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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

 

วนั เวลา และสถานที่ 
การประชุมจดัข้ึนเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 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 พงษพ์ิชิตกุล 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 ผู ้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จ ั ด ก า ร อ า วุ โ ส  ฝ่ า ย นั ก ล ง ทุ นสั ม พัน ธ์  

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

ผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็  

                   (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
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2. นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
                   (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  
นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม และเลขานุการท่ีประชุม 

กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
ท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและตรวจนบัผลคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดั
ใหมี้การบนัทึกเสียง และวดีีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัพุธท่ี 24 สิงหาคม 2559 และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วนั เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
ก่อนวนัประชุมอยา่งเพียงพอ 

ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ซ่ึงเป็นว ันก าหนดสิทธิผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู ้ถือหุ้น  
และ ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมทั้งส้ิน 2,476 ราย  
รวมจ านวนหุน้ 676,750,000 หุน้ แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น สัญชาติไทย 2,474 ราย รวมจ านวนหุ้น 676,512,200 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 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 ได้ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
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หุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุ้น
ดงักล่าว ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  
และพนักงานของบริษัท น ้ าตาลบุรีรัมย์ จ  ากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559 ดว้ยความยินดีอย่างยิ่ง ดว้ยธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ในทิศทางท่ีก าลงัเติบโต และพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
จึงมีการศึกษาโครงการใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและย ัง่ยืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งน้ี จึงมีความจ าเป็น 
ในการน าเสนอเร่ืองส าคญัแก่ท่านผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ในการน้ี ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลา
อนัมีค่ามาร่วมประชุมในวนัน้ี และขอเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ณ บดัน้ี   

โดยนางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการท่ีประชุม ไดร้ายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะพิจารณาเรียงล าดบัตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 4 ส าหรับวิธีปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 31 ก าหนดวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 
มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ด าเนินการ 

ให้ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น  โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ 
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมกรุณาแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ ก่อนการสอบถาม 
เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได ้
เม่ือน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษทัฯ อาจเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากท่ีประชุมในวาระนั้น ๆ  

4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 ส าหรับผูท่ี้เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง เห็นดว้ย พร้อมลงลายมือช่ือ บริษทัฯ  

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

ลงคะแนน โดยท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีต้องการพร้อมลงลายมือช่ือ และขอให้ท่านชูมือข้ึน เพื่อให้
พนกังานของบริษทัฯ เก็บบตัรเพื่อนบัคะแนน 
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 ในการประชุม บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบจะท าการเทคะแนน
ไปทางเห็นด้วยทั้ งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ท่ีประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย  
และ งดออกเสียง เพื่อหกัจากคะแนนทั้งหมด 

 วาระท่ี 2  เร่ือง“พิจารณาอนุมติัการจดัตั้ งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนเตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้ งกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(“กองทุน”) และให้ บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมกบักองทุน  
และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” และวาระท่ี 3 เร่ือง “พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 
เร่ือง วตัถุประสงค์ของบริษทั” บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร “ไม่เห็นด้วย”  
และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร “เห็นดว้ย” ก่อนจบวาระดงักล่าว โดยทั้งสองวาระตอ้งไดรั้บ
การอนุมัติจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  บริษทัฯ ได้บนัทึก 
การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจง้ขา้งตน้ 

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

คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

 บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
6. เม่ือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจง้และสรุปผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ 
 กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จส้ินในวาระนั้ น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 
 กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานฯ จะขอใหพ้ิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ 

จะแจง้และสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป หรือเม่ือเสร็จส้ินการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

และการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
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 หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์
ออกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. บริษทัฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น.  
ของวนัท าการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษทัภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์เป็นอาสาสมคัร  
เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั 
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและตรวจนับผลคะแนน ทั้งน้ี นายสราวุธ สุขศรีวงค์ ผูถื้อหุ้น 
มาดว้ยตนเอง ประสงคเ์ป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนดงักล่าว 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน 2559 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยได้
บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และน าส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการ จึงขอ เสนอให้ ท่ีประ ชุมพิ จ ารณา รับรองรายงานการประ ชุม สามัญผู ้ ถื อ หุ้น  
ประจ าปี 2559 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถาม หรือขอแกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุม 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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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 คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมเพิ่มข้ึน 27 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 229,762 หุ้น รวมมี 
ผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 403 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 539,286,861 หุน้ 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงในขณะนี้อยู่ในระหว่างข้ันตอนเตรียมการ
เพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้ งกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“กองทุน”) และให้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุน  
และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ประธานฯ แจง้แก่ท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีมีระเบียบวาระยอ่ยน าเสนอแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัทั้งหมด 
5 วาระ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 และ 3 และได้มอบหมายให้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัตั้ งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณา และขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ให้ความเห็นต่อรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์
กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 

รายงานต่อท่ีประชุมว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพฒันาท่ี 
สืบเน่ืองมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการระดม
ทุนท่ีดี และให้สิทธิประโยชน์ดา้นภาษี เพื่อให้บริษทัต่าง ๆ น าเงินท่ีไดจ้าก 
การระดมทุนไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ภาครัฐเห็นวา่กองทุน
อสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนขา้งมาก และไม่ประสงค์
สนับสนุนกองทุนประเภทน้ีอีก จึงได้เปล่ียนเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ในทางกลบักนั ภาครัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจการ
ประเภทโครงสร้างพื้นฐานเป็นกิจการท่ีรัฐบาลควรสนบัสนุน  ประกอบกบั
ควรสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศอีกด้วย จึงเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซ่ึงมากกว่ากองทุน 
ดา้นอสังหาริมทรัพย ์กล่าวคือ กิจการท่ีมีรายไดจ้ากกองทุนดงักล่าวไม่ตอ้ง
เสียภาษี นอกจากนั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บปันผลโดยไม่ตอ้งเสียภาษี 
หัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมท่ีน่าสนใจมาก ส าหรับกิจการ
ของบริษัทฯ มีการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าท่ีใช้ประโยชน์จากชานอ้อย  
โดยภาครัฐได้สนับสนุนให้จัดตั้ งเป็นกิจการโรงผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า  
ซ่ึงส่วนหน่ึงจะน ามาใชใ้นโรงงานน ้าตาล และอีกส่วนหน่ึงจะจ าหน่ายให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากวตัถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งน้ี ขอช้ีแจงถึงผลกระทบทางบญัชี กล่าวคือ กองทุนน้ีไม่มีการขาย
สินทรัพยเ์ขา้กองท่ีแทจ้ริง (True Sale) เน่ืองจากกิจการไฟฟ้ามีขอ้ผูกผนั 
ในสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งเก็บรักษา
สินทรัพยน์ั้นไว ้โดยจะเป็นลกัษณะการขายรายไดล่้วงหน้า ดงันั้น เงินท่ีได้
จากการระดมทุนจะบนัทึกในงบดุลเป็นการรับเงินสดเขา้มา รวมทั้งบนัทึก
เป็นหน้ีสิน ซ่ึงลกัษณะหน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถือว่าเป็นลกัษณะของหน้ีสิน
สถาบนัการเงินท่ีบริษทัฯ มีภาระต้องช าระเงินตามก าหนด แต่ในกรณีน้ี 
เป็นการขายรายไดสุ้ทธิล่วงหนา้ โดยในแต่ละปี บริษทัฯ จะตอ้งน าส่งรายได้
สุทธิจากการขายไฟฟ้าให้แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการบนัทึก
บัญชีได้พิ จารณาไว้ 2 รูปแบบ คือ  บันทึก เ ป็นหน้ีสินทางการเ งิน  
หรือ แบบรายได้รับล่วงหน้า ทั้ ง น้ี  จะด าเนินการในประเด็นดังกล่าว 
กบัผูส้อบบญัชีต่อไป อย่างไรก็ดี มีความเช่ือมัน่ว่าจะท าให้บริษทัฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการระดมเงินทุนเพื่อน าไปใชข้ยายธุรกิจต่อไป รวมทั้งสามารถ
ลงทุนในกองทุนไดไ้ม่เกินสัดส่วนหน่ึงในสาม และไม่ตอ้งเสียภาษีในปันผล
ท่ีไดรั้บอีกดว้ย  
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นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์
กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ช้ีแจงสรุปขอ้มูลการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน 
โดยกล่าวว่า บริษทัฯ ได้ด าเนินการจัดท าโครงสร้างกองทุนท่ีเหมาะสม  
ซ่ึงค านึงถึงกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และความน่าสนใจต่อนักลงทุน รวมทั้ ง
ธุรกรรมท่ีส าคัญซ่ึงเก่ียวข้องกับการจัดตั้ งกองทุน อาทิ การขายรายได ้
ในอนาคต และการลงทุนโดยการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ในการจดัตั้งกองทุนนั้น การจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์มีประเด็นส าคญั
คือการขายรายไดใ้นอนาคตให้กบักองทุน ซ่ึงธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ
น้ีประกอบไปด้วย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) และ บริษัท 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (“BPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากัด (มหาชน) (“BRR”) จะเข้าท าสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ซ่ึงเรียกว่า ธุรกรรมโอนสิทธิ
รายไดสุ้ทธิ ทั้งน้ี ในการด าเนินการของกิจการโรงไฟฟ้าจะมีการพิจารณาถึง
สัญญาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น BEC และ BPC จะต้องมีการท าสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัในกลุ่มคือ บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSF”) 
โดยหลักการจะมีการท าสัญญาโรงไฟฟ้า  ซ่ึงนักลงทุนมีความเห็นว่า  
โดยทัว่ไปโรงไฟฟ้าควรจะต้องท าสัญญาการจดัหาวตัถุดิบหรือกากอ้อย 
รวมทั้งการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอน ้ าท่ีเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) ของ BEC 
และ BPC ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ทั้ งไฟฟ้าและไอน ้ า เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ 
หรือการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามีความราบร่ืน จึงต้องมีการท าสัญญา 
ต่าง ๆ กบัคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

นอกจากน้ี ในการเขา้ท าธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ จะไม่ไดเ้ป็นลกัษณะ
การโอนทรัพยสิ์นเข้ากองทุน แต่เป็นข้อสัญญาท่ีโรงไฟฟ้าจะด าเนินการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และโอนรายไดสุ้ทธิท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้แก่
กองทุน เพื่อให้นักลงทุนมีความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของโรงไฟฟ้า  
ซ่ึงจะน าทรัพย์สินในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามาเป็นหลักประกัน 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว รวมทั้ งให้บริษัทฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่  
และผูดู้แลบริษัทย่อยในกลุ่มให้ด าเนินหน้าท่ีได้ตามปกตินั้น เข้าตกลง
ด าเนินการกับกองทุนร่วมกับบริษัทย่อยด้วย โดยทั้ งหมดน้ีคือธุรกรรม
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน ทั้งน้ี
ขั้นตอนการด าเนินการจะต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ทั้งผูถื้อหุ้นหรือเจา้หน้ีไดรั้บทราบหรืออนุมติัก่อน จึงจะยื่นเสนอขออนุมติั
จาก ก.ล.ต. เม่ือได้รับอนุมติัจาก ก.ล.ต. แลว้ ก็จะด าเนินการเขา้ท าสัญญา 
ในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยขนาด
รายการของธุรกรรมน้ีอยู่ท่ีประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือสูงกว่า ทั้ ง น้ี  
ประเมินจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow)  
ท่ีกองทุนจะไดรั้บจากรายไดสุ้ทธิของ BEC และ BPC ทั้งน้ี คาดวา่จะจดัตั้ง
กองทุนประมาณไตรมาส 2 ปี 2560 โดยสัญญาการโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
จะเร่ิมตั้งแต่จดัตั้งกองทุนจนถึงส้ินสุดสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี  
 

ทั้งน้ี หากอ้างอิงขนาดรายการจากการค านวณงบการเงินจ านวน 6 เดือน  
ของปี 2559 น้ี จะอยูท่ี่ 48% ซ่ึงยงัไม่ถึง 50% ทั้งน้ี สามารถท าไดโ้ดยเปิดเผย
สารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
ต่ อ ต ล า ดหลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ต่ เ พื่ อ ค ว า ม โป ร่ ง ใ ส 
และความคล่องตัวในการระดมทุนในอนาคต ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาวะตลาด
ในช่วงการออกกองทุน จึงขอน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าว   
 

ในส่วนของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ บริษัทฯ สามารถเข้าไปลงทุน 
ในหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสาม ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัฯ 
มีความประสงค์ท่ีจะเขา้ไปถือตามสัดส่วนดงักล่าว โดยจะพิจารณาก าหนด
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอีกคร้ัง ทั้งน้ี จึงขอเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การถือหน่วยลงทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนไม่เกินหน่ึงในสาม โดยคิดเป็น
มูลค่าลงทุนประมาณ 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการระดมทุน โดยมีขนาด
รายการในการได้มาซ่ึงสินทรัพยอ์ยู่ท่ี 16% ซ่ึงตามเกณฑ์จะตอ้งมีการแจง้     
ผูถื้อหุ้น โดยจดัส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนั หลงัจากท่ีเปิดเผยกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจากเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัตั้งกองทุน จึงขออนุญาตน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
รายการทั้งหมดในคราวเดียว 
 

ส าหรับรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้น กองทุน 
จะจัดตั้ ง ข้ึนหลังจากได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. และมีการระดมทุนแล้ว  
โดยจะเขา้ลงทุนในรายไดสุ้ทธิในอนาคตของโรงไฟฟ้า ซ่ึงระยะเวลาของ  
สัญญาจะอา้งอิงจาก สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ี BEC และ BPC มีกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซ่ึง BEC มีระยะเวลาสัญญาคงเหลือ 12 ปี ทั้งน้ี อา้งอิงจาก
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบระบบ  Feed in Tariff โดยขณะน้ีอยู่ในระหวา่ง 
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การปรับเปล่ียนสัญญาดงักล่าวจากระบบ Adder เป็น Feed in Tariff  
ส่วน BPC ระยะเวลาสัญญาคงเหลือคือ 18 ปี นอกจากนั้น ผูจ้ดัการกองทุน 
คือ บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด และบริษทัฯ  
จะลงทุนโดยการถือหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสาม หรือ 33.33% ส่วน BSF 
หรือกิจการโรงงานน ้ าตาล จะเขา้มาเก่ียวขอ้งในรายการซ้ือขายระหว่างกนั 
ท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทั้งการซ้ือกากออ้ย และขายไอน ้า  
 

นอกจากน้ี  ส าหรับรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
ประกอบดว้ย รายไดค้่าไฟ ตามสัญญาท่ีท ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมกบั
รายได้ค่าไอน ้ า และรายได้อ่ืนท่ีได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
หกัจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าซ่อมบ ารุง จากนั้น 
ก็จะโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน โดยขออธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ
รายได้ค่าไฟจะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไอน ้ าขายให้กับ BSF  
ซ่ึงค่าใชจ่้ายบางส่วน มีการจา้งบริษทัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการซ่อม
บ ารุง ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง และสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  
 

ส่วนของรายได้เม่ือมีการจดัตั้ งกองทุนแล้ว เงินท่ีได้รับจากการระดมทุน 
จะเขา้มาท่ี BEC และ BPC ซ่ึง BEC และ BPC จะจ่ายคืนเงินกูธ้นาคาร 
และเงินกู้บริษทัในกลุ่ม และส่งเงินทุนกลบัให้บริษทัฯ ในรูปแบบเงินให้
กู้ยืม และ/หรือ เงินปันผล เพื่อให้บริษทัฯ สามารถน าเงินในส่วนน้ีไปใช ้   
ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป ซ่ึงเงินท่ีระดมทุนได้จะสร้างผลตอบแทน 
ท่ีสูงกวา่ตน้ทุนในการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
 

ดา้นการโอนรายไดสุ้ทธิให้แก่กองทุน จะมีการแยกรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อจ่าย
ให้แก่กองทุน โดยหักจากค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัฯ ได้รับมาเพื่อการด าเนินงาน 
ทั้ งน้ี ในส่วนการด าเนินงานของ BEC และ BPC เ ม่ือจัดตั้ งแล้ว  
จะดูแลเร่ืองความคล่องตวั และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างปกติดงัเช่น 
ในปัจจุบนั  
 

ส่วนวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการระดมทุนในการขายรายได ้
ในอนาคตประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยจะน าเงินส่วนหน่ึงไปช าระหน้ี 
แก่สถาบนัการเงิน และช าระหน้ีเงินกูย้ืมระหวา่งกนัภายในกลุ่มบริษทั ซ่ึงมี
จ านวนประมาณ 700 ล้านบาท และอีกจ านวนหน่ึงคือเงินท่ีบริษทัฯ จะน า 
ไปลงทุนในกองทุนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินหน่ึงในสาม หรือต ่ ากว่า  
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หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ลา้นบาท และหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายในการ
จดัตั้งของกองทุนแลว้ เงินท่ีเหลือประมาณ 1,600 ลา้นบาท จะน าไปลงทุน
ในโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
ด้านธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการโอนสิทธิรายได้ ได้แก่หลักประกันท่ี 
กลุ่มบริษทัให้กบักองทุน ซ่ึงเป็นหลักประกนัในแง่ของการปฏิบติัหน้าท่ี 
เน่ืองจากสัญญาท่ีบริษทัฯ ไดท้  ากบักองทุนเป็นสัญญาการโอนรายไดสุ้ทธิ 
มิใช่สัญญาการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุน ทั้งน้ี การด าเนินการดังกล่าว 
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันักลงทุนว่า บริษทัฯ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งน้ี ส าหรับกองทุนอ่ืนก็ใช้เง่ือนไขหลกัประกันในกรณีน้ี
เช่นเดียวกนั แต่ในส่วนของรายละเอียดหลกัประกนัอาจแตกต่างกนัออกไป 
โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษทัฯ จะเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ี
ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น การจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
รวมทั้งการจ าน าหุ้นของ BEC และ BPC ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า รวมถึงการโอนสิทธิในสัญญาเช่า เน่ืองจากท่ีดินบางส่วนเป็น
สัญญาเช่า ในหลกัประกนัจะเป็นการโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสัญญาเช่า 
ทั้งน้ี ส าหรับการประกนั กองทุนจะเป็นผูรั้บผลประโยชน์จากการประกนั  
 
 

ส าหรับขอ้ตกลงในการด าเนินการ บริษทัฯ  BEC และ BPC จะเขา้ตกลง
ด าเนินการเพื่อรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเร่ืองส าคัญ
ประการหน่ึง คือ บริษทัฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน BEC และ BPC  
ไม่ต ่ากว่า 99% รวมทั้งรักษาสัดส่วนการถือหุ้น BSF ไม่น้อยกว่า 51%  
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุนว่าบริษทัฯ จะดูแลการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อให้กองทุนมีรายได้อย่างต่อเน่ืองตามสัญญา 
และบริษัทฯ  จะรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่ต ่ ากว่า 20%  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมทั้ง มีขอ้ตกลงในการดูแลการปฏิบติั
หน้าท่ีของ BEC BPC และ BSF ให้สามารถด าเนินการโรงไฟฟ้า 
อยา่งมืออาชีพ 
 

สัญญาการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดยสัญญา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโรงไฟฟ้าประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขายกากออ้ย โดยมี
ขอ้ตกลงเร่ืองปริมาณ และราคาขายระหว่างกนั รวมทั้งสัญญาซ้ือขายไอน ้ า
ความดันสูงและความดันต ่า ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
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กิจการโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัมีการท าข้อตกลงในการซ้ือขายน ้ า RO  
และน ้ าท่ีเหลือจากการปล่อยออกจากกระบวนการหลังจากการควบแน่น 
(Condensate) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ งมีสัญญาท่ี BSF 
สามารถเขา้ซ้ือไฟฟ้าของ BEC และ BPC ได้ในราคาท่ีตกลงกนั ทั้งน้ี 
เน่ืองจาก BEC และ BPC ตั้งข้ึนเพื่อขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นหลกั ดงันั้น ส่วนท่ีขายให้กบั BSF จะเป็นก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือจาก
การขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่หาก BSF มีความจ าเป็นต้อง 
ซ้ือไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ซ่ึงส่งผลให้ BEC และ BPC ไม่สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบ 8  เมกะวัตต์  ทั้ ง น้ี  
อาจจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั BSF โดยจะคิดอตัราค่าไฟฟ้าในราคาเดียวกบัท่ี
จ  าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ งหมดน้ีเป็นสัญญาท่ีมีการท า 
ในกลุ่มบริษทั  เพื่อให้ด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าได้อย่างราบร่ืน โดยเป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละสัญญาท่ีก าหนด 
 

นายพรเทพ ตงัคเศรณี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษทั ดิสคฟัเวอร์  

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณารายการ
ได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้ งกองทุนรวม  
โดยในแง่ของขนาดรายการยงัไม่ถึง 50% แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้น าเสนอ 
เพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใสและให้ผู ้ถือหุ้น
รับทราบข้อมู ลอย่ า งครบถ้วน  ส าห รับการให้ความ เ ห็นในด้าน 
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ท ารายการ มีขอ้ดีดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จะไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนรวม
ประมาณ 3,600 ลา้นบาท และเม่ือหักค่าใช้จ่ายแลว้เหลือประมาณ 
1,670 ลา้นบาท  

2. เป็นการระดมทุนท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีระยะเวลาช าระคืนยาวนานกวา่
เ งินกู้ยืมในปัจจุบันท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารและขยาย 
การลงทุนทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ในอนาคตได ้ 

3. การเขา้ท ารายการน้ีไม่ไดมี้ผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ ซ่ึงก็คือ สินทรัพยข์องโรงไฟฟ้าชีวมวลยงัเป็นของบริษทัฯ
อยู ่และสามารถใชโ้ครงสร้างของกองทุนมาระดมทุนเพื่อการขยาย
ธุรกิจในอนาคตได ้

 

อยา่งไรก็ดี ไดมี้การพิจารณาขอ้เสียและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ ดงัน้ี 
1. บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการถือหุ้นใน
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กองทุนในสัดส่วนท่ีลดลง แต่ในส่วนของรายไดห้ลกัตามบญัชียงั
ใกลเ้คียงกบัรายไดเ้ดิม  

2. มีความเส่ียงตามภาระหนา้ท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญากบักองทุน 
เช่น ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า และความเส่ียง
ในการรับซ้ือไอน ้ า ซ่ึงเป็นหน้าท่ีในการด าเนินธุรกิจเดิมของ 
บริษทัฯ อยูแ่ลว้   

3. ความเส่ียงจากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าตามเง่ือนไข
ในสัญญา  

4. อาจเสียประโยชน์จากรายได้ส่วนเกินจากในสัญญาในอนาคต 
หากผลิตไฟฟ้าไดสู้งกวา่ประมาณการ  

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการ 
ในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผล 
 

ในเร่ืองของความเหมาะสมของเง่ือนไขการเขา้ท ารายการ  โดยสรุปเง่ือนไข
โดยสังเขป ดงัน้ี 

1. การ รับ เ งินสดในการโอนสิท ธิประโยชน์  มี ความ เ ห็นว่ า  
เป็นประโยชน์ในการน าเงินสดไปปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในอนาคตได ้ 

2. หากมีรายจ่ายส่วนเพิ่มจากรายจ่ายเหมารวม BEC และ BPC จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบ หากไม่ด าเนินการตามสัญญากองทุนอาจเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือบอกเลิกสัญญา การวางหลักประกันเพื่อประกัน 
การปฏิบติัหน้าท่ีและการช าระหน้ีให้กบักองทุน โดยสรุปเห็นว่า
ทาง BEC และBPC เป็นผูบ้ริหารของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่แล้ว  
และไดจ้ดัท าการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ จึงน่าจะ
สามารถวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายเองได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถด าเนินการตามสัญญาท่ีจะใหก้บักองทุนได ้

3. ในส่วนผลกระทบจากงบการเงินโดยอาจส่งผลให้หน้ีสินเพิ่มข้ึน  
จะมีความเส่ียงในเร่ืองการละเมิดเง่ือนไขของสถาบันการเงิน 
และหุ้นกู้  โดยทางบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผัน 
การละเมิดก่อนเขา้ท าธุรกรรม  

4. ในส่วนสัญญาระหว่างกนัภายในกลุ่ม กล่าวคือ สัญญาการซ้ือขาย
วตัถุดิบ ซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ า มีความเห็นว่า ราคากากออ้ยเป็น
ราคาท่ีเทียบเคียงกับโรงงานหรือผูผ้ลิตใกล้เคียงเป็นราคาตลาด 
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อยู่แล้ว ราคาไอน ้ าและราคาน ้ าก็ไดอ้า้งอิงจากตน้ทุนการผลิตจริง 
ส่วนราคาซ้ือขายไฟฟ้าเหมาะสม เน่ืองจากใช้ก าลังการผลิต 
ส่วนเหลือจากการจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า เง่ือนไขการเขา้ท ารายการน้ี 
มีความสมเหตุสมผล  
 

ในส่วนความเหมาะสมของมูลค่าการเข้าท ารายการได้มีการพิจารณา 
ตามประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่า 
โดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด   

2. บริษทัได้ว่าจ้าง บริษทั ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิศวกรอิสระ ก่อตั้งโดยสถาบนัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีประสบการณ์มานานกวา่ 19 ปี  

3. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่สมมติฐานท่ีน ามาอา้งอิง  
มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการประเมินประสิทธิผลการท างาน
ของโรงไฟฟ้าและโรงงานน ้าตาลของ BEC, BPC และ BSF ท่ี
ปัจจุบนัด าเนินการอยูแ่ลว้ โดยท่ีปรึกษาวศิวกรอิสระ ไดพ้ิจารณา
เทียบกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

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

การวา่กองทุนฯ จะจดัตั้งเสร็จประมาณเมษายน 2560)  
2. โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ท่ีมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า (ให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) และไอน ้า (ใหโ้รงน ้าตาล BSF) 
3. BEC มีก าลงัการผลิต 9.9 MW จ  าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จ านวน 8 MW และใชภ้ายในโรงไฟฟ้าเอง 1.5 MW 
4. BPC มีก าลงัการผลิต 9.9 MW จ  าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จ านวน 8 MW และใชภ้ายในโรงไฟฟ้าเอง 1.6 MW 
5. มีค่า PEA Charge ร้อยละ 2 หกัออกจากจ านวนปริมาณไฟฟ้าตามท่ี

ระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
6. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไอน ้าและราคาขายตามตกลงในสัญญา

ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียจากตน้ทุนการผลิต 
7. BEC และ BPC ใช้เช้ือเพลิงกากออ้ยและน ้ าประเภทต่างๆ โดยซ้ือ
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จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น โดยมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

  

จากโรงงานน ้ าตาล BSF ราคาขายตามตกลงในสัญญาฯ ซ่ึงค านวณ
จากค่าเฉล่ียตน้ทุนการผลิต และราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 

8. เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทท่ีน ามาค านวณค่า Beta คือบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน หรือพลงังานชีวมวลเป็นรายไดห้ลกั (ไม่รวมโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย)์  

9. BEC ณ ช่วงท่ีท าการประเมิน ยงัคงไดรั้บอตัราค่าไฟต่อหน่วยเป็น
ระบบ Adder โดยอยู่ระหว่างการเปล่ียนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in Tariff  จึงได้ก าหนดให ้
BEC มีทั้ง 2 สมมติฐาน  

10. ตน้ทุนโครงสร้างทางการเงิน หรือ WACC ของโครงการ 7.14%  
ต่อปี 

 

ทั้งน้ี หากค านวณจากสมมติฐานการใชร้ะบบ Feed-in Tariff  ของทั้ง BEC 
และ BPC จะได้มูลค่าการเข้าท ารายการรวม 3,418- 3,631 ล้านบาท  
แต่หากค านวณจากสมมติฐานท่ี BEC ใชร้ะบบ Adder  ทั้ง BEC และ BPC 
จะไดมู้ลค่ารวม  3,056 - 3,255 ลา้นบาท 
 

เ ม่ือพิจารณาข้อดี และข้อเสียข้างต้น และความเหมาะสม  ท่ีปรึกษา 
ทางการเงินอิสระ ขอสรุปว่าการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี สมเหตุสมผล 
 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ราคาชานออ้ยเป็นการอา้งอิงราคา ณ วนัน้ี ซ่ึงเทียบเคียงจาก
ราคาในตลาด ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กล่าวไว ้และพยายาม
ออกแบบราคาเพื่อให้เป็นราคาอา้งอิงตลอดอายุสัญญา และอาจมีการปรับ
ราคาข้ึนลงตามราคาของค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินมูลค่า 
ในอนาคตเพื่อใหไ้ดมู้ลค่าท่ีชดัเจน  
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นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า  ตามท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ก าหนดขนาดรายการประมาณ 
3,400 – 3,700 ลา้นบาท จากการค านวณโดยใช้วิธีการคิดอตัราลด 7.14%  
ซ่ึงหมายความว่า บริษทัฯ ตอ้งให้ผลตอบแทนผูซ้ื้อหน่วยลงทุนท่ี 7.14%  
จึงจะไดมู้ลค่ากองทุนขนาด 3,400 – 3,700 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบ
กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า อตัราผลตอบแทน 6-7% 
นั้น สูงมากส าหรับผูซ้ื้อหน่วยลงทุน จึงขอเสนอให้แกไ้ขมูลค่าของกองทุน
ขั้นต ่าเป็น 4,000 – 4,500 ลา้นบาท  
 

โดยในปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศติดลบ ส่วนในประเทศไทยอตัรา
ดอกเบ้ียอยูท่ี่ประมาณ 1% กองทุนของบริษทัฯ เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า  
และถือวา่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯ ท าธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ท่ีมีชานออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าของตนเอง จึงท าให้
ไม่มีความเส่ียงดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ นอกจากน้ี ยงัมีผูรั้บซ้ือไฟฟ้าเป็น
รัฐวิสาหกิจ โดยปัจจยัหลายด้านมีความลงตวัเป็นอย่างมาก ดังนั้ น จึงมี 
ความเป็นไปไดท่ี้ขนาดของรายการจะสูงถึง 5,000 ลา้นบาท เพราะฉะนั้น 
หากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติขนาดของกองทุนตาม ท่ีเสนอ จะทราบ 
ได้อย่างไรว่า เม่ือออกกองทุน จะสามารถระดมทุนได้จ  านวนเงินเท่าใด  
ทั้งน้ี จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัตั้งกองทุนภายใตเ้ง่ือนไข
ว่า ขนาดมูลค่าของกองทุนต้องไม่ต ่ากว่า 4,000 หรือ 4,500 ล้านบาท  
ในการน้ี จึงขอสอบถามท่ีปรึกษาทางกฎหมายว่าสามารถด าเนินการตามท่ี
เสนอไดห้รือไม่ 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า การระบุมูลค่าของกองทุน 3,600 ล้านบาท หรือสูงกว่า ไม่ได ้
มุ่งหมายถึงว่าการออกกองทุน ณ ช่วงเวลาน้ี จะระดมทุนได้ตามจ านวน
ดงักล่าว 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวเพิ่มเติมวา่ ถา้เช่นนั้นควรก าหนดมูลค่าของกองทุนท่ีเหมาะสม ไม่ควร
ก าหนดขั้นต ่าน้อยเกินกว่าความเป็นจริง ในฐานะผูถื้อหุ้นขอเรียนให้ทราบ
ว่า บริษทัฯ น้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีดี วตัถุดิบท ามาดว้ยหยาดเหง่ือของท่านผูถื้อหุ้น 
(ชาวไร่ออ้ย) อาจเรียกไดว้า่ น่ีคือบริษทัฯ ตวัอยา่งท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีมาตรฐาน
ดีท่ีสุดในเอเชีย หรืออาจดีท่ีสุดในโลกส าหรับธุรกิจน ้ าตาล ดงันั้น จึงขอ
เสนอท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไม่ควรเสนอขายหน่วยลงทุน หากมูลค่ากองทุน
ต ่ากวา่ 4,500 ลา้นบาท  
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อีกประการหน่ึง บริษทัฯ ตอ้งโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากโรงไฟฟ้า
ขายให้แก่กองทุน ซ่ึงกองทุนต้องการผลตอบแทนสูง จึงต้องเสนอขาย 
ท่ีอัตราผลตอบแทนสูง เพื่อให้ เสนอขายได้ง่าย แต่ในฐานะผู ้ถือหุ้น 
นั้นจะเสียประโยชน์ ดงันั้น จึงควรเสนอมูลค่าท่ีเหมาะสม หากเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน อัตรา
ผลตอบแทน 4% ถือว่าดีมาก จะเห็นได้ว่า พันธบัตรรัฐบาลมีอัตรา
ผลตอบแทนอยูท่ี่ 1% เท่านั้น และเน่ืองจากบริษทัฯ มีเพียงโรงไฟฟ้า 2 โรง 
หากขายรายได้สุทธิไปแล้ว แม้จะมีโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ก่อตั้งข้ึนมา รายได ้
และก าไรอาจจะได้ไม่เท่ากับ 2 โรงไฟฟ้าน้ี เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอ 
ท่ านประธ านฯ  แก้ ไ ขจ า นวนตัว เ ลขขนาดร ายก า รของกอง ทุน 
จาก 3,600 ลา้นบาท หรือสูงกวา่เป็น 4,500 ลา้นบาท หรือสูงกวา่  
 

นายมนตรี  ศรไพศาล  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า หากตั้งขนาดของกองทุนให้มีมูลค่าสูง ผลตอบแทนท่ีจะ
จ่ายก็จะลดลง อย่างไรก็ดี การจัดตั้ งกองทุนมีกระบวนการท่ีสามารถ 
ท าให้ได้มูลค่าตามขอ้เสนอข้างตน้ แต่เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัจนถึงกลางปี 
2560 สภาวะตลาดยงัมีความผนัผวน แมว้่าตามสภาวะตลาดในปัจจุบนัจะมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะไดมู้ลค่าสูงกว่าท่ีก าหนดไว ้แต่การก าหนดราคาขั้นต ่า
ไวเ้ช่นน้ี ก็เพื่อความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และความคล่องตวัในการ
จดัการกองทุน เพราะตลาดหุ้นในปัจจุบนัมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก  
โดยท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ
แลว้  
 

หากท่านผู ้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ควรเปล่ียนแปลงมูลค่ากองทุนขั้นต ่ า 
ท่ีระบุไวจ้  านวน 3,600 ล้านบาท หรือสูงกว่า ทั้ งน้ี จึงขอเรียนให้ท่าน 
ผูถื้อหุน้ค านึงถึงหลกัของความเส่ียงไวด้ว้ย โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในช่วงเวลาออกกองทุน ซ่ึงหากสภาวะตลาดไม่เหมาะสม 
บริษทัฯ ก็จะยงัไม่สามารถออกกองทุนได ้และน าเร่ืองมาเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงก็จะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกัน โดยหากเวลาผ่านไป จ านวนระยะเวลาในการระดมทุน 
เขา้กองทุนก็จะลดลง และมูลค่ากองทุนก็จะลดลงดว้ยเช่นกนั แต่กระนั้น 
บริษทัฯ ถือวา่รับรู้รายไดจ้ริงตามปกติ เพราะรายไดท่ี้ไดรั้บมาก่อนนั้นยงัคง
อยูก่บับริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่มีการขายสินทรัพยใ์ด ๆ ออกไป นอกจากนั้น ในทาง
กฎหมายสามารถด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงจ านวนมูลค่ากองทุนได ้ 
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อยา่งไรก็ดี หากจะใชเ้กณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนท่ี มีความยืดหยุ่น  จากข้อมูลการวิ เคราะห์ตลาดมีอัตรา
ผลตอบแทน 5.50 - 5.75% ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนจะลดลงไดถึ้งระดบั 
5.25% หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับกระบวนการของตลาด จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติขนาดรายการของกองทุนขั้นต ่ าตามท่ีเสนอ เพื่อให้มี 
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งน้ี หากการจดัตั้งกองทุนมีปัญหาตามท่ีได้
เสนอ จะน าเรียนและเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอีกคร้ัง  
 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ในสถานการณ์ท่ีตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนัก นักลงทุนจะลงทุนใน 
ตราสารท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด นั่นคือ กองทุนรวม ดังนั้น จึงขอเสนอท่ี
ประชุมใหม่อีกคร้ัง โดยเปล่ียนจากการก าหนดมูลค่ากองทุนขั้ นต ่ า  
เป็นการก าหนดท่ีอัตราคิดลดผลตอบแทน (Yield) เช่น ก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนสูงสุดไม่เกิน 5.50% หากได้สูงกว่านั้นหรือท า
ไม่ได้ตามนั้นให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง และให้ช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีท า
ไม่ได ้โดยบริษทัฯ สามารถคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถท า
ไดต้ามเกณฑม์าด าเนินการแทน 
 

ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้ปรับมูลค่ากองทุนขั้นต ่าท่ีจ  านวนตวัเลขตรงกลาง คือ  
4,300-4,500 ลา้นบาท หรือใช้วิธีก าหนดอตัราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 5.60%  
โดยอา้งอิงจากการวิเคราะห์ตลาดของท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงหากอตัรา
ผลตอบแทนต ่ากวา่ 5.60% จึงจะพิจารณาอนุมติั โดยหากมีความจ าเป็นก็ให้
เรียกประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 
  
อีกประเด็นหน่ึง เน่ืองจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ี เป็นการโอนสิทธิ
รายได้สุทธิจากโรงไฟฟ้าของผูถื้อหุ้นทุกท่านไปเสนอขายให้บุคคลอ่ืน 
ดงันั้น จึงขอเสนอให้จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษัทฯ มีสิทธิในการจองซ้ือก่อนบุคคลอ่ืน ตามกฎเกณฑ์การจัดสรร 
ท่ีก าหนด นอกจากน้ี ขอให้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่ การจ่ายปันผลของ
กองทุนน้ีแก่บุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงควรเป็น
สิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการจองซ้ือหน่วยลงทุนก่อนบุคคลอ่ืน 
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นายศิริชยั  สมบติัศิริ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

กล่าววา่ ขอ้เสนอท่ีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ผูถื้อหุ้น เสนอถือวา่ยุติธรรมมาก  
ซ่ึงในฐานะของผูล้งทุนยินยอมไดรั้บผลตอบแทนต ่า ขณะเดียวกนั ในฐานะ
ผูถื้อหุ้นก็ปกป้องผลประโยชน์ของการขายทรัพย์สินของบริษทัฯ ให้แก่
บุคคลอ่ืน ทั้ งน้ี บริษัทฯ ก็ได้พยายามท าให้เกิดความสมดุลในเร่ืองน้ี
เช่นเดียวกัน การท่ีบริษทัฯ จดัตั้ งกองทุนเพื่อประโยชน์ในการน าเงินสด
ออกมาจากกิจการท่ีลงทุน เพื่อน ามาใช้ลงทุนต่อยอดธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อให้ได ้
ผลตอบแทนมากกวา่ท่ีลงทุนไป น่ีคือปัจจยัหลกัท่ีคณะกรรมการใชพ้ิจารณา 
อยูเ่สมอ  
 

อีกประการหน่ึง บริษทัฯ ไม่ไดใ้ห้สิทธิขาดแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินในการ
ก าหนดมูลค่าของกองทุนและผลตอบแทน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวตอ้งน ามาเสนอ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทุกคร้ัง และไดมี้การศึกษาและพิจารณา
ขอ้มูลจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้มูลค่าท่ีเหมาะสม  
ณ วนัท่ีออกกองทุน ทั้งน้ี จ  าเป็นต้องดูราคาตลาดเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่ า งการขาย  เพื่ อ ให้ ได้มู ล ค่ าตามจ านวน ท่ีบ ริษัทฯต้องการ  
และขณะเดียวกนัก็เป็นราคาขายท่ีผูซ้ื้อยอมรับได ้อย่างไรก็ดี การตดัสินใจ
ข้ึนอยู่กบัท่านผูถื้อหุ้นว่าจะมอบหมายและให้ระยะเวลาแก่คณะกรรมการ 
พิจารณาเร่ืองน้ี และน าขอ้มูลมาเสนอแก่ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัอีกคร้ัง 
ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการด าเนินงาน และเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
หรือท่านผู ้ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะตัดสินใจในกรณีน้ีด้วยตนเอง  
ทั้ งน้ี เวลาการพิจารณาเป็นส่ิงส าคัญ เน่ืองจากต้องค านึงถึงราคาตลาด 
และอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีออกกองทุน และสภาวะตลาดมีความผนัผวน
ตลอดเวลา  
 

นอกจากน้ี การตั้ งกรอบอัตราดอกเบ้ีย หรือผลตอบแทนท่ีแน่นอนนั้ น  
ถือเป็นความเส่ียงอยา่งนึง หากนกัลงทุนทราบวา่ กองทุนมีการก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนท่ี 5.75% นักลงทุนทุกคนก็จะเสนอราคาเข้ามาท่ี 5.75%  
อาจท าให้บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้ ง น้ี หากกองทุนของบริษัทฯ  
มีคุณภาพดีอย่างแทจ้ริง นักลงทุนอาจจะเสนอราคาเขา้มาเป็นจ านวนมาก
และท าใหร้าคาต ่าถึง 4-5% ตามท่ีผูถื้อหุน้คาดหวงัไวก้็เป็นได ้ 
  
อีกประการหน่ึง ระยะเวลาสัญญาของกองทุน 12-18 ปี นั้น ถือเป็นระยะเวลา 
ท่ียาว ซ่ึงท าใหมี้การเปล่ียนแปลงค่อนขา้งสูง และไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ 
อตัราดอกเบ้ียท่ีเท่าใดเป็นอตัราท่ียุติธรรมส าหรับการลงทุนระยะยาวเช่นน้ี 
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อีกทั้ง ไม่มีการค ้าประกนัจากหน่วยงานใด ๆ อยา่งเช่น กองทุนฟ้ืนฟู เป็นตน้ 
ประกอบกบันกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงน่าจะเป็นผูซ้ื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ มกัจะ
ค านึงถึงความไม่แน่นอนของสินค้าเกษตร จึงเพิ่มปัจจัยน้ีเป็นอีกหน่ึง 
ความเส่ียงในการพิจารณาลงทุน ดังนั้น กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียง แต่เป็น
ความเส่ียงท่ีต ่ ามาก เพราะบริษัทฯ มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจน ้ าตาล 
เป็นอย่างดี ว่าจากกระบวนการปลูกอ้อย มาสู่กระบวนการต่อไปอย่างไร 
และสามารถคาดการณ์และค านวณวตัถุดิบวา่จะไดจ้  านวนเท่าใด ทั้งน้ี จึงขอ
เสนอให้ท่านผู ้ถือหุ้นพิจารณาว่าเห็นสมควรให้คณะกรรมการน าเร่ือง
ดงักล่าวไปศึกษาและพิจารณา หรือท่านผูถื้อหุ้นเห็นสมควรจะตดัสินใจ 
ดว้ยตนเอง 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาดปัจจุบัน กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทเดียวกันมีผู ้ลงทุนสนใจค่อนข้างมาก เน่ืองจากมองว่า
สามารถต่อยอดการลงทุนเพิ่มเติมได้ (Upside) และเม่ือเปรียบเทียบมูลค่า
กองทุนในตลาด ซ่ึงโดยส่วนมากมีมูลค่ามากกว่ากองทุนท่ีบริษทัฯ เสนอ
จดัตั้ง และให้อตัราผลตอบแทนประมาณ 5.63% ซ่ึงนักลงทุนอาจสนใจ 
อตัราผลตอบแทนท่ีมากกวา่ และขนาดกองทุนท่ีใหญ่กวา่ ซ่ึงนกัลงทุนมอง
ว่ามีความเส่ียงน้อยกว่า ดังนั้ น หากมีช่องว่างของอัตราผลตอบแทนท่ี 
กวา้งข้ึนก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับการเสนอขาย เช่น อตัราผลตอบแทน  
“ไม่ เ กิน ”  6% ก็ จ ะท า ให้ก ารออกกอง ทุน มีความค ล่องตัว 
มากข้ึน และจะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนของบริษทัฯ 
อีกทางหน่ึง อย่างไรก็ดี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาตดัสินใจในการจดัตั้ง
กองทุนคร้ังน้ีได ้หรืออาจจะมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการศึกษาและพิจารณา 
เพื่อน าเสนออีกคร้ัง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจะประกอบด้วย
หลายปัจจยั ทั้งการพิจารณาสภาวะตลาด และเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ 
ในช่วงออกกองทุน เพื่อก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ ทั้ งน้ี ขอเรียน
สอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายว่ามีขอ้จ ากดัในการ 
ด าเนินการอยา่งไรหรือไม่ 

นายเทพชล  โกศล 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั เบเคอร์ แอนด ์ 
แมค็เค็นซ่ี จ  ากดั 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ข้อมูลการจัดตั้ งกองทุนได้ผ่านมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการ และได้เปิดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
อยา่งไรก็ดี หากท่านผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาขอ้มูล เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย
ประกอบการตดัสินใจแลว้ การพิจารณาอนุมติัวาระน้ีให้เป็นไปตามดุลพินิจ
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมีสิทธิออกเสียง 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
 

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

10400 

 

21/38 
 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

นายอุเทน  ชาติพิณโย 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าววา่ การท่ีบริษทัฯ จดัตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 3,600 - 4,200 ลา้นบาท 
เพื่อน าไปลงทุนในการต่อยอดธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสร้างผลตอบแทน 
และก าไรให้แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี จึงมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ
ของบริษทัฯ นอกจากนั้น หากมีช่องว่างของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอยู่ระหว่าง  
4 - 7% จะท าให้การท างานมีความคล่องตวัมากข้ึน โดยเห็นว่า การเสีย
ดอกเ บ้ียในการลงทุนแต่ละคร้ัง  คือ  เ งินทุนท่ีแท้จริงในการลงทุน 
เพื่อสร้างงาน ดงันั้น เพื่อความคล่องตวัของการขยายธุรกิจต่อไป ประกอบ
กับความเ ช่ือมั่นในการบริหารงานของบริษัทฯ การก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนและขนาดกองทุนเช่นน้ีถือวา่เหมาะสมแลว้  
 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ

ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นแรกว่า บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงอตัราผลตอบแทน 
เป็นส าคญัมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ประสงค์ท่ีจะก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนท่ีต ่ า ท่ี สุด  แต่ เหตุผล ท่ีระบุอัตราผลตอบแทนท่ี  6.5%  
เ น่ืองจาก บริษัทฯ ได้เป รียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด  
ณ ปัจจุบนั โดยระบุเง่ือนไขว่า ขนาดมูลค่าของกองทุนตอ้ง “ไม่ต ่ากว่า” 
3,600 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากมอง ณ สภาวะตลาดปัจจุบนั ทางบริษทัฯ คาดว่า
อัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะ เสนอขายอยู่ ท่ี  4-5% ซ่ึง ข้ึนอยู่กับ 
สภาวะตลาด หากสูงกว่า น้ี  บริษัทฯ อาจไม่ เสนอขาย ส าหรับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีระบุ “ไม่สูงกวา่” 6.50% นั้น ไม่ไดเ้ป็นอตัราท่ีเป็นขอ้ผูกมดั 
แต่อย่างใด เน่ืองจากมีข้อความระบุว่า “ไม่สูงกว่า” ซ่ึงอย่างไรก็ตาม 
จะข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะช่วงเวลานั้นเป็นตวัก าหนด   
 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ รับทราบถึงความเป็นห่วงของนายไพบูลย์ เสรีวิว ัฒนา  
ผูถื้อหุ้น เป็นอย่างดีว่า มีความประสงค์ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
มีตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงในอนาคตบริษทัฯ อาจมีการออกกองทุนพลงังาน ส าหรับ
โรงไฟฟ้าโรงท่ี 3 และ4 ตามล าดบั ซ่ึงรัฐบาลก าลงัจะเปิดเจรจาซ้ือขายไฟฟ้า
ในปี 2560 นั้ น โดยท่านผู ้ถือหุ้นเกรงว่าอาจจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) ในการออกกองทุนคร้ังต่อไป การก าหนดมูลค่าและอัตรา
ผลตอบแทนจึงมีความส าคญัมาก  
 

ใ น ส่ ว น ก า ร จัด ส ร รห น่ ว ย ล ง ทุ น  คณ ะก ร ร ม ก า ร  ไ ด้พิ จ า รณ า 
และหารืออยูเ่ช่นเดียวกนั โดยจะใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในการจอง
ซ้ือก่อน ทั้งน้ี สัดส่วนดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งพิจารณา โดยคาดวา่จะจดัสรรท่ี 
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8-10% จาก 33.33% ของสัดส่วนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการเขา้ซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุน โดยบริษทัฯ ประสงค์ให้สิทธิในการจองซ้ือแก่ผูถื้อหุ้น
เ ดิม ก่อน  เ น่ื องจากค า นึ ง ถึ งผลประโยชน์ด้ าน อัตร าดอก เ บ้ี ย ท่ี ดี  
และรับประกนัอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพค่อนขา้งสูง อีกทั้ง บริษทั
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ผูจ้ดัการกองทุน ค่อนข้าง
เข้มงวด และมีมาตรฐานสูง ส่งผลให้การจดัการความเส่ียงลดลงไปด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะน าเ ง่ือนไขท่ีดีต่าง ๆ ท่ีได้ประกัน
ประสิทธิภาพไปเจรจาต่อรองใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีต ่าท่ีสุด 
  

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า มีความเช่ือมั่นว่าคณะกรรมการจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับผูถื้อหุ้น 
ทุกท่าน จึงขอเสนอต่อท่ีประชุม ให้มอบอ านาจการตดัสินใจแก่คณะกรรมการ
ในการพิจารณาความเหมาะสมตามเหตุการณ์ แต่ขอให้พิจารณาโดยเห็นแก่
ผลประโยชน์และความรู้สึกของผู ้ถือหุ้นเป็นส าคัญว่าประสงค์ในส่ิงใด  
พร้อมทั้ง กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ว่าเป็นบริษทัฯ ตวัอย่างท่ีจะเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
ไปพร้อมกบัผูถื้อหุ้นได ้รวมทั้งมีคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีดี 
 

นายอภิชาติ  วอ่งคงคาทอง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า  ตาม ท่ีนายอนันต์  ตั้ งตรง เวช กิจ  กรรมการ  ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียงกล่าวว่า บริษทัฯ 
จะแบ่งสัดส่วนการได้รับสิทธิ ซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนหน่ึงในสาม  
โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 8% และสัดส่วนหน่ึงในสามท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เจา้ของธุรกิจจะตอ้งร่วมลงทุนในกองทุนน้ีดว้ยหรือไม่ อย่างไรก็ดี 
ตามท่ี นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ผูถื้อหุ้น กล่าวคือ ตอ้งการให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากสัดส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี รบกวนอธิบาย 
ในประเด็นดงักล่าว 
  

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

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี ก.ล.ต.ไดห้ารือกบักระทรวงการคลงั ได้มีการ
ก าหนดกติกาของการจดัตั้ งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยถือว่าเป็น
ประเภทกองทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดแล้ว เพราะฉะนั้น 
เ ง่ือนไขประการหน่ึงของการจัดตั้ งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ได ้
มีการจดัสรรให้สิทธิแค่เฉพาะเจา้ของธุรกิจ แต่ตอ้งกระจายให้ประชาชน
ไดรั้บสิทธิในการจดัสรรเป็นวงกวา้ง จึงก าหนดวา่ ประชาชนทัว่ไปจะไดรั้บ
สิทธิการจองและการจดัสรรตามระบบท่ีเรียกวา่ Small Lot First คือ ผูท่ี้จอง
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จ านวนน้อยจะได้จ  านวนน้อยเท่าๆ กันไปก่อน ส่วนผูท่ี้จองจ านวนมาก 
ก็จะไม่ไดสิ้ทธิการจองมากกว่าผูท่ี้จองน้อย เวน้แต่จ านวนท่ีจองไดจ้ดัสรร 
ครบแล้ว จึงจะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับผูท่ี้จองมากกว่าตามล าดับ รวมทั้ ง
ก าหนดว่า เจ้าของธุรกิจเดิมมีสิทธิถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสาม 
อย่างไรก็ดี การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะขอเสนอให้เป็นการ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการเ ป็นผู ้พิจารณาจัดสรร โดยเ ม่ือถึง
ก าหนดการจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหน่วยลงทุน คณะกรรมการจะ
ประกาศอีกคร้ังว่า มีรายละเอียดและสัดส่วนการจดัสรรเป็นเท่าใด เพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นภาพชัดเจนมากข้ึนว่าจะได้รับผลตอบแทน 
ประมาณเท่าใด  
 

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้จดัสรรหน่วยลงทุนส่วนหน่ึง
ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหก้องทุนมีเง่ือนไข ประการแรกคือ 
บริษทัฯ ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนจะไดรั้บสิทธิการจองซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
ไดไ้ม่เกินหน่ึงในสาม ประการท่ีสอง ถา้น าสัดส่วนของบริษทัฯ มารวมกบั
สัดส่วนท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จะต้องมีสัดส่วนไม่เกินสัดส่วนท่ี
จดัสรรให้กบัรายยอ่ย ตามระบบการจดัสรรให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจ านวน
นอ้ยก่อน หรือ small lot first ทั้งน้ี ความตอ้งการให้นกัลงทุนสถาบนัไดรั้บ
สิทธิในการจองซ้ือมีมากพอสมควร เน่ืองจากเป็นการเพิ่มเสถียรภาพของ
กองทุน โดยประมาณการการจดัสรรใหน้กัลงทุนสถาบนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
20 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับลดสัดส่วนของบริษทัฯ ท่ีรวมกับ
สัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม การจดัสรรสัดส่วนการลงทุนใน
หน่วยลงทุนข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นว่าควรจัดสรรให้กลุ่มใด 
มากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นมอบอ านาจแก่คณะกรรมการ
ในการพิจารณาจัดสรรสัดส่วนการจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะ
จดัสรรส าหรับผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

นายอภิชาติ  วอ่งคงคาทอง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามท่ีนายมนตรี  ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ได้แจง้ว่า “จะขอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรร” ทั้งน้ี  
อยากทราบสัดส่วนการจัดสรรท่ีแน่ชัดส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม และก าหนด 
วนัออกกองทุนท่ีแน่นอนดว้ย  
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงเพิ่ม เ ติมต่อท่ีประชุมว่า  ทางท่ีปรึกษาทางการเ งินได้หารือกับ
คณะกรรมการ  และนายอนันต์  ตั้ งตรง เวชกิจ  ซ่ึ ง เ ป็นทั้ งผู ้บ ริหาร  
และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนของนักลงทุนสถาบนั 
ซ่ึงมีความคิดเห็นตรงกนัว่า หากมีนกัลงทุนสถาบนั เขา้มาลงทุนในกองทุน
มากจะถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงประมาณการไวท่ี้ร้อยละ 20 ซ่ึงท่ีเหลือเป็นส่วน
ของนักลงทุนรายย่อย ร้อยละ 40 และส่วนของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัฯ ร้อยละ 40 ยกตวัอยา่งเช่น ในสัดส่วน 40% ถา้บริษทัฯ จองซ้ือ
กองทุน 33% จะมีสัดส่วนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ประมาณ 7% ซ่ึงสามารถ
จดัสรรสัดส่วนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดม้ากถึง 10% โดยใน 10% น้ี ทางบริษทัฯ 
จะสามารถจองซ้ือได้เพียง 30% อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผูถื้อหุ้นบางท่าน 
ไม่ประสงคจ์องซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเขา้ท าการซ้ือในสัดส่วนท่ี
เหลือจากผู ้ถือหุ้น เ ดิม ส าหรับโครงสร้างการจัดสรรมีรายละเอียด
ค่อนขา้งมาก จึงยงัคงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็น 
ผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป อยา่งไรก็ดี จากเง่ือนไขการจดัสรรสัดส่วนการจอง
ซ้ือของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นหน่ึงในสาม ไดค้รอบคลุมถึงการจดัสรรในส่วน
ของนายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ และครอบครัว ในฐานะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น
รายใหญ่แลว้ โดยในกรณีท่ีบริษทัฯ ถือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนหน่ึงในสาม 
นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และครอบครัว ยินดีท่ีจะได้รับการจัดสรร 
ในสัดส่วนท่ีน้อยลง หรือแทบไม่ได้เลย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็น
ส าคญั 
 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้บริษทัหลกัทรัพย ์เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

กล่าวว่า  ในวาระน้ีมีประเด็นส าคัญหลายเ ร่ือง และบริษัทฯ ควรให้
ความส าคญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการไดรั้บสิทธิจดัสรรการจองซ้ือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนท่ีดีท่ีสุด ทั้ งน้ี ขอสอบถามว่า (1) ผูส้นับสนุนของกองทุนน้ี 
คือใคร (2) ผูจ้ดัการกองทุนคือใคร และ (3) ทรัสตี (Trustee) คือใคร 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ (1) ผูส้นบัสนุนกองทุน คือ “บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน)” 
(2) ผูจ้ดัการกองทุน คือ “บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากดั” และ (3) ทรัสตี คือ  “ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)”  

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการโดยการน าทั้ ง 2 
โรงไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในกองทุน ซ่ึงขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ขายไอน ้ าให้แก่ BSF เช่นกนั ซ่ึงจะขายตามความตอ้งการ
ของ BSF เน่ืองจากโรงไฟฟ้า BEC และ BPC เป็นลกัษณะโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต โดย BSF  
มีความตอ้งการใชไ้อน ้า จึงถือวา่เป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มบริษทั 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ บริษัทฯ ควบคุมราคาของ
วตัถุดิบอยา่งไร 
 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีการควบคุมราคาของวตัถุดิบในส่วน
ของกากอ้อย เพื่อให้การบริหารต้นทุนมีความชัดเจน นอกจากน้ี เพื่อให ้
นกัลงทุนมีความมัน่ใจในการบริหารงาน รวมถึงเร่ืองของการประเมินราคา 
บริษทัฯ จึงมีการท าสัญญาก าหนดราคาซ้ือขาย โดยอา้งอิงจากราคาตลาด 
ในปัจจุบนั และจะปรับราคาตามราคาค่าไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็น
โครงสร้างราคาท่ีสมเหตุสมผลทั้งสองฝ่าย 
 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สรุปว่า ในท่ีน้ีหมายถึง ราคาท่ีได้ก าหนดนั้ นจะช่วยลดความเส่ียงของ 
ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ เพื่อไม่ให้นักลงทุนกงัวลต่อความผนัผวน
ดงักล่าวใช่หรือไม่  
 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ตอบข้อซักถามว่า  ข้อมูลท่ีสอบถามเป็นไปตามท่ีนางสาวจิณพักตร์  
พรพิบูล ผูถื้อหุน้ กล่าว 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า สามารถผลิต
ไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 8 MW หรือไม่ 
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นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช้ีแจงวา่ ถา้อา้งอิงตามศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 
8 MW ต่อโรง อยา่งไรก็ดี ตามสัญญารับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รับซ้ือสูงสุดท่ี 8 MW ต่อโรง เพราะฉะนั้น ส่วนท่ีเหลือจากการผลิตจะใชใ้น
โรงไฟฟ้าเพื่อสนบัสนุนกระบวนการผลิต และไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือน้ีสามารถ
เสนอขายใหแ้ก่ BSF ได ้โดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ BSF 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถาม นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง วา่ ถา้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าไดเ้กิน
กวา่ 8 MW และเกินความตอ้งการของ BSF บริษทัฯ จะเสนอขายใหแ้ก่ใคร 
 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ช้ีแจงวา่ ตามใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดท่ี 
9.9 MW โดยขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี 8 MW ทั้งน้ี จะเสนอ
ขายส่วนท่ีเหลือจากการขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้แก่ BSF  
ตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยส่วนท่ีจะเพิ่มการท าก าไรได ้คือ การขายไอน ้ า 
เน่ืองจากการจัดตั้ งกองทุนในคร้ังน้ีจะน าไปลงทุนในโครงการแปรรูป
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ โดยเป็นการแปรสภาพน ้ าตาลทรายดิบให้เป็นเกรด
อุตสาหกรรมซ่ึงจะมีการผลิตทั้งปี จากท่ีบริษทัฯ ได้ท าการซ้ือขายน ้ าตาล
ทรายดิบในตลาดนิวยอร์กและลอนดอน ท าให้ทราบวา่ราคาน ้ าตาลทรายดิบ 
และราคาน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิต่างกนัประมาณ 100 USD 
   
ทั้งน้ี หากมีโครงการแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจะท าให้บริษทัฯ มีการ
ผลิตน ้าตาลตลอดทั้งปี โดยจะน าไอเสียท่ีไดจ้ากการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ีผลิต
ตลอดทั้งปี มาขายเพื่อใชแ้ปรรูปน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้นส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนของกองทุน คือ ไอเสีย ซ่ึงจะไม่ทิ้งให้สูญเปล่า รูปแบบน้ีถือว่าเป็น 
Cogeneration คือ การใช้พลงังานท่ีเหลือให้ครบวงจร ซ่ึงปัจจุบนัมีการผลิต
เพียงช่วงฤดูหีบออ้ย โดยหลงัจากปิดหีบ พลงังานท่ีเหลือจากโรงไฟฟ้าจะทิ้ง 
เ สี ย เป ล่ า  ต่อไปในอนาคตจะน าพลัง ง าน ส่วน น้ีมาใช้ประโยชน์  
นั่นหมายความว่า จะมีการใช้วตัดุดิบ ทั้ งกากอ้อย ใบอ้อย และไม้สับ 
ในการผลิตพลงังาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สรุปว่า บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการระดมทุนในการจัดตั้ งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานไปลงทุนในโครงการแปรรูปน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
เป็นส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ 
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นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ช้ีแจงว่า ในเบ้ืองต้นจะน าเงินดังกล่าวไปใช้ในการสร้างโรงงานแปรรูป
น ้ าตาลทรายขาว ตามท่ีนางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล ผูถื้อหุ้น ได้สรุป ทั้งน้ี 
หลักการออกกองทุนตามท่ีนายอุเทน ชาติพิณโย ผู ้ถือหุ้น ได้กล่าวไว ้ 
เป็นส่วนท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างมาก เน่ืองจากการจดัตั้งกองทุน 
มีตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีมีปัจจยัความเส่ียงต ่าท่ีสุด
และไดอ้ตัราผลตอบแทนมากกวา่ท่ีลงทุน หรือมากกวา่ผลตอบแทน (Yield) 
ท่ีเสียไป อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการจะตระหนกั และพิจารณาเป็นพิเศษถึง
ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ท่ีมีความกงัวลเร่ืองอตัราผลตอบแทนหรือดอกเบ้ีย
เป็นหลกั และจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีได้ผลตอบแทน
มากกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเสียไป เพื่อพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถาม เพิ่ ม เ ติ มว่ า  กอง ทุน น้ี มี ก ารประกันราย ได้ห รือไม่  ถ้ า มี  
เป็นการประกนัรายไดก่ี้ปี 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ขณะน้ียงัไม่มีการประกนัรายไดใ้ด ๆ  

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า มีการใช้หลกัประกนัเป็นการจ านองท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สร้างใช่หรือไหม 
 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า การประกันในส่วนนั้น คือการประกนัเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

โรงไฟฟ้า 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามถึงเ น้ือหาท่ีน า เสนอระบุว่า  บริษัทฯ จะต้องรักษาสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 20% เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งลงทุนตามสัดส่วนหน่ึงในสาม
อยูแ่ลว้ และระยะเวลาของกองทุน คือ 19 ปี เหตุใดจึงเหลือช่วงระยะเวลาไว ้
โดยไม่ก าหนดตามสัดส่วนหน่ึงในสาม และระยะเวลาของกองทุน  
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นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า ช่วงระยะเวลาท่ีเหลือไว ้เพื่อให้ผูบ้ริหารไดมี้ความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ณ ขณะนั้น เอ้ืออ านวยให้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนต่อในสัดส่วนเท่าเดิม 
และไม่มีเหตุท่ีจะท าให้บริษัทฯ ถือจ านวนหน่วยลงทุนดังกล่าวลดลง  
นอกเสียจากว่า บริษัทฯ จะมีโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจในการลงทุน  
ก็สามารถถือหน่วยลงทุนลดลงได้อีกเล็กน้อย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเปิดช่อง 
ทางเลือกเอาไว ้ดงันั้น ข้อก าหนดท่ีระบุไวน้ี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  
และมีความยืดหยุ่นส าหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการด าเนินงาน รวมทั้ง
จะเป็นประโยชน์ในการจัดสรรส าหรับผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ  
(Pre-emptive Right) อีกดว้ย  
   

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมวา่ หลงัจาก 19 ปี กองทุนจะปิดตวัลงหรือไม่ อยา่งไร 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ ในเบ้ืองตน้ กองทุนจะปิดตวัลงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หากไม่มี
สินทรัพยเ์พิ่มเติม อยา่งไรก็ดี ตามแผนการของกองทุนจะมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักองทุนอสังหาริมทรัพยอ่ื์น ๆ ในตลาด คือ เม่ือเวลาผา่นไป บริษทัฯ จะมี
โครงการใหม่มาเสนอแก่ผูถื้อกองทุน เพื่อให้ตดัสินใจวา่จะซ้ือกองทุนใหม่ 
ท่ีมีระยะเวลานานข้ึน ซ่ึงจะเป็นการขยายเวลาการถือกองทุนออกไป 
 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

เรียนฝากถึงนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร  
โดยมีความคาดหวงัว่ากองทุนน้ีจะไม่ปิดตวัลงเม่ือใกล้ครบก าหนดเวลา 
และจะมีโครงการอ่ืนท่ีน่าสนใจมาน าเสนออย่างต่อเน่ือง เพื่อเติบโต 
ไปดว้ยกนั นอกจากนั้น มีการประภยัของกองทุนหรือไม่ 
 

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

แจ้งว่า ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ได้ก าหนดให้มีการประกันภัยกองทุน  
เพื่อลดความเส่ียงของบริษทัฯ และกองทุนเอง  

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูล 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า เน่ืองจากวาระน้ี มีทั้งรายละเอียดและความคิดเห็นซ่ึงยงัไม่ได้รับ
การประมวลใหเ้ป็นเน้ือหาเดียวกนั ดงันั้น จึงเสนอให้พิจารณาและปรับปรุง
ในรายละเอียดต่างๆ และท าให้ละเอียดรอบคอบก่อน อย่างไรก็ดี ในเร่ือง
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ของความสามารถในการจดัตั้งกองทุน และการจดัสรรสัดส่วนหน่วยลงทุน 
ขอฝากใหค้ณะกรรมการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น 
 

นายดร สีโสภา 
ผูรั้บมอบฉนัทะและ 
นายกสมาคมชาวไ ร่อ้อ ย
จงัหวดับุรีรัมย ์
 

กล่าวว่า ในปีท่ีผ่านมาเกิดวิกฤติภยัแล้งทัว่ประเทศ ท าให้โรงงานน ้ าตาล 
หลายแห่ง มีปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง แต่ในทางกลับกันโรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์มีปริมาณออ้ยเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน แสดงให้เห็นวา่พี่นอ้งชาวไร่ออ้ย
ร่วมกับกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกันผลิตอ้อยท่ีมีคุณภาพเป็น
อนัดับสองของประเทศ ซ่ึงได้ผลผลิต 118 กิโลกรัมต่อตนัออ้ย ส่ิงน้ีคือ 
ความภาคภูมิใจของพี่นอ้งชาวไร่ออ้ยท่ีเป็นตน้น ้ าของสายพานการผลิตท่ีได้
ร่วมท าส่ิงดีๆ ให้กบับริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ เดินไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่คง
และย ัง่ยืน ทั้ งน้ี ในปี 2560 มีการตั้งเป้าหมายผลผลิตกว่า 3,000,000 ตนั  
โดยพี่น้องชาวไร่อ้อยได้มีการเตรียมพร้อม ซ่ึงคาดว่าจะสามารถมุ่งไปสู่
เป้าหมายอีกขั้นของการพฒันาบริษทัฯ อย่างเต็มรูปแบบ และมีความมัน่คง
และย ัง่ยนืใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  
 

นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเสนอความคิดเห็นให้บริษทัฯ เพื่อให้
ผูบ้ริหารไดมี้ขอ้มูลในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
และแสดงความขอบคุณท่ีไวว้างใจ และให้ความเช่ือมัน่ในความสามารถ 
ความซ่ือสัตย ์และวิสัยทศัน์ของคณะกรรมการในการตัดสินใจบริหารงาน 
โดยคณะกรรมการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
เช่นเดียวกัน อีกทั้ งจะน าข้อคิดเห็นทั้ งหลายไปประมวลและเรียบเรียง 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป  
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ ในการมอบอ านาจจองซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวบุรีรัมย์
ตอ้งแบกรับภาระในการเสียค่าธรรมเนียมการจดัการเพื่อจองหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพื่อจองหลักทรัพย ์
หรือไม่ และใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 

นายมนตรี  ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

ช้ี แ จ งว่ า  ก า ร เ ก็ บค่ า ธ ร รม เ นี ยมก าร จัดก า ร เพื่ อ จอ งหลักท รัพย ์ 
เป็นความรับผดิชอบของธนาคาร โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นประโยชน์
ต่อผูจ้องซ้ือ เน่ืองจากท่ีผ่านมาพบปัญหาในการจองซ้ือหลักทรัพย์ คือ  
ช่ือผู ้จองและจ านวนในใบจองไม่สอดคล้องกัน ท าให้ตรวจสอบยาก 
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(มหาชน) เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ยอดจองหลกัทรัพยม์กัจะมีจ านวนเท่า ๆ กนั ท าให้
ตวัเลขสลบักนัและท าให้ยอดเงินเขา้บญัชีไม่ชดัเจน เพื่อลดความเส่ียงจาก
กรณีดังกล่าว ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหลักทรัพย์ เม่ือจ่ายเงินออกจากบญัชีของ
ตนเอง และมีการให้ขอ้มูลการช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจะท าให้
มีความชัดเจนว่าหลักทรัพย์ท่ีได้จะเข้ามาในช่ือของผูถื้อหุ้นเอง ดังนั้ น  
การช าระค่าธรรมเนียมจึงมีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
อย่างไรก็ ดี  จากข้อเสนอดังกล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินจะหารือกับ 
คณะผู้บริหารอีกคร้ังในการรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมในส่วนน้ี 
เน่ืองจากบางบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมเอง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการท่ีประชุม
น าเสนอระเบียบวาระยอ่ยทั้ง 5 วาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี   

2.1 พจิารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
2.2 พจิารณาอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
              ก. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ท าสัญญา 
                โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC   
                ใหแ้ก่กองทุน เพื่อโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ  
                 BEC และ BPC ใหแ้ก่ กองทุน 
 ข.  พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้วางหลกัประกนั 
                   กบักองทุน เพื่อเป็นประกนัส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของ BEC และ BPC  
                   และส าหรับการช าระหน้ีทั้งปวงทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ี BEC และ BPC  
                   มีอยูก่บักองทุน  
  ค.  พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ตกลง 
                    ด าเนินการกบักองทุน เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของ BEC BPC  
                    และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC  
                    และ BPC เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน 
2.3 พจิารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
             โดยใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือ 
              หน่วยลงทุน เขา้ท าการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจ านวนไม่เกิน 
              หน่ึงในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 
              ของกองทุน  
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2.4        พจิารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เกีย่วกบัธุรกรรมกองทุนรวม   
             โครงสร้างพืน้ฐาน และการมอบอ านาจทีเ่กีย่วข้อง 
2.5        พจิารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ 

ในการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท า
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการ และธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน  รวมไปถึงการจัดสรรและเสนอขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จ
เสร็จส้ิน 

โดยทั้ง 5 วาระ ตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการ
ขา้งตน้ นอกจากนั้น เน่ืองจากวาระท่ี 2.1 ถึงวาระท่ี 2.5 เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการจดัตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหน่ึงดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น วาระอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิก และวาระต่อไป 
จะไม่ไดรั้บการพิจารณา ส าหรับวาระน้ีบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบตัร “ไม่เห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร “เห็นดว้ย” ก่อนจบวาระ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาวาระท่ี 2 ระเบียบวาระย่อย 2.1-2.5 แล้ว มีมติอนุมัติการจัดตั้ ง 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี เพื่อระดมทุนจ านวนประมาณ 3,600 ลา้นบาท มาใช้ในการขยายกิจการ
โรงไฟฟ้า และกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีเห็นสมควร และให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ท า
ธุรกรรมกับกองทุน และเ ร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ตลอดจนการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ธุรกรรมวางหลกัประกนั 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการและธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน  รวมไปถึงการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน  
และ/หรือ การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้ง 5 วาระยอ่ย ดงัน้ี 
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2.1 อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”)  
โดยการจ าหน่ายสิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (“BPC”) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 
19 ปี ทั้ งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนจ านวนประมาณ 3,600 ล้านบาท (ข้ึนอยู่กับความส าเร็จ 
ในการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2560) มาใช้ในการขยาย
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 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน 30 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 11,243,367 หุ้น รวมมี 
ผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 550,530,228 หุน้ 

2.2 อนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยอนุมติัให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ  (1) เขา้ท าสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิ
รายไดสุ้ทธิฯ”) ของ BEC และ/หรือ BPC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ให้แก่กองทุน (ธุรกรรม 
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ) (2) วางหลกัประกนักบักองทุน เพื่อเป็นประกนัส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของ BEC 
และ BPC และส าหรับการช าระหน้ีทั้งปวงทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ี BEC และ BPC มีอยู่กบั
กองทุน (“ธุรกรรมวางหลกัประกนั”) และ (3) ตกลงด าเนินการกบักองทุน เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC 
เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน (“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ 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 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

2.3 อนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยอนุมติัให้บริษทัฯและ/หรือบุคคลท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสาม (หรือประมาณ
ร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้ งหมดของกองทุน (“ธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน”)  
ดว้ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

2.4 อนุมัติการเข้าท าสัญญาและเอกสารใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

2.5 อนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ 
ในการพจิารณาอนุมัติ และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นหรือทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรม
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลง
ด าเนินการและธุรกรรมจองซ้ือหน่วยลงทุน การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ  
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การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน รวมถึงการเข้าท า
สัญญาและเอกสารใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 
ทางการ หรือองค์กรก ากบัดูแลท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจในการลงนามว่าจ้างท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับเร่ืองดังกล่าวข้างต้น  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 
550,530,228 หุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวพชัรี โคสนาม เลขานุการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงัน้ี 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2559 ในวนัพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการยื่นค าขอเป็นผูรั้บท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน
ดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ทั้งน้ี เพื่อการพฒันาและการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ตลอดจน 
การใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 598) พ.ศ. 2559 มาตราการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม โดยสามารถขอลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 300  

ในการน้ี จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  
เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อให้สามารด าเนินการเร่ืองดงักล่าวในขั้นตอนต่อไปได ้โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
จ  านวน 1 ขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี “ข้อ 38 ประกอบกิจการรับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รับท าการวิจัย  
ข้ันพืน้ฐาน หรือการวิจัยอุตสาหกรรมข้ันพืน้ฐาน รับท าการวิจัยเชิงประยุกต์ รับท าการพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง” และเสนอให้มอบอ านาจให้นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ  
และ/หรือ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการดงักล่าว มอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจ
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ในการด าเนินการแก้ไขถ้อยค าในหนังสือบริคณห์สนธิได้ในกรณีท่ีนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย ์ และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีค าสั่งใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว   

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ  3  เ ร่ืองว ัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เพื่ อให้สอดคล้องและครอบคลุม 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี เพื่อให้บริษัทฯ เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  
และสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดอี้กดว้ย    

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้
แจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั 
เพื่อให้สอดคลอ้งและครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี เพื่อให้บริษทัฯ 
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และใช้สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ จ  านวน 1 ขอ้ 
“ขอ้ 38 ประกอบกิจการรับท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี รับท าการวิจยัขั้นพื้นฐานหรือการวิจยัอุตสาหกรรม 
ขั้นพื้นฐาน รับท าการวิจยัเชิงประยุกต์ รับท าการพฒันาเชิงปฏิบติัการ ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
และให้แก่ตนเอง”  ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ่มข้ึน รวมมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน 433 ราย รวมเป็นจ านวน 
หุน้550,530,228 หุน้ 
 
วาระที ่4  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล  
และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูซ้กัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

สอบถามวา่ การเปล่ียนจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff  ไดค้  านวณเขา้
ไปในขนาดกองทุนมูลค่า 3,600 ลา้นบาท แลว้หรือไม่  

นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ช้ีแจงว่า ในส่วนของการค านวณมูลค่าได้ใช้ระบบ Feed-in Tariff   
เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการกบัภาครัฐ และคาดว่า
จะด าเนินการแลว้เสร็จในไม่ชา้ 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า สมมติอัตราผลตอบแทนต่างกันท่ี 0.25% หากมี 
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 

สอบถามเพิ่มเติมว่า สามารถก าหนดระยะเวลาการออกกองทุนท่ีแน่ชดัคือ
เม่ือใด เน่ืองจากมีการเล่ือนการออกกองทุนจากปลายปี 2559 เป็นไตรมาส 
1 ปี 2560 และปัจจุบนัแจง้วา่เป็นไตรมาส 2 ปี 2560 

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

ช้ีแจงว่า เน่ืองจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีการงดการออก
กองทุนใหม่มาสักระยะหน่ึงแล้ว เน่ืองจากไม่ให้มีการบนัทึกบัญชีเป็น 
การขายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนอยา่งแทจ้ริง (True Sale) แต่บนัทึกเป็นหน้ีสิน 
ทางการเงิน ท าให้ไม่ไดช่้วยงบดุลของบริษทัเท่าใดนกั ส าหรับกลุ่มบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมย ์ถือเป็นโรงงานน ้ าตาลรายแรกท่ีกล้าตดัสินใจเดินหน้า ซ่ึง
ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียดค่อนข้างมาก  
จึงคาดการณ์วา่ประมาณช่วงกลางปี 2560 จึงจะพร้อมในการออกกองทุน 

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

ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากมีกฎเกณฑใ์หม่ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการหารือ
กับ ก.ล.ต. ซ่ึงมีบางประเด็นท่ียงัคงต้องหารือ เพื่อให้การยื่นเอกสาร 
เพื่อขอจดัตั้งกองทุนเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

นายพรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ช้ีแจงว่า จากท่ีได้ช้ีแจงไปข้างตน้ หากเป็นการขายสินทรัพย์เขา้กองจริง 
หรือ True Sale จะสามารถบนัทึกบญัชีได้เลย แต่เน่ืองจากเป็นการขาย
รายไดล่้วงหนา้ ท าให้การบนัทึกก าไรจะเป็นการทยอยบนัทึก เหมือนเป็น
การตดัจ่ายรายไดโ้ดยเป็นไปตามอายุของสัญญา อย่างไรก็ดี จะสอบถาม 
ผูต้รวจสอบบญัชีอีกคร้ังวา่ควรบนัทึกบญัชีทุกไตรมาสหรือปีละคร้ัง 

นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 
ผูถื้อหุน้ 

เสนอวา่ ควรบนัทึกรายไดเ้ป็นรายปี เพื่อให้สถานะทางการเงินของบริษทัฯ 
มีผลก าไรอยูต่ลอด  นอกจากน้ี ขอเสนอท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า รายการของ
กองทุนน้ีค่อนข้าง มีความพิ เศษ จึง เสนอให้ ท่ีป รึกษาทางการเ งิน 
ช าระค่าธรรมเนียมในการจองหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย 

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

ช้ีแจงวา่ ในประเด็นการช าระค่าธรรมเนียมในการจองหลกัทรัพย ์จะหารือ
กบับริษทัฯ อีกคร้ัง โดยอาจจะเสนอบริษทัฯ อีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะขอให้อ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยเดินทางไปรับเอกสารท่ีจงัหวดับุรีรัมยเ์อง 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น  
และผูมี้เกียรติท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมทั้ งท าให้การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นในวนัน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
และขอยนืยนัวา่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ
และผู ้ถือหุ้นทุกท่ าน ตลอดจนด า เ นินธุรกิจอย่าง มีธรรมาภิบาล เพื่อความย ั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป 
 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดข้อความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลือให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพื่อจดัเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
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ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

 
ลงช่ือ ______________________________ประธานท่ีประชุม 

(นายประจวบ ไชยสาส์น) 

 

ลงช่ือ ______________________________เลขานุการท่ีประชุม 

(นางสาวพชัรี โคสนาม)  


