้
เกียรติท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า และท าให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี พร้อมกล่าวปิด
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 

ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 
ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

(นางสาวภทัทิรา เหลืองวลิาศ) 

 


