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นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
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 นายวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองกรรมการผู้จัดการ 

 กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ 

 นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต 

 นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์และด้านต่างประเทศ 

 และนโยบายอตุสาหกรรม 

 นายพิทกัษ ์ชาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 กลุ่มการเงินและปฏบิัติการ 

 นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 ฝ่ายบริหารการเงิน 
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ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย 
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ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท ดสิคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท ์จาํกดั 
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การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน 
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บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั  
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

ตรวจนับผลคะแนนเสยีงด้วยระบบ Barcode  
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เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ในเว็บไซตข์องบริษทัฯ  

และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตั้งแต่วนัพุธที ่24 สิงหาคม 2559 

 

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ 

ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 
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วนักําหนดสิทธิผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 

วนัพฤหสับดีที ่11 สิงหาคม 2559 

 

วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225  

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

วนัจนัทรที์ ่15 สิงหาคม 2559 
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ผูถ้อืหุน้มีสิทธิเขา้ประชมุรวมทั้งส้ิน 2,476 คน  

รวมจํานวนหุน้ 676,750,000 หุน้ 

 

สญัชาติไทย 2,474 คน 

จํานวนหุน้ 676,512,200 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 99.96% 

  

สญัชาติต่างดา้ว 2 คน 

จํานวนหุน้ 237,800 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 0.04%  
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ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที ่30 
 

ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และ 

 

ตอ้งมีจํานวนหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที่

จําหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 



 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที่ 31 กําหนดว่า  

ในการออกเสียงลงคะแนนให ้1 หุน้ มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กําหนดไว้

แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธาน 

ที่ประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระ 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
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 ก่อนการสอบถาม ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่า เป็นผูถ้ือหุ้น 

มาดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉนัทะ เพือ่ใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อย่างถูกต้องครบถว้น โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได ้เมื่อนําเสนอจบ 

ในแต่ละวาระหรือเมือ่พจิารณาครบทุกวาระ  

 

 ผูถ้อืหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนั้น 

หรือบริษทัฯ อาจเชิญท่านผูถ้อืหุน้ดงักล่าวออกจากที่ประชมุในวาระนั้น ๆ  
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 ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเ ปิดโอกาสให้ซักถามในเ รื่ อง ที่ เ กี่ยวข้อง  

และสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

 สําหรบัผูที้่ “เห็นดว้ย” ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในช่อง

เห็นดว้ย พรอ้มลงลายมือช่ือ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นดว้ยทุกใบ

พรอ้มกนัเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 

 กรณีมีผู ้“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะขอให ้

ท่านผูถ้ือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนโดยทําเครื่องหมาย 

ในช่องที่ตอ้งการพรอ้มลงลายมือช่ือ และขอใหท่้านชูมือข้ึน เพื่อใหพ้นกังาน

ของบริษทัฯ เก็บบตัรเพือ่นบัคะแนน 
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 ในการประชุม บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบ 

จะทําการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ยทั้ งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้่

ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เพือ่หกัจากคะแนนทั้งหมด 

 ในว าระ ที่  2 เ รื่ อ ง“พิ จ า รณาอ นุมัติ ก า รจั ดตั้ ง กอง ทุนรวมโครงสร้า งพื้ น ฐ าน 

ซ่ึงในขณะนี้ อยู่ในระหว่างขั้ นตอนเตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้ งกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้ บริษัทฯ  

และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ทําธุรกรรมกบักองทุน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง” 

และวาระที่ 3 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง 

วัตถุประสงค์ของบริษัท” บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร  

“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบตัร “เห็นดว้ย” ก่อนจบวาระ

ดังกล่าว โดยทั้ งสองวาระต้องไดร้ับการอนุมัติจากคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 สําหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้

บริษัทฯ ไดบ้นัทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแลว้ ผูร้ ับมอบฉันทะ 

เขา้ประชมุโดยไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

 

 

 สําหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถ้ือหุน้ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน ผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแ่จง้ขา้งตน้ 



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

 กรณีที่ทําใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 

บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

ผูล้งคะแนนไม่ทําเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน  

บตัรลงคะแนนทําเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 

 ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง 

 ในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง มากนอ้ย 

 เพยีงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

บตัรลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้าผูล้งคะแนนมีความประสงค์

 ที่จะลงคะแนนเช่นใด 
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 เมือ่จบการพจิารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหร้วบรวมคะแนนเสียงพรอ้ม

แจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 

กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้สร็จส้ินในวาระนั้น เลขานุการ

  ที่ประชมุจะแจง้ และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทนัที 

 

กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงตอ้งใชเ้วลานาน ประธานฯ จะขอให้

  พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการที่ประชุมจะแจง้ และสรุปผลของมติ

  ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเ มื่อ เส ร็จ ส้ินการรวบรวม 

  คะแนนเสียง 
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ผลคะแนนเสียงที่นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของ 

  ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ

  จะใชจํ้านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชมุล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

หากท่านผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ประสงคอ์อกจากที่ประชุม

  ก่อนปิดประชุมและประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่ เหลือ  

  ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลงลายมือช่ือใหก้บัเจ้าหนา้ที่

  ของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ เพือ่ทางบริษทัฯ จะทําการบนัทึก

  คะแนนของท่านให ้
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 แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

เวลา 09.00 น. ของวันทําการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชุม  

ผ่านเว็บไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั  

 

 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เป็นสักขีพยาน 

ในการตรวจนบัคะแนนร่วมกบับริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั เพื่อให้

เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ที่ดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที่ 1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้  

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 



วาระที่ 2 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงในขณะน้ีอยูใน

ระหวางขั้นตอนเตรียมการเพ่ือย่ืนขออนุญาตจัดตั้งกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กองทุน”) และให 

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ  

เขาทําธุรกรรมกับกองทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(โดยมีระเบียบวาระยอยเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 5 วาระ) 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
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การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



วาระที่ 2.1 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน  

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 



วาระที่ 2.2 
 

พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

              ก. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทาํสญัญาโอนสทิธ ิ

     รายได้สทุธจิากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้แก่ 

                  กองทุน เพ่ือโอนสทิธริายได้สทุธจิากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ BEC  

                  และ BPC ให้แก่ กองทุน 

 ข.  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าวางหลักประกนั 

                   กบักองทุน เพ่ือเป็นประกนัสาํหรับการปฏบิัติหน้าที่ของ BEC และ BPC  

                   และสาํหรับการชาํระหน้ีทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่ BEC และ BPC  

                   มีอยู่กบักองทุน  

  ค.  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าตกลง 

                    ดาํเนินการกบักองทุน เพ่ือเป็นการรับรองการปฏบิัติหน้าที่ของ BEC BPC  

                    และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือให้การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC  

                    และ BPC เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบร่ืน  



วาระที่ 2.3 
 

พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย  

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

โดยให้บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ กาํหนดให้เป็นผู้ทาํหน้าที่จองซ้ือ 

หน่วยลงทุน เข้าทาํการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสาม  

(หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน  



วาระที่ 2.4 
 

พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาและเอกสารใดๆ  

เก่ียวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
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วาระที่ 2.5 
 

พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณาอนุมตัิ  

และ/หรือ ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือที่เปนประโยชนสําหรับ 

การเขาทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิ

รายไดสุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

และธุรกรรมจองซื้อหนวยลงทุน  และ/หรือ เพ่ือใหการเขาทํา

ธุรกรรมดังกลาวสําเร็จเสร็จส้ิน 

(ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรและเสนอขายหนวยลงทุน และ/หรือ  

การดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวของ) 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวาระที่  2.1 ถึงวาระที่  2.5 เป็นวาระที่ เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรมการจัดตั้ งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและเป็นเง่ือนไข 

ซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัต ิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระอื่นๆ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิก และวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 



วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  
เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท  

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

การลงมติ : 

วาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 
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 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  6/2559 ในวันพุธที่  27 

กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ดาํเนินการย่ืนคาํขอเป็นผู้รับทาํการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาและการดาํเนินธุรกจิอย่างย่ังยืน

ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 มาตราการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม โดยสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 300 

วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  
เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท  



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

  ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธ ิ

ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สามารดําเนินการเร่ืองดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปได้  

โดยเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จํานวน 1 ข้อ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี “ขอ้ 38 ประกอบกิจการรบัทํา 

การวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี รบัทําการวิจัยขั้นพื้ นฐาน หรือการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้ นฐาน  

รบัทําการวิจัยเชิงประยุกต ์รบัทําการพฒันาเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน

เอกชน และใหแ้ก่ตนเอง” และเสนอใหม้อบอํานาจใหน้ายอนนัต ์ตั้ งตรงเวชกิจ และ/หรือ 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการดงักล่าว มอบหมาย  

เป็นผู้มีอาํนาจในการดําเนินการแก้ไขถ้อยคําในหนังสือบริคณห์สนธิได้ในกรณีที่นายทะเบียน  

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์  และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคาํสั่งให้แก้ไขถ้อยคาํ

บางประการในเอกสารดังกล่าว   

วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  
เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท  



วาระที่ 4 
 

พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถามี) 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 



บริษทั นํ้าตาลบุรีรมัย ์จํากดั (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 



การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2559 

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 



ขอมูลสําคัญของรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

ลกัษณะและประเภทของ

รายการ 

1. BEC และ BPC เข้าทาํสญัญาโอนสทิธริายได้สทุธจิากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้แก่กองทุน 

(“ธุรกรรมโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ) 

2. BEC และ BPC เข้าทาํสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้ากบั BSF 

3. บริษัทฯ BEC และ BPC เข้าวางหลักประกนักบักองทุน เพ่ือเป็นประกนัสาํหรับการปฏบัิติหน้าที่ และสาํหรับการชาํระ

หน้ีทั้งปวงที่มีอยู่กบักองทุน 

4. บริษัทฯ BEC และ BPC เข้าตกลงดาํเนินการกบักองทุน เพ่ือเป็นการรับรองการปฏบัิติหน้าที่ 

ระยะเวลาทีค่าดว่ากองทุน

จะเขา้ซ้ือสิทธิในรายไดสุ้ทธิ 

ภายหลังจากที่กองทุนได้จดทะเบียนจัดต้ังกบัสาํนักงาน ก.ล.ต. และเง่ือนไขบังคับก่อนตามข้อกาํหนด เง่ือนไขตามสญัญา

โอนสทิธริายได้สทุธ ิและ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สาํเรจ็ ครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผัน 

ลกัษณะทรพัยสิ์นทีจํ่าหน่าย BEC BPC และกองทุน จะเข้าทาํธุรกรรมโอนสทิธริายได้สทุธ ิโดยธุรกรรมการโอนสทิธริายได้สทุธมีิขนาดรายการ

ประมาณ [3,600] ล้านบาทหรือสงูกว่า 

ทีม่าของขนาดรายการ ขนาดรายการประมาณ [3,600] ล้านบาทหรือสงูกว่า ประเมินจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash 

Flow) ที่กองทุนจะได้รับจากรายได้สทุธขิอง BEC และ BPC ทั้งน้ี คาดว่าจะจัดต้ังกองทุนประมาณไตรมาส 2 ปี 2560 

เงือ่นไขการเขา้ทํารายการ • เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกบัการจาํหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัย”์) 

• แต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเพ่ือให้ความเหน็แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการทาํรายการ 

• ดาํเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าว โดยได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้

ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยีในการเข้าทาํรายการข้างต้น  



ขอมูลสําคัญของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

ลกัษณะและประเภทของ

รายการ 

บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ กาํหนดให้เป็นผู้ทาํหน้าที่จองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เข้าทาํการจองซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเป็นจาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ

กองทุน 

ระยะเวลาทีค่าดว่าบริษทัฯ 

จะจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงระยะเวลาจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน ภายหลังจากที่คาํขอจัดต้ังกองทุนได้รับอนุมัติจากสาํนักงาน ก.ล.ต.  

ลกัษณะการเขา้ลงทุน บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ กาํหนดให้เป็นผู้ทาํหน้าที่จองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน จะเข้าทาํธุรกรรมจองซ้ือ

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน 

ซ่ึงจะเป็นมูลค่าประมาณ [1,200] ล้านบาท หรืออาจสงูกว่าน้ัน บนสมมติฐานที่ว่าราคาโอนสทิธริายได้สทุธจิะอยู่ที่

ประมาณ [3,600] ล้านบาท หรืออาจสงูกว่าน้ัน 

เงือ่นไขการเขา้ทํารายการ • เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

• จัดส่งหนังสอืแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีสารสนเทศ

ตามที่กาํหนด  

• ดาํเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าว ทั้งน้ีการเข้าทาํรายการจะต้องได้รับมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยีในการเข้าทาํรายการข้างต้น   



โครงสรางกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 
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รายไดสุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา 
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รายได้สทุธทิี่ BEC และ BPC จะโอนให้แก่กองทุน จะเป็นไปตามสตูรการคาํนวณ ดังน้ี 

รายได้สทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า = รายได้ค่าซ้ือขายไฟฟ้า + รายได้ค่าซ้ือขายไอน้ํา + รายได้อ่ืน

ท่ีได้รบัจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  –  ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า  

กําลงัการ

ผลิต 

ปริมาณรบั

ซ้ือสูงสุด 
ราคารบัซ้ือ 

ระยะเวลาที่

เหลือ 

BEC 9.9 MW 8 MW   แบบ FiT*  12 ปี* 

BPC 9.9 MW 8 MW  แบบ FiT 18 ปี 

* BEC อยู่ระหว่างดาํเนินการขอเปล่ียนแปลงสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับกฟภ. จาก แบบ Adder เป็นแบบ 

FiT คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2559 ซ่ึงจะ

ส่งผลให้อายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่เหลือ ณ วันจัดต้ัง

กองทุนเท่ากบัประมาณ 12 ปี 

รายได้ค่าซ้ือขายไฟ ได้รับจากการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. และบุคคลอื่น (ถ้ามี) 

รายได้ค่าซ้ือขายไอนํา้ ได้รับจากการขายไอนํา้แรงดันตํ่า และไอนํา้แรงดันสงูให้ BSF 

รายได้อื่นจากการประกอบกจิการไฟฟ้า ตามที่ระบุในสญัญาโอนสทิธริายได้สทุธฯิ  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายได้ที่เกดิจากผลผลิตพลอยได้อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริงในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบ

เหมารวม (หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมใดๆ ที่เกนิจากจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมตามที่ระบุในสญัญา 

BEC และ BPC จะรับผิดชอบรายจ่ายส่วนเพ่ิมจาํนวนดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณ

รายได้สทุธ)ิ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 



การสงเงินทุนกลับ BRR และการโอนรายไดสุทธิเขากองทุนรวม

โครงสรางพ้ืนฐาน 
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เงินทีไ่ดรั้บจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

ชาํระ ค่าใชจ่้ายในการจัดตัง้กองทุน 

คืน เงินกูธ้นาคารและเงินกูบ้ริษัทในกลุ่ม 

ชาํระ ค่าใชจ่้ายในการจัดตัง้กองทุน 

คืน Bridge Loan ใหธ้นาคารเจา้หน้ี 

(กรณ ีBRR กูม้าเพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนของ 

กองทุน) 

BRR และ  

นกัลงทุนอื่นๆ 

กองทุนรวม

โครงสรา้งพื้ นฐาน 

BEC และ BPC 

BRR 

เงินปันผล และเงินใหกู้ย้มืแก่ BRR 

การส่งเงินทุนกลบั BRR 

จํานวนเงินสุทธิที ่BRR ไดร้บั

เพือ่ใชใ้นการขยายกิจการ 

เงินทีไ่ดรั้บจากการขายรายไดสุ้ทธิ 

การโอนรายไดสุ้ทธิเขา้กองทุน 

กฟภ. BSF 

บญัชีรายได ้

(บัญชีของ BEC และ BPC) 

บญัชีค่าใชจ่้าย 

(บัญชีของ BEC และ BPC) 

บญัชีรายไดสุ้ทธิ 

(บัญชีของกองทุน) 

รายไดค่้าไอนํ้า รายไดค่้าไฟฟ้า 

BEC และ BPC จะไดรั้บจาํนวน

เงินตามที่ประมาณการไว้เพื่อ

นํามาใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ของกิจการโรงไฟฟ้า 

สิทธิในบัญชีรายได้สุทธิน้ีเป็น

ของกองทุน ซึ่งจะนาํไปจ่ายเป็น

ผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหน่วย

ต่อไป 



วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับเงินจากการระดมทุนโดยการจําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน

ประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือสูงกว่า หลังหักค่าใช้จ่าย เงินลงทุน และเงินสาํรอง โดยบริษัทฯ มี

แผนการใช้เงนิเบื้องต้นดังน้ี 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ ล้านบาท 

ชาํระหน้ีเงนิกู้สถาบันการเงนิ และเงนิกู้ระหว่างกนัภายใน

กลุ่มบริษัทฯ ของ BEC และ BPC 
  728.26 * 

จองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1,200.00 

นาํเงนิไปลงทุนโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการ

นํา้ตาลทรายขาวบริสทุธิ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

แห่งที่ 3 และ โครงการโรงงานผลิตเอทานอล 

1,671.74 

รวม 3,600.00 

* ข้อมูลจากบริษัทฯ โดยการประมาณจากยอดเงินกู้สถาบันการเงิน ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 



หลักประกันที่กลุมบริษัทฯ ใหแกกองทุน  
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บริษัทฯ BEC และ BPC จะนาํทรัพย์สินดังต่อไปน้ี มาวางเป็น

หลักประกันสาํหรับการปฏบัิติหน้าที่ของ BEC และ BPC และ

สาํหรับการชําระหน้ีทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่ BEC 

และ BPC มีอยู่กบักองทุน 

 การจาํนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรต่างๆ ของ 

BEC และ BPC ที่ใช้ในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า โดยที่

หาก BEC และ/หรือ BPC ได้มาซ่ึงที่ดินอันเป็นที่ต้ังของ

โรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมในอนาคต BEC และ/หรือ BPC ตกลง

จะจดจาํนองที่ดินดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 

 การจาํนาํหุ้นทั้งหมดใน BEC โดย บริษัทฯ  และจาํนาํหุ้น

ทั้งหมดใน BPC โดย BEC 

 การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าของที่ดินอันเป็น

ที่ต้ังของโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุน 

 การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC 

ให้แก่กองทุน 

 การดาํเนินการให้กองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภัย 

รายการ มูลค่า (ลา้นบาท) 

มูลค่าทรพัยสิ์นคํานวณโดยวิธีมูลค่าตลาดยุติธรรม(1) 

มูลค่าทีดิ่น อาคารและเครือ่งจกัร

ของ BEC  

444.80 

มูลค่าทีดิ่น อาคารและเครือ่งจกัร

ของ BPC  

522.65 

รวม  967.45 

มูลค่าหุน้ BEC และ BPC โดยพจิารณาจากมูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้(2) 

มูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ BEC 226.32 

มูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ BPC 262.05 

รวม 488.37 

รายละเอียดของมูลค่าหลกัประกนั 

1) อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น วนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2559 ออกโดย บริษทั อเมริกนั แอพ๊เพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั  

2) อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

ของ BEC และ BPC 



ขอตกลงดําเนินการ 
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บริษัทฯ  BEC และ BPC จะเข้าตกลงดาํเนินการต่างๆ เพ่ือรับรองการปฏบิัติหน้าที่ของบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือให้การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นไป

อย่างราบร่ืนและเรียบร้อยโดยข้อตกลงดาํเนินการจะประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

 

 รักษาสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย BEC และ BPC ไม่ตํ่ากว่า 99% รวมถึงรักษาสดัส่วนการ

ถอืหุ้นของตนใน BSF ไม่น้อยกว่า 51% 

 รักษาสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนไม่ตํ่ากว่า 20% เป็นระยะเวลาอย่างตํ่า 10 ปี  

 ดาํเนินการในการบริหารและทาํหน้าที่ดูแล BEC BPC และ BSF ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทย่อยดังกล่าวให้ปฏบิัติตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

 ข้อตกลงอื่นๆ ตามที่กาํหนดในสญัญาตกลงการดาํเนินการ 



การเขาทําสัญญาระหวางกันของกลุมบริษัทฯ 
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สาระสําคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ 
ความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. สญัญาซ้ือขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า 

ผูข้าย :   BSF 

ผูซ้ื้อ  :   BEC/BPC  

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF จะจัดหา

และจาํหน่ายกากอ้อย เพ่ือให้ BEC/BPC มีเช้ือเพลิงที่เพียงพอ

ต่อการผลิตไอนํา้และไฟฟ้า 

กากอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนเหลือจากการผลิตนํ้าตาลของ BSF ซ่ึง

สามารถนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงสาํหรับผลิตไฟฟ้าได้ ซ่ึงโรงไฟฟ้าของ 

BEC/BPC ใช้เช้ือเพลิงกากอ้อยเป็นหลัก ดังน้ันรายการซ้ือขายกาก

อ้อยจะก่อให้เกดิประโยชน์ร่วม อกีทั้งมีต้นทุนค่าขนส่งตํ่ามาก เน่ืองจาก

โรงงานของ BSF อยู่ติดกบัโรงไฟฟ้าของ BEC/BPC  

2. สญัญาซ้ือขายไอนํ้ าความดนัสูง 

ผูข้าย :  BEC/BPC  

ผูซ้ื้อ  :  BSF 

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF ตกลงรับ

ซ้ือไอนํา้ความดันสงูจาก BEC/ BPC 

โรงไฟฟ้าของ BEC/BPC มีกาํลังการผลิตไอนํา้ความดันสูงส่วนเหลือ 

ในขณะเดียวกัน BSF ใช้ไอนํา้ความดันสูงในการผลิตนํ้าตาล ดังน้ัน

รายการซ้ือขายไอนํา้ความดันสงูจะก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั 

3. สญัญาซ้ือขายไอนํ้ าความดนัตํา่  

ผูข้าย :  BEC/BPC  

ผูซ้ื้อ  :  BSF 

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF ตกลงรับ

ซ้ือไอนํา้ความดันตํ่าจาก BEC/ BPC 

ไอนํา้ความดันตํ่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า ดังน้ันหาก 

BEC/BPC จําหน่ายไอนํา้ความดันตํ่าให้แก่ BSF เพ่ือนาํไปใช้ใน

กระบวนการผลิตนํ้าตาล ดังน้ันรายการซ้ือขายไอนํ้าความดันตํ่าจะ

ก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั 



การเขาทําสัญญาระหวางกันของกลุมบริษัทฯ (ตอ) 
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สาระสําคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ 
ความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. สญัญาซ้ือขายนํ้ า RO 

ผูข้าย :   BSF 

ผูซ้ื้อ  :   BEC/BPC  

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF จะผลิต

และจาํหน่ายแก่ BEC/BPC  

หลังจาก BSF ใช้ไอนํา้ความดันสงูที่ซ้ือจาก BEC/BPC ในกระบวนการ

ผลิตแล้ว BSF จะมีนํา้ที่เหลือปล่อยออกจากกระบวนการหลังจากการ

ควบแน่น ซ่ึงจะมีอุณหภูมิสูงกว่านํา้ปกติ BSF จะผสมนํา้ที่เหลือจาก

การผลิตน้ัน เข้ากับนํ้าดิบจากบ่อเกบ็นํ้า แล้วนําไปผ่านการ Reverse 

Osmosis แล้วจึงนาํส่งให้กับ BEC/BPC จึงเป็นรายการที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกนัในกลุ่มบริษัทฯ 

5. สญัญาซ้ือขายนํ้ า Condensate 

ผูข้าย :   BSF 

ผูซ้ื้อ  :    BEC/BPC  

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF จะผลิต

และจาํหน่ายแก่  BEC/BPC  

หลังจาก BSF ใช้ไอนํ้าความดันตํ่าที่ ซ้ือจาก BEC/BPC ใน

กระบวนการผลิตแล้ว BSF จะมีนํา้ที่เหลือปล่อยออกจากกระบวนการ

หลังจากการควบแน่น (ซ่ึงเรียกว่านํา้ Condensate) โดย BSF สามารถ

ส่งคืนนํา้ดังกล่าวให้โรงไฟฟ้าเพ่ือนาํนํา้ไปดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า

ต่อไป 



การเขาทําสัญญาระหวางกันของกลุมบริษัทฯ (ตอ) 
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สาระสําคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ 
ความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

6. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ผูข้าย :  BEC/BPC  

ผูซ้ื้อ   :  BSF  

สาระสําคญั : มีการกาํหนดปริมาณและราคาที่ BSF จะผลิต

และจาํหน่ายแก่ BEC/BPC  

• กาํลังการผลิตไฟฟ้าของ BEC/BPC มีส่วนเหลือภายหลังจาก

จาํหน่ายให้ กฟภ. จึงสามารถจาํหน่ายให้กับ BSF ซ่ีงต้องการใช้

ไฟฟ้าจาก BEC/BPC เป็นคร้ังคราว เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าจาก 

กฟภ. ในปริมาณมากจะส่งผลให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบไม่สามารถ

ใช้ไฟฟ้าได้อย่างเสถียรเทา่ที่ควร นอกจากน้ีโรงงานของ BSF อยู่ติด

กบัโรงไฟฟ้าของ BEC/BPC จึงง่ายต่อการขนส่ง 

• กรณี BSF ซ้ือไฟฟ้าจาก BEC/BPC ในส่วนกาํลังการผลิตส่วน

เหลือจากการจาํหน่ายให้กบั กฟภ. น้ัน อตัราค่าไฟฟ้าที่ BEC/BPC 

จะจาํหน่ายให้กับ BSF น้ันจะเป็นไปตามที่ BSF ซ้ือจาก กฟภ. ซ่ึง

ตํ่ากว่าราคาที่ BEC/BPC จาํหน่ายให้กบักฟภ.  

• กรณีที่ BSF มีความจาํเป็นที่จะต้องขอซ้ือไฟฟ้าจาก BEC/BPC ซ่ึง

ส่งผลให้ BEC/BPC ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. ได้ครบ 8 

เมกะวัตต์ BEC/BPC อาจจาํหน่ายไฟฟ้าให้กับ BSF โดยจะคิด

อตัราค่าไฟฟ้าในราคาเดียวกบัที่ BEC/BPC จาํหน่ายให้กบั กฟภ. 

 



บริษทั นํ้าตาลบุรีรมัย ์จํากดั (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 



การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2559 

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 



การคํานวณขนาดของรายการที่จะจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและ

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย (เขาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ) 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

รายละเอยีดรายการ ขนาดรายการจาํหน่ายไป ขนาดรายการได้มา 

1. มูลค่าสทิธริายได้สทุธทิี่จะโอน* 3,600 1,200 

2. สนิทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2559 
7,420 7,420 

3. สดัส่วนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ต่อสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 49% 16% 

การดาํเนินการ 
ขออนุมัติจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ขออนุมัติจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

*ขนาดรายการประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือสงูกว่า 

หน่วย: ล้านบาท 
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ขอ้ดี ขอ้เสียและความเสีย่ง 

• บริษัทจะได้รับเงินจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ให้แก่กองทุน

รวมฯ ประมาณ 3,600 ล้านบาท (1,670 ล้านบาทหลังหัก

เงินลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมฯและชาํระหน้ี) 

• ได้รับผลตอบแทนจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในรูป

ของเงินปันผลในสดัส่วนที่ลดลง 

• เป็นการระดมทุนทางเลือกหน่ึงที่มีระยะเวลาการชาํระคืน

ยาวกว่าเงินกู้ยืมในปัจจุบัน ทาํให้บริษัทฯ มีความสามารถที่

จะขยายการลงทุนในสนิทรัพย์ได้ดีขึ้นในอนาคต 

• มีภาระหน้าที่ตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญากบักองทุนฯ 

เช่น ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือผลิตไฟฟ้า

และความเสี่ยงในการรับซ้ือไอนํา้ 

• ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลยังเป็นของบริษัทฯ  • ความเสี่ยงจากประสทิธผิลการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้  

• สามารถใช้โครงสร้างกองทุนรวมฯ ในการระดมทุนเพ่ือการ

ขยายธุรกจิได้ในอนาคต 

• อาจเสยีประโยชน์จากรายได้ส่วนที่เกนิจากในสญัญา

ในอนาคต (หากการผลิตไฟฟ้าจริงในอนาคตสงูกว่า

ประมาณการ)  

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ทํารายการมีความสมเหตุสมผล 
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โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือ่นไขการเขา้ทํารายการมีความสมเหตุสมผล 

เงือ่นไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงือ่นไข 

รับเงนิสดจากการโอนสทิธปิระโยชน์ มีเงินสด เพ่ือนาํไปปรับโครงสร้างเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ

สภาพคล่อง 

- หากมรีายจ่ายส่วนเพ่ิมจากรายจ่ายเหมารวม BEC 

และBPC จะเป็นผู้รับผดิชอบ 

- หากไม่ดาํเนินการตามสญัญาฯ กองทุนฯ อาจเรียก

ค่าเสยีหายหรือบอกเลิกสญัญา 

- ธุรกรรมการวางหลักประกนัเพ่ือประกนัการปฏบิัติ

หน้าที่และการชาํระหนี้กบักองทุนฯ  

BEC และ BPC  เป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าทั้ง 2  แห่งมาเป็นระยะเวลา

หนึ่ งแล้ว และได้จัดทําการวิเคราะห์ประสิทธิผล จึงน่าจะสามารถ

วางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม และดาํเนินการตามร่าง

สญัญาฯ กบักองทุนฯได้  

 

ผลกระทบต่องบการเงนิ โดยอาจส่งผลให้หนี้สนิเพ่ิมขึ้น  มีความเสี่ยงต่อการละเมิดเงื่อนไขของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ โดย 

BRR ต้องได้รับอนุมตัิการผ่อนผนัการละเมดิฯก่อนการเข้าทาํธุรกรรม 

สญัญาระหว่างกนัภายในกลุ่มบริษัทฯ 

- สญัญาซ้ือขายวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ 

- สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

- สญัญาซ้ือขายไอนํา้ 

 

- ราคากากอ้อยสามารถเทียบได้กับโรงงานผู้ผลิตนํา้ตาลใกล้เคียง 

โดย BSF อยู่ติดกบั BEC/BPC ทาํให้ไม่มต้ีนทุนค่าขนส่ง   

- ราคาไอนํา้และราคานํา้ อ้างองิจากต้นทุนในการผลิต 

- การซ้ือขายไฟฟ้าเหมาะสม เนื่องจากใช้กาํลังการผลิตส่วนเหลือ

จากการจาํหน่ายให้กบั กฟภ.  
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 ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าโดยวิธมูีลค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแสเงินสด   

 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ซี แอนด์ ซี อนิเตอร์เนช่ันแนล เวนเจอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาวิศวกรอสิระ ก่อตั้งโดยสถาบัน

ทรัพย์สนิทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มีประสบการณม์านานกว่า 19 ปี  

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าสมมติฐานที่นํามาอ้างอิง มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการประเมิน

ประสทิธผิลการทาํงานของโรงไฟฟ้าและโรงงานนํา้ตาลของ BEC, BPC และ BSF ที่ปัจจุบันดาํเนินการอยู่แล้ว โดยที่

ปรึกษาวิศวกรอสิระ ได้พิจารณาเทยีบกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม 

สมมติฐานหลกั 

 ระยะเวลาประมาณการ BEC 12 ปี และ BPC 18 ปี (ตามประมาณการว่ากองทุนฯ จะจัดตั้งเสรจ็ประมาณเม.ย. 2560)  

 โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ที่มีรายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้า (ให้ กฟภ.)และไอนํา้ (ให้โรงนํา้ตาล BSF) 

 BEC มีกาํลังการผลิต 9.9 MW จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จาํนวน 8 MW และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.5 MW 

 BPC มีกาํลังการผลิต 9.9 MW จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จาํนวน 8 MW และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.6 MW 

 มีค่า PEA Charge ร้อยละ 2 หักออกจากจาํนวนปริมาณไฟฟ้าตามที่ระบุในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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BEC ใช้ระบบ Feed in Tariff ล้านบาท 

โรงไฟฟ้า BEC 1,381 - 1,451 

โรงไฟฟ้า BPC 2,037 - 2,179 

รวม 3,418- 3,631  

BEC ใช้ระบบ Adder ล้านบาท 

โรงไฟฟ้า BEC 1,020 - 1,076  

โรงไฟฟ้า BPC 2,037 - 2,179 

รวม 3,056 - 3,255 

สมมติฐานหลกั (ต่อ) 

 ปริมาณการผลิตและจาํหน่ายไอนํา้และราคาขายตามตกลงในสญัญาฯ ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียจากต้นทุนการผลิต 

 BEC และ BPC ใช้เช้ือเพลิงกากอ้อยและนํา้ประเภทต่างๆ โดยซ้ือจากโรงงานนํา้ตาล BSF ราคาขายตามตกลงใน

สญัญาฯ ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียต้นทุนการผลิต และราคาเฉล่ียย้อนหลัง 

 เกณฑก์ารคัดเลือกบริษัทที่นาํมาคาํนวณค่า Beta คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อน หรือพลังงานชีวมวลเป็นรายได้หลัก (ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์)  

 BEC ณ ช่วงที่ทาํการประเมิน ยังคงได้รับอัตราค่าไฟต่อหน่วยเป็นระบบ Adder โดยอยู่ระหว่างการเปล่ียนสญัญาซ้ือ

ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นแบบ Feed in Tariff  ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ จึงกาํหนดให้ BEC มี 2 สมมติฐาน  

 WACC ของโครงการ 7.14% ต่อปี 



สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NO. 1 / 2016 

เม่ือพิจารณาข้อดี และข้อเสยีข้างต้น และความเหมาะสม 

- ด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการ 

- ด้านความเหมาะสมของเง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

- ด้านความเหมาะสมของมูลค่า 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปว่าการเขา้ทํารายการไดม้าจําหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยใ์นครั้งนี้  สมเหตุสมผล  

 

 

 



บริษทั นํ้าตาลบุรีรมัย ์จํากดั (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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