หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์
Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund
•

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน จึงไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือ
ชี ้ชวน และความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซือ้ หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่ อเห็ นว่าการลงทุนในกองทุน ฯ นี เ้ หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

•

ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในครัง้ แรกคือ สิทธิในรายได้ สทุ ธิที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแส
รายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์หรื อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในส่วนนี ้ จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิใน
รายได้ สทุ ธิฯ ที่เหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และได้ รับการคืนเงิน
ลงทุนด้ วยการลดทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ เมื่อ
สิ ้นสุดระยะเวลาของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ

•

ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อ
ใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน

•

การพิจารณาร่ างหนังสือชี ช้ วนในการเสนอขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ ตาล
บุรีรัมย์ มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

•

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนฯ นี ้จัดตังขึ
้ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

สารบัญ
หัวเรื่อง

หน้ า

คาจากัดความ .......................................................................................................................................................... i
ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ............................................................................................................................... 1
1.
1.1

ข้ อมูลทั่วไป............................................................................................................................................... 1
กองทุนฯ ..................................................................................................................................................... 1

1.2

บริ ษัทจัดการ .............................................................................................................................................. 1

1.3

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ...................................................................................................................................... 1

1.4

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ............................................................................................................................. 1

1.5

ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครัง้ แรก ......................................................................................... 2

1.6

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนฯ ................................................................................................. 2

1.7

จานวนเงินทุนโครงการ ................................................................................................................................ 2

1.8

มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการจองซื ้อ ............. 2

1.9

ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน ................................ 2

1.10

ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน ....................................................................................................................... 3

1.11

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................................................... 3

1.12

วันที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุน ฯ ............................................................................................... 4

1.13

แผนภาพความเสีย่ งของกองทุนฯ ................................................................................................................. 4

2.
2.1

การลงทุนของกองทุนฯ และข้ อมูลทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ................................................... 5
ภาพรวมของกองทุนฯ .................................................................................................................................. 5

2.2

วัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายครัง้ แรก ................................................................................ 5

2.3

นโยบายการลงทุน....................................................................................................................................... 5

2.4

2.3.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก............................................................................... 5

2.3.2

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก – ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนเพิม่ เติม .................................................... 11

2.3.3

การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่กองทุนฯ ลงทุนได้ ................. 12

2.3.4

อัตราส่วนการลงทุน .................................................................................................................... 13

2.3.5

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ...................................................................................... 13

ข้ อมูลทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ..................................................................................................... 14
2.4.1

ภาพรวมผู้ถือหุ้นของ BEC และ BPC ........................................................................................... 14

2.4.2

ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ภายใต้ โครงสร้ างกองทุนฯ ........................................ 16
สารบัญหน้ า 1

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

2.4.3

โครงสร้ างรายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ....... 18

2.4.4

สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ................................................................................................... 24

2.4.5

ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ............. 30

2.4.6

สาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ................................................ 37

2.4.7

การบริ หารจัดการของ BRR เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง BEC และ BPC และ
บริ ษัทในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ........................................................................................................ 54

2.5

จุดเด่นของกองทุนฯและกลยุทธ์การลงทุน................................................................................................... 60
2.5.1

การมีสญ
ั ญาซื ้อขายระยะยาว สาหรับไฟฟ้า ไอดี และไอเสีย .......................................................... 60

2.5.2

ความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต ........................................................................... 61

2.5.3

ลูกค้ าของ BEC และ BPC มีคณ
ุ ภาพเครดิตที่ดี ............................................................................ 64

2.5.4

การกาหนดรายจ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมเพื่อการลดความผันผวนของรายได้
สุทธิฯ ......................................................................................................................................... 64

2.5.5

การถือหน่วยลงทุนของ BRR ....................................................................................................... 65

2.5.6

BRR BEC และ BPC จะวางหลักประกันเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่กองทุนฯ .. 65

2.5.7

BRR ในฐานะบริ ษัทแม่ของกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ได้ เข้ าทาข้ อตกลงเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตน ตลอดจนการดูแลให้ บริ ษัทในกลุม่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ
สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง ........................................................... 66

2.5.8
2.6

มีการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ............................................................................................. 66

ภาพรวมเศรษฐกิจและลักษณะอุตสาหกรรม............................................................................................... 66
2.6.1

การผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ .................................................................................................... 67

2.6.2

ความต้ องการไฟฟ้ารวมของประเทศ ............................................................................................ 68

2.6.3

แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) ................ 70

2.6.4

แนวโน้ มและอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ........................................................ 72

2.6.5

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ................................................. 73

2.7

การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนฯรวมและการประกันรายได้ ..................................................... 75

2.8

ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัย ................................................... 76

3.
3.1

ราคาและการประเมินค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ................................................................. 78
ราคาและวิธีการกาหนดราคาของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน และราคาประเมิน .......................................................................................................... 78

3.2

การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ........ 78
3.2.1

การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก ......................................................................... 78
สารบัญหน้ า 2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

3.2.2

สรุปสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินค่า ............................................................................. 80

3.2.3

ความเห็นของบริ ษัทจัดการและทีป่ รึกษาทางการเงิน ..................................................................... 87

4.
4.1

นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สนิ ที่กองทุนจะลงทุน ............................................. 88
ประมาณการกาไรของกองทุน .................................................................................................................... 88

4.2

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ................................................................. 90

4.3

การปรับปรุงประมาณการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนเป็ นวิธีเส้ นตรง (Straight Line Basis) และการปั นส่วนแบ่ง
กาไรตามสมมุตฐิ านของกองทุนฯ (หลักความระมัดระวัง) ............................................................................ 91

4.4

ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิใน
อนาคตหากกองทุนฯ มิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่าวทังจ
้ านวน โดยเปรี ยบเทียบสิทธิ
ได้ เสียทางทรัพย์สนิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้ าหนี ้หรื อผู้มีสทิ ธิอื่นในรายได้ ในอนาคต ...................... 92

5.
5.1

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง .................. 93
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ...................................................................................................................... 93

5.2

สัญญาตกลงดาเนินการ .......................................................................................................................... 121

5.3

สัญญาวางหลักประกัน............................................................................................................................ 129

6.
6.1

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล .............................................. 136
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง .................................................................................................................................... 136

6.2

ข้ อกาหนดทัว่ ไป ...................................................................................................................................... 137

6.3

การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน .................................................................................... 138

6.4

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ................................................................................. 138

6.5

คารับรองของผู้ดแู ลผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก และความเห็น
ของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะเข้ าทาระหว่าง
กองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง .................................................................................................................. 139

7.
7.1

ปั จจัยความเสี่ยง................................................................................................................................... 143
ความเสีย่ งเกี่ยวกับกองทุนฯ หรื อโครงสร้ างของกองทุนฯ ............................................................................ 143
7.1.1

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรื อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ ......................................................................... 143

7.1.2

ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรก กองทุนฯ จะมีรายได้ จากสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ เพียงแหล่งเดียว หาก
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯสิ ้นสุดลงหรื อถูกบอกเลิกก่อนกาหนด โดยที่กองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนใน
แหล่งรายได้ อื่นๆ ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมถึงอาจส่งผลให้ มีการเลิกกองทุนฯ ได้ ................................. 143
สารบัญหน้ า 3

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

7.1.3

กองทุนฯ ไม่มีผลการดาเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้ านการเงินจากัดสาหรับการประเมินผล
การดาเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ ....................................................................................... 144

7.1.4

ผลการดาเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการกาไรขาดทุนและการ
แบ่งปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ...................................... 144

7.1.5

บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนฯ ให้ ประสบความสาเร็ จได้
และอาจตกลงแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา สละสิทธิ์ หรื อให้ ความยินยอมโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ................................................................................................................. 145

7.1.6

ความเสีย่ งของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น ................................................... 146

7.1.7

สิทธิ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่
อย่างจากัด ............................................................................................................................... 146

7.1.8

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินค่าอิสระ อาจ
มิได้ เป็ นหรื อบ่งชี ้ถึงมูลค่าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ของกองทุนฯ ....................................................... 147

7.1.9

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรื อทาให้ วตั ถุดิบชีว
มวลซึง่ ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนยั สาคัญ.......................... 148

7.2

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ .......................................................................... 149
7.2.1

การศึก ษาและเข้ าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้า ไม่ได้ เป็ น การรั บประกัน ว่าทรัพ ย์ สิน ที่ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง...................................................................................... 149

7.2.2

กองทุนฯ จะเป็ นนิติบุคคลที่ตงั ้ ขึ ้นใหม่ ซึ่งในเบือ้ งต้ นจะมีรายได้ หลักจากสิทธิ ตามสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ ............................................................................................................................. 149

7.2.3

หลักประกันที่ให้ ไว้ แก่กองทุนฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนฯ ได้
ทังหมด
้
และ/หรื อกองทุนฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ ทกุ กรณี ....................................... 150

7.2.4

การที่บริ ษัทจัดการ ไม่มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา BEC และ BPC
สาหรับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ................................................................... 151

7.2.5

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้ อย ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
............................................................................................................................................... 152

7.2.6

ความเสีย่ งจากการขาดน ้าทีใ่ ช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า .......................................... 153

7.2.7

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อมจากหน่วยงานราชการ ................ 153

7.2.8

การที่โรงไฟฟ้าได้ รับความเสียหายอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนฯ โดยที่ประกันภัยสาหรับโรงไฟฟ้าที่ได้ พิจารณาทาไว้ อาจไม่
เพียงพอทีจ่ ะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั ้ ................................................................. 154
สารบัญหน้ า 4

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

7.2.9

ความเสีย่ งจากการที่เครื่ องจักรอุปกรณ์เสือ่ มสภาพ ..................................................................... 156

7.2.10 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุนฯ .......................................................... 156
7.2.11 ความเสี่ยงจากการที่กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงานของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาที่
จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ BEC และ BPC รวมถึงคู่สญ
ั ญาใน
สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังกล่าวดาเนินการตามสัญญาได้ โดยตรง ............ 157
7.2.12 ความเสีย่ งจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้า .................. 158
7.2.13 ความเสีย่ งจากการที่เจ้ าหนี ้อื่นของ BEC และ/หรื อ BPC จะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องบนรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ
เข้ าลงทุน ................................................................................................................................. 158
7.3

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ............................................................................................. 159
7.3.1

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ยังไม่เคยมีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน .................................. 159

7.3.2

ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคา
เท่ากับหรื อมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ........................................................................... 159

7.3.3

การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนได้ ............................................................................................. 161

7.3.4

BRR ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และมีสทิ ธิออกเสียงอย่างมีนยั สาคัญในกิจกรรม
การเข้ าทารายการบางรายการของกองทุนฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่น ........................................................................................................................................... 161

7.3.5

กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในหน่วยลงทุน หรื อรักษาระดับของอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลได้ ....................................................................................................................... 161

7.3.6

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการได้ ........................................... 162

7.3.7

จานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้ อยกว่าจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ ในการลงทุนใน
ครัง้ นี ้....................................................................................................................................... 162

7.3.8

บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อโดย ก.ล.ต. เท่านัน้ .................................................... 162

7.3.9

กองทุนฯ อาจต้ องเลิกกองทุนฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หรื อเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ ซึ่งทาให้ ต้องเลิกกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเป็ นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการ
อนุมตั ิการจัดตังกองทุ
้
นฯ ........................................................................................................... 162

7.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติม ..................................................................... 163
7.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนฯ อาจไม่ประสบความสาเร็ จ .......................................... 163
สารบัญหน้ า 5

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

7.3.12 ความเสีย่ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหน่วยลงทุน ................................................................................. 164
7.3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี สาหรับเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุนฯ เมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่จะได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ........................................................................... 164
8.
8.1

การบริหารและจัดการกองทุนฯ ........................................................................................................... 165
นโยบายการกู้ยมื เงิน ............................................................................................................................... 165
8.1.1

8.2

8.3

8.4

ภาพรวม .................................................................................................................................. 165

นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน................................................. 166
8.2.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ........................................................................................................ 166

8.2.2

เงื่อนไขของการจ่ายเงินปั นผล .................................................................................................... 167

8.2.3

วิธีการจ่ายเงินปั นผล ................................................................................................................. 167

8.2.4

ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................. 168

8.2.5

การคืนเงินลงทุน ....................................................................................................................... 169

การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน .......................................... 169
8.3.1

การออกหน่วยลงทุน ................................................................................................................. 169

8.3.2

ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน................................................. 169

การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน [update ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
อีกครัง้ เมื่อใกล้ เสนอขาย] ........................................................................................................................ 171

8.5

8.6

8.4.1

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน ............................................................................................. 171

8.4.2

การเสนอขายหน่วยลงทุน .......................................................................................................... 174

8.4.3

การจัดสรรหน่วยลงทุน .............................................................................................................. 196

8.4.4

การจดทะเบียนกองทุนฯ............................................................................................................ 202

8.4.5

วิธีการโอนหน่วยลงทุน .............................................................................................................. 202

8.4.6

ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน ..................................................................................................... 204

8.4.7

ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน....................................................................................................... 204

8.4.8

ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด........................................................ 205

การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน ....................................................................................................................... 207
8.5.1

หลักเกณฑ์และวิธีการ ............................................................................................................... 207

8.5.2

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................................ 207

8.5.3

ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ......................................................................................................... 209

การลดเงินทุนจดทะเบียน ........................................................................................................................ 209
สารบัญหน้ า 6

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

8.7

การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ .......................................... 211
8.7.1

บริ ษัทจัดการ ............................................................................................................................ 211

8.7.2

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ .................................................................................................................... 221

8.8

การแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการลงทุน ............................................................................................ 232

8.9

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ............................................................................................................. 234
8.9.1

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ......................................... 235

8.9.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนฯและ/หรื อ BEC และ/หรื อ BPC ....................... 235

8.9.3

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย ....................................................................... 241

8.10

มูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ................................................................................................... 242

8.11

การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน .......................... 243
8.11.1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน ................................. 243
8.11.2 การเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน .................................. 244

8.12

ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน ............................................................................................ 244
8.12.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน............................................. 244
8.12.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน.................................................... 245
8.12.3 งบการเงิน ................................................................................................................................ 247
8.12.4 รายงานประจาปี ....................................................................................................................... 247
8.12.5 การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ ......................................................................... 247
8.12.6 การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ................................................................................................. 248
8.12.7 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ..................................................................... 248

8.13

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนฯ................................................................................................. 248

8.14

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน .......................................................................................................... 248
8.14.1 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล ........................................................................................................ 248
8.14.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ .................................................................................................. 248
8.14.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ ..................................................................................... 254
8.14.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน ....................................................................................................... 254
8.14.5 สิทธิประโยชน์อื่นๆ .................................................................................................................... 254

8.15

การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนฯ ................................................................................................ 255
8.15.1 วิธีแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนฯ.................................................................................... 255
8.15.2 การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอนื่ ............................................................................................. 255
8.15.3 สิทธิออกเสียงยับยังของบริ
้
ษัทจัดการ ......................................................................................... 255
สารบัญหน้ า 7

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สารบัญ

8.16

ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน .................................................................................................................... 256

8.17

การเลิกกองทุนฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ........................................ 256
8.17.1 การยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นฯ โดยสมัครใจ ................................................................................. 256
8.17.2 การคืนเงินค่าจองซื ้อในกรณีเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน ..................................................................... 257
8.17.3 การสิ ้นสุดการอนุมตั ิของ ก.ล.ต. ให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ ...................................................................... 257
8.17.4 กรณีเลิกกองทุนฯ...................................................................................................................... 257
8.17.5 อานาจของ ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนฯ....................................................................................... 258
8.17.6 การชาระบัญชีกองทุนฯ ............................................................................................................. 258
8.17.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ........................................................ 259

8.18

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน ........................................... 260

9.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนฯ ................................................................................................ 262

10.

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถขอรับข้ อมูล................................................................................................. 262

11.

อื่นๆ...................................................................................................................................................... 263
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ภาคผนวก 1

ประมาณการงบก าไรขาดทุ น และการปั น ส่ ว นแบ่ ง ก าไรตามสมมติ ฐ านส าหรั บ ปี ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาคผนวก 2

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าตลาดยุติธรรมของรายได้ สทุ ธิของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริ ษัท
บุรีรัม ย์ พ ลังงาน จากัด และบริ ษั ท บุรีรัม ย์ เพาเวอร์ จ ากัด จัดท าโดย บริ ษั ท อเมริ กัน แอ๊ พ เพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด (ฉบับย่อ)

ภาคผนวก 3

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าตลาดยุติธรรมของรายได้ สทุ ธิของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริ ษัท
บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด จัดทาโดย บริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
(ฉบับย่อ)

ภาคผนวก 4

รายงานการตรวจสอบและงบการเงินของ บริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริ ษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์
จากัด สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559
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คาจากัดความ
คานิยาม
เว้ นแต่เอกสารฉบับนี ้จะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น คาดังต่อไปนี ้ให้ มีความหมายตามทีก่ าหนดนี ้
กกพ.

: คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กพช.

: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟน.

: การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ.

: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต

กฟภ.

: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก.ล.ต.

: คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

กอน.

: คณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย

กฎหมายหลักทรัพย์

: พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ซึ่งรวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือ
อนุมตั ิ กฎ ระเบียบ คาสัง่ และเอกสารอื่นซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออก
โดยอาศัยอานาจของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และส่วนแก้ ไขเพิ่มเติม

กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

: บริ ษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ได้ แก่ (1) บริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน) (2) บริ ษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (3) บริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน
จากัด (4) บริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด (5) บริ ษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (6)
บริ ษั ท บุรีรัม ย์ วิจัย และพัฒ นาอ้ อ ย จ ากัด (7) บริ ษั ท บุรีรัม ย์ เพาเวอร์ พ ลัส
จากัด (8) บริ ษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จากัด และ (9) บริ ษัท โรงงานน ้าตาลชานิ
จากัด

กลุม่ บุคคลเดียวกัน

: กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 8.4
หัวข้ อ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – ข้ อที่ 1 กลุม่ บุคคลเดียวกัน”

กองทุนฯ

: กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

: การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิ ด เผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยเป็ น การประเมิ นอย่างเต็ มรู ป แบบที่ ต้ องมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิท ธิ ข้ อ จ ากัด สิท ธิ ค รอบครองในทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ฯ
เงื่ อ นไขและข้ อจ ากั ด ทางกฎหมาย ข้ อจ ากั ด อื่ น ของการใช้ ประโยชน์
i

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

คาจากัดความ

รายละเอียด การใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสารวจทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ตามสภาพที่เป็ นอยู่
การเปลีย่ นแปลงทางกฏหมาย

: เหตุการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้ซึ่งเกิดขึ ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งรวมถึงการกระทาหรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
หน่วยงานรัฐบาล คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ ว 2)
การออกกฎหมายใหม่ 3) การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะการบังคั บ ใช้ ห รื อ การ
ตีความกฎหมายหรื อมาตรฐานต่างๆ ด้ วย

การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง

: การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินใดๆ หรื อหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ทังนี
้ ้ตามที่
ก.ล.ต. จะอนุญาตหรื อประกาศให้ ลงทุนได้

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก

: การลงทุนในกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุนฯ โดยการได้ มาซึ่งสิทธิ ใน
รายได้ สทุ ธิฯ

การเสนอขายครัง้ แรก

: การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกแก่ประชาชนทัว่ ไป

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

: กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรื อทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน
ทางพิเศษ หรื อ ทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรื อสนามบิน (ฉ) ท่าเรื อน ้า
ลึก (ช) โทรคมนาคม หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริ หารจัดการน ้าหรื อการชลประทาน
และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ
เพื่อลดความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ ้น ด้ วย (ฎ) ระบบจัดการของเสีย
(ฏ) กิ จการที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลาย
กิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหล่านัน้
เข้ าลัก ษณะที่ ค รบถ้ วนดัง นี ้ 1. มี ค วามเชื่ อ มโยง ส่ง เสริ ม หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรื อต่อชุมชนเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน 2. ก่อให้ เกิด
หรื อจะก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละแปดสิบของรายได้ รวมของ
กิจการทังหมดที
้
่ประกอบกันนัน้ หรื อกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. จะได้ กาหนด
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ซึ่งเป็ นกิจการที่มีการดาเนินการเพื่อประโยชน์หรื อ
ให้ บริ การแก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ไม่วา่ กิจการนันจะตั
้ งอยู
้ ท่ ี่ใด
หรื อมีเขตอานาจในการประกอบกิ จการอยู่ที่ใด หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

ข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

: ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการซึ่งกาหนดความสัมพันธ์
สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะได้ ทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหน่วย
ii
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ลงทุน
คณ ะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการ
ลงทุน

: คณะบุคคลซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาต่อบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

ความเสียหายทังหมด
้

้
รับความเสียหายอย่างมี
: ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหรื อทังสองโรงได้
นัยสาคัญ (ซึ่งได้ แก่กรณีที่ความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่
้ 250,000,000
บาทต่อโรงขึ ้นไป) หรื อได้ รับความเสียหายทังหมด
้

ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน

: ทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหรื อทังสองโรงได้
้
รับความเสียหายแต่เพียง
บางส่วน (ซึง่ ได้ แก่กรณีที่ความเสียหายดังกล่าวมีมลู ค่าน้ อยกว่า 250,000,000
บาทต่อโรง)

ค่ า ปรั บ กรณี ผิ ด สั ญ ญ ากรณี
ร้ ายแรง

: จานวนเงินโดยมีจานวนเท่ากับร้ อยละสามของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ
วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

โครงการจัดการกองทุนฯ

: โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ ที่
ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม

จานวนเงินทุนจดทะเบียน

้
นฯ และนากอง
: จานวนเงินทุนที่บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ เพื่อการจัดตังกองทุ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนฯ กับ ก.ล.ต.

ช่ ว งจ านวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ : ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในส่วนที่ 8.4 หัว ข้ อ 8.4.2 “การเสนอขาย
รา ค า ที่ อ อ ก แ ล ะ เส น อ ข า ย
หน่วยลงทุน - ข้ อที่ 3 การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนหรื อราคาที่ออกและเสนอ
เบื ้องต้ น
ขายสุดท้ าย”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครัง้ แรก

ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ

: บริ ษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล เวนเจอร์ จากัด

นายทะเบียน

: นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ
1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน ” และที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจาก ก.ล.ต.

บริ ษัทจัดการ

: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่
ได้ รับใบอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
และมีหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุนฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

: บุคคลที่เกี่ยวข้ องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กาหนดไว้ ใน ส่วนที่ 6 หัวข้ อ
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6.1 “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” ทังนี
้ ้ ให้ คาจากัดความของบุคคลข้ างต้ นเปลี่ยนแปลง
เป็ นไปตามที่ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศแก้ ไขหรื อ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ใบค าขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้
หน่วยลงทุน

: ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปและ/หรื อใบคา
ขอเปิ ด บัญ ชี แ ละจองซือ้ หน่วยลงทุน สาหรั บ ผู้จองซือ้ พิ เศษหรื อ ผู้สนับ สนุน
(แล้ วแต่กรณี)

ใบค าขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้
หน่ ว ยลงทุ น ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
ทัว่ ไป

: ใบคาขอเปิ ดบัญ ชีและจองซือ้ หน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สาหรับผู้
จองซื ้อทัว่ ไปพร้ อมทังแบบตรวจสอบความมี
้
ตวั ตนของลูกค้ า (KYC) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษั ท
จัดการกาหนดหรื อยอมรับ

ใบค าขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้
หน่ ว ยลงทุ น ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
พิเศษหรื อผู้สนับสนุน

: ใบคาขอเปิ ดบัญ ชี และจองซือ้ หน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดี ยวกัน) สาหรั บ
ผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุนพร้ อมทังแบบตรวจสอบความมี
้
ตวั ตนของลูกค้ า
(KYC) และแบบประเมิ น ระดับ ความเสี่ ย งของผู้ล งทุ น (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดการกาหนดหรื อยอมรับ

ประกาศ ทน. 1/2554

: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม
2554 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศ สธ.14/2558

: ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ.14/2558 เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัด การความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ประมาณการทางการเงิน

: ประมาณการกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทุนฯ

ปี การผลิต

: ปี การผลิ ต น า้ ตาล ซึ่ ง ปกติ จ ะเริ่ ม ต้ นวัน ที่ 1 ธั น วาคม และสิ น้ สุด วัน ที่ 30
พฤศจิกายน ของปี ถดั ไป เช่น ปี การผลิต 2559/2560 จะเริ่ มต้ นวันที่ 1 ธันวาคม
2559 และสิ ้นสุด วัน ที่ 30 พฤษจิ ก ายน 2560 ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดังกล่า วอาจ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศโดยสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

: ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในส่ว นที่ 8.4 หัว ข้ อ 8.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผู้ลงทุน”

ผู้จองซื ้อพิเศษ

: ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในส่ว นที่ 8.4 หัว ข้ อ 8.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผู้ลงทุน”

ผู้จดั การกองทุนฯ

: ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งมีหน้ าที่
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ตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ นอกจากนี ้ ผู้จัดการ
กองทุนฯ ยังมีหน้ าที่อื่นและต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

: ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและที่
ได้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น ส่ว นที่ 8.7 หั ว ข้ อ 8.7.2 “ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์”

ผู้ถือหน่วยลงทุน

: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย

: ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 8.3 หัวข้ อ 8.3.2 “ข้ อกาหนดการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

ผู้ป ระกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน

: ผู้ป ระกัน การจัด จ าหน่ ายหน่ วยลงทุน ดังมี รายชื่ อ ปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 8.7
หัวข้ อ 8.7.6 “บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง” รวมถึงผู้จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนที่บริ ษัท
จัดการอาจแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในภายหลัง (ถ้ ามี) ซึง่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
จากกระทรวงการคลังซึ่งจะทาหน้ าที่จดั จาหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครัง้ แรก

ผู้ประเมินค่าอิสระ

: บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด และ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทาการประเมินค่าสิทธิ
ในรายได้ สทุ ธิ ฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของโรงไฟฟ้าโดยวิธีต้นทุนทดแทน

ผู้ลงทุนต่างด้ าว

: ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว อันได้ แก่
(1)

บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย

(2)

นิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(3)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีห้ ุนอันเป็ นทุนตัง้ แต่กึ่ง
หนึง่ ของนิติบคุ คลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อนิติบคุ คลซึง่
มีบคุ คลตาม (1) หรื อ (2) ลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของทุนทังหมด
้
ในนิติบคุ คลนัน้

(4)

ห้ างหุ้นส่วนจากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ ที่ จดทะเบียนในประเทศ
ไทยซึง่ หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (1) หรื อ

(5)
นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ ุนอันเป็ นทุนตังแต่
้ กึ่ง
หนึง่ ของนิติบคุ คลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) หรื อนิติบคุ คลซึง่ มี
บุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ลงทุนมีมูลค่าตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของทุนทังหมดใน
้
v
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นิติบคุ คลนัน้
ผู้สนับสนุน

: บริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

: บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จาหน่ายหน่วย
ลงทุน

ผู้สอบบัญชี

: ผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

พน.

: กระทรวงพลังงาน

พรบ. หลักทรัพย์

: พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม

มูลค่าการเข้ าลงทุน

: จานวนเงิ น ที่ ก องทุน ฯ ช าระให้ แ ก่ BEC และ BPC เพื่ อ เข้ า ลงทุน ในสิท ธิ ใน
รายได้ สทุ ธิฯ

มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ

: จานวนเงินที่กองทุนฯ มีสิทธิ ได้ รับจาก BEC และ/หรื อ BPC ณ วันที่สญ
ั ญา
โอนสิท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ สิน้ สุด ลง ตามรายละเอี ย ดที่ ระบุในสัญ ญาโอนสิท ธิ
รายได้ สทุ ธิฯ

มูลค่าของหน่วยลงทุน

้
่จาหน่ายได้ ณ สิ ้นสุด
: มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
วันคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)

: มูลค่าทรั พย์ สินทัง้ หมดของกองทุน ฯหักด้ วยหนีส้ ิน ซึ่งคานวณตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ในส่วนที่ 8.11

รัฐบาล

: รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ราย งาน ก ารป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ

: รายงานของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่า โดยมี ผ้ ูป ระเมิ น หลักตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ

ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน

: ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในส่วนที่ 8.4 หัว ข้ อ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน - ข้ อ 4 ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน”
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รายได้ สทุ ธิฯ

: รายได้ สทุ ธิ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC
และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ สัญญาซื ้อขายไอน ้า และสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ระบุในส่วนที่ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง”

โรงไฟฟ้า

: โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลังงานความร้ อนร่ วม ซึ่งใช้
กากอ้ อยเป็ นเชื อ้ เพลิ ง หลัก มี ก าลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า โรงละประมาณ 9.9
เมกะวัตต์ ของ BEC และ BPC ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดบุรีรัมย์

วันจดทะเบียนกองทุนฯ

: วันที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนฯ โดยชอบกับ ก.ล.ต. และมีการ
จัด ตัง้ กองทุน ฯ ตามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ น
กองทุนฯ ในส่วนที่ 8.4 หัวข้ อ 8.4.4 “การจดทะเบียนกองทุนฯ” ซึ่งจะเกิ ดขึน้
เมื่อหรื อหลังจากการเสนอขายครัง้ แรกเสร็ จสิ ้น

สนพ.

: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สัญญาตกลงดาเนินการ

: สัญญาตกลงดาเนินการ (Undertaking Agreement) ระหว่าง BRR BEC BPC
และ กองทุนฯ

สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า

: สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้ แก่

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.

1.
2.

สัญญาซื ้อขายไอน ้าระหว่าง BEC BPC และ BSF
สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าระหว่าง BEC
BPC และ BSF
3. สัญญาซื ้อขายน ้า Condensate ระหว่าง BEC BPC และ BSF
4. สัญญาซื ้อขายน ้า RO ระหว่าง BEC BPC และ BSF
5. สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC BPC และ BSF
6. สัญ ญาบริ หารจัดการและซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้า ระหว่าง BEC BPC และ
บริ ษัทรับจ้ างให้ คาปรึ กษางานเดินระบบและงานซ่อมบารุงจากภายนอก
(the Operating and Maintenance Contract)
: สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 044/2554
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (รวมถึงสัญญาฉบับแก้ ไข (ถ้ ามี)) และสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BPC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 008/2556 ฉบับลง
วันที่ 4 เมษายน 2556 (รวมถึงสัญญาฉบับแก้ ไข (ถ้ ามี))

สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

: สัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า ระหว่าง BEC
BPC และกองทุนฯ

ไอดี

: ไอน ้าความดันสูง

ไอเสีย

: ไอน ้าความดันต่า
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ฤดูกาลผลิตของ BSF

: 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

BEC

: บริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด

BPC

: บริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด

BRD

: บริ ษัท บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนาอ้ อย จากัด

BRR

: บริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

BSF

: บริ ษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด

การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใดๆ ในโครงการจัดการกองทุน ฯนี ้ ให้ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อ
ประกาศนันที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราวด้ วย

viii

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
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ส่ วนที่ 1
ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
ข้ อมูลทั่วไป
1.1

1.2

1.3

กองทุนฯ
1.1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

1.1.2

ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund
(ภาษาอังกฤษ)

1.1.3

ชื่อย่ อกองทุนฯ

BRRGIF

บริษัทจัดการ
1.2.1

ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

1.2.2

ที่อยู่

175 อ า ค า ร ส า ธ ร ซิ ตี ้ ท า ว เว อ ร์ ชั ้ น 7 ชั ้ น 21 แ ล ะ ชั ้ น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

1.2.3

โทรศัพท์

0-2674-6488

1.2.4

โทรสาร

0-2679-5996

ผู้ดูแลผลประโยชน์
1.3.1

ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

1.3.2

ที่อยู่

ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 18
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.4

1.3.3

โทรศัพท์

0-2470-3655, 02-470-3201

1.3.4

โทรสาร

0-2470-1996-7

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
1.4.1

ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

1.4.2

ที่อยู่

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.4.3

โทรศัพท์

0-2009-9000

1.4.4

โทรสาร

0-2009-9991

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
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ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
1.5.1

ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1.5.2

ที่อยู่

อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม วัน เขตปทุม วัน กรุ งเทพฯ
10330

1.6

1.7

1.5.3

โทรศัพท์

0-2658-6300

1.5.4

โทรสาร

0-2658-6862

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนฯ
1.6.1

ประเภทกองทุนฯ

1.6.2

วัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุน โดยนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า และ/หรื อ
พลังงานทางเลือกเป็ นหลัก (โดยจะลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ซึ่งมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน ฯ
และทาให้ กองทุนฯ สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ในระยะยาว) รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรื อตรา
สารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ ลงทุนได้

1.6.3

อายุกองทุนฯ

จานวนเงินทุน

ไม่เกิน 3,850 ล้ านบาท โดยจานวนเงินทุนของโครงการจะขึ ้นอยู่กับ
ราคาเสนอขายสุดท้ าย ซึง่ อยูใ่ นช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น

มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และราคาของหน่ วยลงทุน และจานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าในการจองซือ้
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.9

ไม่มีกาหนดอายุ

จานวนเงินทุนโครงการ
1.7.1

1.8

เป็ นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ ข องหน่ วย
ลงทุน
จานวนหน่ วยลงทุน
ประเภทหน่ วยลงทุน
ช่ วงราคาเสนอขายหน่ วย
ลงทุนเบือ้ งต้ น
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ า
ของการจองซือ้

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้ าย
350,000,000 หน่วย
ระบุชื่อผู้ถือ
9.90 บาท – 10.40 บาท ต่อหน่วย
2,000 หน่วย และเพิ่มครัง้ ละ 100 หน่วย

ชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
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1.9.1

ชนิดหน่ วยลงทุน

1.9.2

สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ กองทุนฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่าปี ละ
นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั น 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีกาไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้ วในแต่ละ
ผลและการคืนเงินลงทุน
งวดปี บญ
ั ชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ ง
แล้ ว

มี ช นิ ด เดี ย ว ซึ่ ง มี สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ต อบแทนเท่ า เที ย มกัน ทุ ก
ประการ

นอกจากนี ้ กองทุนฯ มีนโยบายคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใน
รูปของการลดทุน เมื่อกองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินตามที่โครงการ
จัด การกองทุน ฯ และกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ให้ ก ระท าได้ ทัง้ นี ้ โปรด
พิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน ฯ ในหัวข้ อ 8 “การ
บริ หารและจัดการกองทุนฯ “ หัวข้ อย่อยที่ 8.2.5 “การคืนเงินลงทุน”
1.10

ลักษณะของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลสัญชาติไทยหรื อบุคคลต่างชาติ
อาจลงทุน ในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อ ย (หรื อ นักลงทุนที่ มิใช่นักลงทุนสถาบัน ) หรื อ
นักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถื อ
หน่วยลงทุน”
หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน”
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารโอนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ก าหนดไว้ ในหั ว ข้ อ 8.4.5 “วิ ธี ก ำรโอนหน่ ว ยลงทุ น ” และ
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้ องให้ หรื อถือว่าได้ ให้ การยอมรับคารับรอง และให้ ความตกลงบางประการ

1.11

รายชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการจัดตังกองทุ
้
น ฯ เป็ น
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
รายชื่อผู้ถอื หน่ วย

หน่ วยลงทุนที่ออกภายหลัง
การจัดตัง้ กองทุนฯ
จานวนหน่ วย
ลงทุน (หน่ วย)

ร้ อยละ

ผู้สนับสนุน : บริษัท นา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

70,000,000

20.00

ผู้ถอื หุ้นของผู้สนับสนุน

45,500,000

13.00

ผู้จองซือ้ พิเศษ

119,000,000

34.00

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทั่วไป

115,500,000

33.00

รวม

350,000,000

100.00

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน
โปรดพิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในภาคผนวก 5 “ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และผู้สนับสนุน - ผู้สนับสนุน”
ทังนี
้ ้ ผู้รับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วย
ลงทุนที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้ การเสนอขายประสบความสาเร็ จสูงสุด ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยลงทุน
ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ สู นับสนุนจะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยที่ออกและเสนอขายทังหมด
้
1.12

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุน ฯ
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2560

1.13

แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนฯ
การที่กองทุนฯ ซึ่งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องลงทุนใน หรื อเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในรายได้
สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งคิด เป็ นมูลค่ารวมกันไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนฯ ทาให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานนั น้ ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวม
ประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
แผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุนฯ
①
ก อ งทุ น รว ม
ตลาดการเงิ น
ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

②

③

④

ก อ งทุ น รว ม กองทุนรวม
ตลาดการเงิ น พันธบัตรรัฐบาล
ที่ ล ง ทุ น ใ น
ต่ า งประเท ศ
บางส่วน

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

⑤

⑥

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

⑦

⑧

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่
ลงทุนใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

กองทุนฯ จัดอยู่ในกลุม่ กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดับความเสี่ยง ในระดับ 7 (Risk Profile =
ความเสีย่ งสูง (เพราะเป็ นกองทุนที่มีนโยบายมุง่ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพียงประเภทใด
ประเภทหนึง่ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 4

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

การลงทุนของกองทุนฯ และข้ อมูลทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1

ภาพรวมของกองทุนฯ
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการเข้ าลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มี
ศักยภาพ และนาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์ เพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในเบื ้องต้ น กองทุนฯ จะมุ่งเน้ นการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า
โดยกองทุนฯ จะนาเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกแก่ประชาชนทัว่ ไป ลงทุนในสิทธิใน
รายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ ชาระราคาซื ้อตามสัญญาโอน
สิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ จนถึงวันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ คือวันที่ 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BECและ
วันที่ 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC หรื อคิดเป็ นระยะเวลาซื ้อขายประมาณ 11 ปี สาหรับ BEC และประมาณ 18 ปี
สาหรับ BPC

2.2

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายครัง้ แรก
จ านวนเงิ น ทัง้ หมดโดยประมาณที่ ก องทุน ฯ จะได้ รับ จากการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน ครั ง้ แรกจ านวน
350,000,000 หน่วย จะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 3,430 – 3,850 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจัดการคาดว่าจะนาเงินจานวน
ดังกล่าวใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี ้
•

เพื่อลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ
BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ

•

เงินส่วนที่เหลือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ และใช้ สาหรับชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังกองทุ
้
นฯ ในส่วนที่กองทุนฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้ เงิน ที่ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความตัง้ ใจ ณ
ปั จจุบันของบริ ษั ทจัดการ และตามประมาณการการจัดสรรจานวนเงินที่จะได้ รับที่จัดทาอย่างดีที่สดุ ของบริ ษั ท
จัดการ
2.3

นโยบายการลงทุน
2.3.1

การลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก
ในการลงทุนครัง้ แรก กองทุนฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในสิทธิ ใน
รายได้ สทุ ธิ ฯ ทังนี
้ ้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ ชาระราคาซื ้อ
ให้ แก่ BEC และ BPC และจะสิ ้นสุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2571 สาหรับสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ที่ทา
กับ BEC และสิ ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2578 สาหรับสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ที่ทากับ BPC ตามลาดับ
กองทุนฯ จะได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ ตามสูตรการคานวณภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) รายได้ ค่าซื อ้ ขายไฟฟ้า (2) รายได้ ค่า ซื อ้ ขายไอน า้ (3) รายได้ อื่ น ที่ ได้ รับ จากการประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้า หักด้ วย (4) ค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิ ฯ ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”) โดยสัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาโอน

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 5

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ มีดงั นี ้ 1. สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ. 2. สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 3. สัญญาซื ้อขายไอน ้า ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 4. สัญญาซื ้อ
ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 5. สัญญาซื ้อขายน ้า RO
ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 6. สัญ ญาซือ้ ขายน ้า Condensate ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF
และ 7. สัญญาบริ หารจัดการและซ่อมแซมบารุงโรงไฟฟ้า
แผนภาพแสดงโครงสร้ างกระแสรายได้ ของกองทุนฯ
(3)

(6)
(1)

BEC

BPC
(4)
(5)
Condensate

(1)
(2)

RO

BSF

แผนภาพข้ างต้ นถูกจัดทาขึน้ เพื่อแสดงข้ อมูลโดยสังเขป และไม่ได้ แสดงรายละเอียดทังหมดที
้
่เกี่ยวกับ
สัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่ อนไขที่เป็ น
สาระส าคั ญ ของร่ า งเอกสารธุ ร กรรมและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อง” หั ว ข้ อย่ อ ยที่ 5.1 “สัญ ญาโอนสิ ท ธิ
รายได้ สทุ ธิฯ”
1)

รายได้ ค่าซือ้ ขายไฟฟ้ า
BEC และ BPC ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลังงานความ
ร้ อนร่วม ซึง่ ใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก มีกาลังการผลิตไฟฟ้าโรงละประมาณ 9.9 เมกะวัตต์ โดย
BEC และ BPC ได้ เข้ า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบพลังงานชีวมวล โดยกาหนดอัตรารั บซื ้อไฟฟ้า
แบบ Feed in Tariff (“FiT”) ในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. จานวน 2 ฉบับ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเบื ้องต้ นของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ที่ทากับ
กฟภ. มีดงั นี ้
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ตารางแสดงรายละเอียดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าของ BEC และ BPC ที่ทากับ กฟภ.
บริษัท

ขนาดการรับซือ้
ไฟฟ้ าสูงสุดตาม
สัญญา

BEC
BPC

ประเภทเชือ้ เพลิงตามสัญญา

วันเริ่มจ่ ายไฟฟ้ า
เข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD)

วันสิน้ สุดอายุ
สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ า

8.0 เมกะวัตต์

เชื ้อเพลิงชีวมวล1 ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของเชื ้อเพลิงทังหมด
้

11 พฤษภาคม 2555

10 สิงหาคม 2571

8.0 เมกะวัตต์

เชื ้อเพลิงชีวมวล1 ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของเชื ้อเพลิงทังหมด
้

7 เมษายน 2558

6 เมษายน 2578

ที่มา: BEC และ BPC
หมายเหตุ : 1 เชื ้อเพลิงชีวมวลหลักของโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ได้ แก่กากอ้ อย
นอกจากนี ้ BEC และ BPC จะมีการทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ BSF เพิ่มเติมก่อนหรื อในวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
สาเร็ จ ซึ่งระยะเวลาซื ้อขายของสัญ ญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC BPC และ BSF จะสอดคล้ องกับระยะเวลาการซือ้ ขาย
รายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ ทังนี
้ ้ ปริ มาณขันต
้ ่าที่ BSF ตกลงจะรับซื ้อจะคานวณจากกาลังการผลิต ของ
โรงไฟฟ้าโรงละ 0.25 เมกะวัตต์ซึ่งมีรายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ” และ หัวข้ อ 2.4 “ข้ อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.4.6 “สาระสาคัญของสัญญาที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า” - หัวข้ อย่อยที่ 2.4.6.1 “สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” หัวข้ อย่อย
ที่ 2.4.6.2 “สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ BSF”
2)

รายได้ ค่าซือ้ ขายไอนา้
โรงไฟฟ้า ของ BEC และ BPC เป็ น โรงไฟฟ้าระบบผลิต พลังงานความร้ อนร่ วม (Cogeneration
System) ซึ่งภายใต้ กระบวนการผลิตดังกล่าวจะก่อให้ เกิดทังไฟฟ้
้ าและไอน ้า โดย BEC และ BPC
จะจาหน่ายไอดี และไอเสียให้ แก่ BSF ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไอนา้ ระหว่าง BEC และ BPC กับ
BSF ซึ่งมีระยะเวลาสอดคล้ องกับ ระยะเวลาการซื ้อขายรายได้ สทุ ธิ ฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.4 “ข้ อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”
หัวข้ อย่อยที่ 2.4.6 “สาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ” - หัวข้ อ
ย่อยที่ 2.4.6.3 “สัญญาซื ้อขายไอน ้า”

3)

รายได้ อ่ ืนที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
รายได้ อื่นใดที่ BEC และ BPC ได้ รับจากสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
(นอกเหนือจากรายได้ ที่ระบุในข้ อ (1) และ ข้ อ (2) ข้ างต้ น) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ ของร่ าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”
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ค่ าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้ า
ค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้าที่นามาใช้ ในการคานวณรายได้ สทุ ธิฯ ประกอบไปด้ วย (1) รายจ่ายที่เกิดขึ ้น
จริ งในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น ค่าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ค่าเบี ้ยประกัน
ตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน และ ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารสาหรับการโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า และ (2) รายจ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย (2.1) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบารุ งโรงไฟฟ้า (2.2) ค่าบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าที่จาเป็ นเพื่อให้ โรงไฟฟ้าสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าจ้ างและค่าใช้ จ่ายสาหรับที่ปรึ กษาและผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า และ เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
ของพนักงานรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและค่าโสหุ้ย ทังนี
้ ้ หากมีรายจ่ายส่วนเพิ่มใดๆ
ตามรายการที่ระบุในรายจ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมที่เกินจากจานวนเงินที่
กองทุนฯ ตกลงจะโอนให้ แก่ BEC และ BPC ให้ ถือว่าค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าว BEC และ BPC
เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหัว ข้ อ 5 “ข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขที่ เป็ น
สาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญ ญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ”

โดยการนาส่งรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC จะคานวณรายได้ สทุ ธิฯ และ
นาส่งรายได้ สทุ ธิฯ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่กองทุนฯ เป็ นรายเดือน ซึง่
จะเท่ากับรายได้ ตามข้ อ (1) ถึง (3) หลังจากหักค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้าตามข้ อ (4) ตามรายละเอียดที่ระบุ
ข้ างต้ น โดย BEC และ BPC จะนาส่งรายได้ สทุ ธิ ฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯและข้ อมูลทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.3.1 “การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก”
อนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ มีการยื่นคาขอจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็ นการทั่วไป เป็ นหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วัน จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ น กองทุน รวมฯ และ กองทุน ฯจะต้ อ งเข้ าท าสัญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ ดังนัน้ กองทุนฯ จะเข้ าทาสัญ ญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการคาดว่า
จะเข้ าทาสัญญาดังกล่าวในวันจดทะเบียนกองทุนฯ หรื อภายในช่วงระยะเวลาอันสัน้ ภายหลังจากวันจด
ทะเบียนกองทุนฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกาหนดการเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4 “การเสนอขาย การจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
สาหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าของ BEC และ
BPC บริ ษัทจัดการจะควบคุมดูและและติดตามผ่านรายงานที่ BEC และ BPC จะต้ องส่งให้ กองทุนฯ เป็ น
รายเดือน และ/หรื อ รายไตรมาส ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ (อาทิเช่น งบทดลอง
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(Trial Balance) รายไตรมาสของ BEC และ BPC ที่ผ้ สู อบบัญชีใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมของ BRR
งบการเงินประจาปี ของ BEC และ BPC ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว รายงานประมาณการค่าใช้ จ่าย
ประจาปี รายงานประจาเดือนสาหรับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า รายงาน
แสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบกับประมาณการของ BEC และ BPC และ กาหนดการบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้า เป็ นต้ น)
นอกจากนี ้ เพื่ อ เป็ น ประกัน การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ภ ายใต้ สัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ และ สัญ ญาตกลง
ดาเนินการ BEC และ BPC ตกลงดาเนินการให้ มีการวางหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (1) จดจานอง
ที่ดิน พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (2) การ
จานาหุ้นทังหมดของ
้
BEC ที่ถือโดย BRR และการจานาหุ้นทังหมดของ
้
BPC ที่ถือโดย BEC (3) การโอน
สิทธิ อย่างมีเงื่อนไข 1ในสัญญาเช่าของที่ดินอันเป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
า (4) การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่อนไขใน
บัญชี รายได้ ที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ของ BEC และ BPC ให้ แก่กองทุนฯ และ (5) การ
ดาเนินการให้ กองทุนฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ประกันภัย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่
5.3 “สัญญาวางหลักประกัน”
ทังนี
้ ้ ตามข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ นัน้ BRR ในฐานะผู้สนับสนุนตกลงที่จะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้เพื่อให้ กองทุนฯ มั่นใจได้ ว่าการดาเนินการของโรงไฟฟ้าเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อยเช่น (ก) รักษา
สัดส่วนการถือหุ้นทังทางตรงและ/หรื
้
อ ทางอ้ อมใน BEC ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว ใน BPC ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว และใน BSF ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 51.00
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว (ข) รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20.00 ของ
จานวนหน่วยลงทุน ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนครัง้ แรกสาเร็ จ (ค)
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ BEC BPC และ BSF ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (เช่น สัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ สัญญาซื ้อขายไอน ้า สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า สัญญาซื ้อขาย
น ้า Condensate สัญ ญาซือ้ ขายนา้ RO และ สัญ ญาซื ้อขายไฟฟ้า ) และ (ง) ให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) แก่ ก องทุ น ฯ ส าหรั บ การลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า อื่ น ๆ ของ BRR โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.2 “สัญญาตกลงดาเนินการ”
แผนภาพต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างของกองทุนฯ และความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
กิจการโรงไฟฟ้า และ ผู้สนับสนุน (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20.00 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 33.33 2 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ภายหลังการเสนอขายครัง้
1

กองทุนฯ จะสามารถพิจารณาเข้ ารับประโยชน์ จากการโอนสิทธิ อย่างมี เงื่อนไขตามที่ระบุ ใน (3) และ (4) ได้ เมื่ อ BEC และ/หรื อ BPC ทาผิดเงื่อนไขใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อสัญญาตกลงดาเนินการ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อสัญญาตกลงดาเนินการ

2

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 ข้ อ 26 ที่กาหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
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แรก) และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น ฯ และเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) เสร็ จสิ ้น
แผนภาพแสดงโครงสร้ างของกองทุนฯ

การโอนผลประโยชน์ จากสัญญาโอนสิทธิรายได้ สุทธิ
รายละเอียดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการโอนรายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่กองทุนฯ สามารถแสดงตามแผนภาพดังต่อไปนี ้
แผนภาพแสดงการโอนรายได้ สุทธิฯ ให้ แก่ กองทุนฯ

หมายเหตุ: *

บัญชี 1 หมายถึง บัญชีธนาคารซึ่งเปิ ดไว้ กับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นบัญชีที่ถกู กาหนดให้ รับรายได้
ค่าซื ้อขายไฟฟ้า รายได้ ค่าซื ้อขายไอนา้ และ รายได้ อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ตามที่
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กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดยทาง BEC และ BPC จะเป็ นเจ้ าของบัญชี 1 ของแต่ละบริษัท
อย่างไรก็ตาม การเบิกถอนเงินจากบัญ ชี 1 จะอยู่ภายใต้ ความดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีการ
กาหนดให้ กองทุนฯ ลงนามร่วมกันกับ BEC หรือ BPC ในการโอนเงินรายได้ ในบัญชี 1 ของ BEC หรื อ
BPC ไปยังบัญชีอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

2.3.2

การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในสิ ท ธิ ใ นรายได้ สุ ท ธิ ฯ ของ BEC และ BPC บริ ษั ท จั ด การในนามของ
กองทุนฯ อาจลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นโดยการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ให้ กระทาได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
การลงทุน หรื อการได้ มาเพิ่มเติม ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าวจะต้ อง
อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกับเมื่อกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก (เช่น ข้ อ
กาหนดการสอบทานธุรกิจ Due Diligence และ การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 6 “การ
ทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูล” หัวข้ อย่อยที่ 6.3 “การดาเนินการที่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มมี ลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามข้ อตกลงหรื อ
สัญญาที่มีกบั ภาครัฐ ซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนฯ ในกรณีเช่นนี ้ ไม่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การลงทุน หรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุน
เพิ่มเติม กองทุนฯ จะต้ องปฏิบัติตามขันตอนเกี
้
่ยวกับการเพิ่มทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 8.5 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน” ซึ่งจะต้ องได้ รับมติจากผู้ถือ หน่วยลงทุน ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนฯ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติม กองทุนฯ จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามขันตอนเกี
้
่ยวกับการกู้ยืมตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน”
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต
กองทุนฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทน. 1 /2554 ซึง่ ห้ ามมิให้ กองทุนฯ ประกอบ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง
อย่ า งไรก็ ดี หากในอนาคตกองทุ น ฯ จะเข้ าท า แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาที่ ม อบหมายให้
บุคคลภายนอกเป็ นผู้ดาเนินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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1) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาใดๆ ที่มอบหมายให้ บุคคลภายนอกเป็ น ผู้ดาเนินงานกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว จะกระทาได้ เมื่อได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว หรื อเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข
หรื อยกเลิก สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุนฯ โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 6 “การทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูล ” หัวข้ อย่อยที่ 6.3 “การดาเนินการที่
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
2) การค านวณมูล ค่ า ของสัญ ญาดัง กล่า ว ให้ พิ จ ารณาจากมูล ค่ า สัญ ญาทุ ก รายการภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน
2.3.3

การลงทุนในทรัพย์ สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนฯ ลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักตามที่ได้ ระบุในข้ อ 2.3.1 และ ข้ อ 2.3.2 แล้ ว กองทุนฯ อาจดาเนินการ
ลงทุนในทรัพย์สินรองหรื อ มีไว้ ซึ่งประเภททรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
หรื อมีประกาศแก้ ไข หรื อ เพิ่มเติมประเภท หรื อลักษณะหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่กองทุนฯ สามารถลงทุนได้
1) พันธบัตรรัฐบาล
2) ตัว๋ เงินคลัง
3) พัน ธบัต รหรื อ หุ้ นกู้ ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึ น้ เป็ นผู้ ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่ เข้ าลักษณะของตรา
สารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
6) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อกองทุนเพื่อการ
ฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่
เบี ้ย หรื อผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตั๋วสัญญาใช้ เงินที่เข้ าลักษณะของตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
7) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงินฝาก
8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น
9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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(ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงาน
กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในต่ า งประเทศที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

10) หุ้นที่ออกโดยบริ ษัทที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทนันมี
้ การลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี
บัญชี

(ข)

บริ ษัทนันมิ
้ ใช่บริ ษัทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ตาม
ประกาศที่ ทน. 1 /2554

11) สัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าท าสัญ ญาดังกล่าวมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อป้องกัน ความเสี่ยงของ
กองทุนรวม
ทังนี
้ ้ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรื อการลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ หรื อมี
ประกาศแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมประเภท หรื อลักษณะของหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการ จะดาเนินการ
ตามขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2.3.4

อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนฯ จะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักตามที่ได้ ระบุ
ไว้ ในหัวข้ อ 2.3.1 และข้ อ 2.3.2 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ โดยคานวณ
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้ มาหรื อราคาอื่นใดตามที่ ก.ล.ต.
กาหนด ดังนัน้ กองทุน ฯ จะต้ อ งไม่ลงทุน ในการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน รองเกิ น กว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการ มีหน้ าที่ที่จะต้ องควบคุมดูแลให้ อตั ราส่วนการลงทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ รอง เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน.87/2558 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน
ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

2.3.5

การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนฯ
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการจาหน่ายไปดังกล่าว จะต้ องอยู่
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ภายใต้ ข้อกาหนด เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก (เช่น ข้ อ
กาหนดการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ มติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณี
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อในกรณีที่เป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกิ นกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของ
กองทุนฯ ณ เวลาที่มีการจาหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้ รับ ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการจาหน่ายไปในแต่ละกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
2.4

ข้ อมูลทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.4.1

ภาพรวมผู้ถอื หุ้นของ BEC และ BPC

แผนภาพแสดง กลุ่มบริษัทนา้ ตาลบุรีรัมย์ และโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ BRR
BRR เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ข อง BEC และ BPC โดย BRR ถื อ หุ้ นทางตรงและทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 และร้ อยละ 99.98
ตามลาดับ กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ เป็ นหนึง่ ในผู้บกุ เบิกอุตสาหกรรมน ้าตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวิเชียร ตังตรง
้
เวชกิจ เป็ นผู้ริเริ่ มปลูกอ้ อยและส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกอ้ อยในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายน ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาวสีรา ทังในและต่
้
างประเทศมานานกว่า 50 ปี รวมถึงการนาผลพลอยได้ ที่ได้ จาก
กระบวนการผลิตน ้าตาล เช่น กากอ้ อย และกากหม้ อกรอง มาต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร ได้ แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล และ
ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยปุ๋ ย กลุ่ม บริ ษั ท น า้ ตาลบุรี รั ม ย์ ได้ ป รั บ โครงสร้ างโดย จดทะเบี ย นจัด ตัง้ BRR ซึ่ ง เป็ น Holding
Company ในปี 2556 และในปี ถัดมา BRR เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปั จจุบัน BRR มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 676,750,000 บาท โดย BRR ได้ มีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแผนการกลยุทธ์ ตา่ งๆ
ของ BEC และ BPC รวมถึงบริ ษัทย่อยในกลุม่ ทังหมด
้
ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจของกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ทังนี
้ ้
กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยดังต่อไปนี ้
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บริ ษัทในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์
บริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
(BRR)
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด
(BSF)
บริ ษัท บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนาอ้ อย จากัด
(BRD)
บริ ษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด
(KBF)
บริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด
(BEC)
บริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด
(BPC)
บริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จากัด
(BPP)3
บริ ษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จากัด
(BSC)
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลชานิ จากัด
(CSF)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Holding Company ทาหน้ าที่ลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลิตและจัดจาหน่ายน ้าตาลทราย
จัด หาต้ น อ้ อ ยให้ BSF โดยส่งเสริ ม และสนับ สนุนการปลูก อ้ อยในลักษณะ
Contract Farming
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์จากกากหม้ อกรอง ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต
น ้าตาล
ผลิตไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ เชื อ้ เพลิงจากกากอ้ อ ย ซึ่งเป็ น ผลพลอยได้ จ าก
กระบวนการผลิตน ้าตาล
ผลิตไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ เชื อ้ เพลิงจากกากอ้ อ ย ซึ่งเป็ น ผลพลอยได้ จ าก
กระบวนการผลิตน ้าตาล
ผลิตไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ เชื อ้ เพลิงจากกากอ้ อ ย ซึ่งเป็ น ผลพลอยได้ จ าก
กระบวนการผลิตน ้าตาล
ผลิตและจัดจาหน่ายน ้าตาลทราย (ยังไม่ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจ)
ผลิตและจัดจาหน่ายน ้าตาลทราย
(ยังไม่ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจ)

กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ได้ เริ่ มดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิง ในปั จจุบนั กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ มีโรงไฟฟ้าที่
เปิ ดดาเนินการแล้ ว 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ในส่วนของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ซึ่งดาเนินการโดย BPP นัน้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจาก กกพ. แล้ ว
นอกจากนี ้ กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ได้ วางแผนที่จะขยายพืน้ ที่การส่งเสริ มการปลูกอ้ อย และกาลังการผลิตนา้ ตาลทรายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ มีกากอ้ อยซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากโรงงานน ้าตาลของ BSF เพิ่มขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ การขยายกาลังการผลิต
ไฟฟ้าพร้ อมไปกับการขยายกาลังการผลิตน ้าตาลนัน้ จะเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ สามารถสร้ างประโยชน์ จากผล
พลอยได้ จากกระบวนการผลิตน ้าตาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

3

กองทุนฯ ไม่ได้ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPP

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 15

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

2.4.2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ข้ อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้ าของ BEC และ BPC ภายใต้ โครงสร้ างกองทุนฯ

แผนภาพแสดงโครงสร้ างผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าของ BEC และ BPC หลังการจัดตัง้ กองทุนฯ
ข้ อมูลทั่วไป
BEC
วันจัดตังบริ
้ ษัท

17 มิถนุ ายน 2548

BPC
4 เมษายน 2554

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)
โดยมีโรงไฟฟ้าบริ ษัทละ 1 โรงซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยใช้ เทคโนโลยี
แบบผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) ทาให้ สามารถผลิต
และจาหน่ายทังไฟฟ้
้ าและไอน ้าได้ ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก
การจัด หาวัต ถุดิ บ หลัก ใน กากอ้ อย : BEC และ BPC ซื ้อกากอ้ อยจาก BSF ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลใน
การผลิตไฟฟ้าและไอน ้า
การผลิตไฟฟ้าและไอน ้า เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้า
น า้ : BEC และ BPC ซื อ้ น า้ 2 ประเภทจาก BSF อัน ได้ แ ก่ น า้ RO (Reverse Osmosis)
และน ้า Condensate ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายน ้า RO และสัญญาซื ้อขายน ้า Condensate
ทังนี
้ ้ แต่ละสัญญาดังกล่าวของ BEC และ BPC จะมีระยะเวลาซื ้อขายตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญา
ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571 และวันที่ 6 เมษายน 2578 ตามลาดับ
กาลังการผลิต

หม้ อต้ มไอน ้า (Boiler)

หม้ อต้ มไอน ้า (Boiler)

ไอดี: 85 (ตันต่อชัว่ โมง)

ไอดี: 100 (ตันต่อชัว่ โมง)

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)

ไฟฟ้า : 9.9 (เมกะวัตต์)

ไฟฟ้า : 9.9 (เมกะวัตต์)

ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย ก 135.6 ล้ านบาท
ชาระ ณ วันที่ 30 กันยายน (มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น เท่ากับ 100 บาท)
2559
ที่ตงั ้

170 ล้ านบาท
(มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น เท่ากับ 100 บาท)

เลขที่ 289 หมู่ ที่ 2 ต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคู
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 16

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

BEC
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

BPC
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ณ วันที่ 5 มกราคม 2560
รายการทรัพย์ สินสาคัญ
ที่ใช้ ในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้ า

BEC

BPC

ที่ดิน
กรรมสิทธิ์

โฉนดที่ดินเลขที่ 8473, 27608, 29427, และ
29797

4
สิทธิ การเช่ า / อายุการเช่ า โฉนดที่ดินเลขที่ 8470 / 19 ปี , 8471 / 19 ปี , โฉนดที่ดินเลขที่ 20422 (บางส่วนของที่ดิน)
คงเหลื อ โดยประมาณ ณ 20422 / 19 ปี , 20424 / 19 ปี และ 28345 / / 3 ปี และ 27607 / 18 ปี
วันที่ 5 มกราคม 2560
19 ปี

อาคาร

อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอนา้ และส่วน อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอนา้ และส่วน
ควบคุม
ควบคุม
อาคารหอระบายความร้ อน

อาคารหอระบายความร้ อน

อาคารปรับปรุงคุณภาพน ้า

อาคารปรับปรุงคุณภาพน ้า

เครื่ องจักรและอุปกรณ์หลัก

4

เครื่ อ งกังหัน ไอน า้ (Steam 1 เครื่ อง
Turbine)

1 เครื่ อง

เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า 1 เครื่ อง
(Generator)

1 เครื่ อง

ปั จจุบนั BPC ยังไม่สามารถจัดทาสัญญาเช่าระยะยาวสาหรับที่ดินผืนหนึง่ ซึง่ มีขนาด 1 งาน 55 ตารางวา ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 20422 ซึง่
เป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินของ BPC เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึง่ ตกอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันโดยจานองเป็ นหลักประกันไว้ กับ
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินแห่งหนึง่ และปั จจุบนั ที่ดนิ ดังกล่าวได้ มีการทาสัญญาเช่าระหว่าง BEC และ BPC เป็ นระยะเวลา 3 ปี
อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ได้ กาหนดให้ การจัดการเรื่ องดังกล่าวเป็ นหนึ่งในหน้ าที่ที่สาคัญของ BPC คือ ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่กองทุนฯเข้ าลงทุนสาเร็ จ BPC
จะเข้ าทาสัญ ญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอกดังกล่าว และจะดาเนิ นการจดทะเบี ยนสิทธิ ก ารเช่าที่ดินดังกล่าว โดยกาหนดให้ ระยะเวลาการเช่า
ครอบคลุมถึงวันที่ 6 เมษายน 2578 รวมถึงจะเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ อย่างมีเงื่อนไขให้ ครอบคลุมระยะเวลาเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ ทังนี
้ ้
บุคคลภายนอกดังกล่าว มี ความเกี่ ยวข้ องกับกลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ จึงคาดว่า BPC จะสามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึง่ หาก BPC ไม่
สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด และระยะเวลาซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ระหว่างกองทุนฯ และ BEC สิ ้นสุดลงแล้ ว BEC ตกลงจะยังไม่
ปลดหน้ า ที่ เรื่ องเกี่ ย วกับ การโอนสิ ทธิ อย่ า งมี เงื่ อ นไขที่ เกี่ ย วข้ องกับ ที่ ดิน ดังกล่า วต่ อไปจนกว่ า BPC จะด าเนิ นการเข้ า ท าสัญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ
บุคคลภายนอกดังกล่าว และจะดาเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว รวมถึงจะเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ อย่างมีเงื่อนไขให้ ครอบคลุม
ระยะเวลาเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ จนแล้ วเสร็ จ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 17

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

หม้ อไอน ้า (Boiler)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

1 เครื่ อง

1 เครื่ อง

ราคาประเมินทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อที่ 3
มูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ของสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรอุปกรณ์ สาหรับการพิจารณากาหนดวงเงินประกันภัยความเสีย่ งภัย
ทุกชนิด (Industrial All Risks)
บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด

(ประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

(ประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)

BEC

468,700,000

527,000,000

BPC

539,700,000

536,000,000

ต้ นทุนทดแทนใหม่
(Replacement Cost New)

2.4.3

โครงสร้ างรายได้ และรายจ่ ายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าของ BEC และ BPC
โครงสร้ างรายได้ สทุ ธิของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้ แก่กองทุนฯ จะสอดคล้ องกับโครงสร้ างรายได้ ของ
โรงไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ รายละเอียดที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
1)

รายได้ ค่าซือ้ ขายไฟฟ้ า
เงินที่ BEC และ BPC จะได้ รับจากกฟภ. จากการขายไฟฟ้า และเงินที่ BEC และ BPC จะได้ รับ
จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ BSF และ/หรื อบุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี)
BEC ได้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
(Power Purchase Agreeement) เลขที่ VSPP-PEA-044/2554 ที่ ได้ ท ากั บ กฟภ. โดยสัญ ญา
ดังกล่าวเป็ นสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Purchaser
: VSPP) แบบ Adder มีปริ มาณรับซื ้อพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์
เป็ นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 5 ปี ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2559
BEC ได้ ดาเนินการแก้ ไขสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็ น Feed in Tariff (FiT) ซึ่งโดย
ปกติจะมีระยะเวลาของสัญ ญา 20 ปี แต่เนื่องจาก BEC ได้ จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบในเชิ งพาณิ ชย์
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าแบบ Adder ไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว จึงต้ องหักระยะเวลาที่ได้ จ่ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบดังกล่าว รวมถึงต้ องหักระยะเวลาปรับลดตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน เรื่ อง การรับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวล) ในช่วงเปลีย่ นผ่านจากแบบ Adder เป็ น FiT พ.ศ. 2559 ดังนัน้ ระยะเวลาของสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมีการจัดตัง้ กองทุนฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 2 ของปี 2560 จะ
คงเหลือประมาณ 11 ปี (สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจะสิ ้นสุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2571)
BPC ได้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิ งพาณิ ชย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ตามสัญ ญาซื ้อขายไฟฟ้า
(Power Purchase Agreeement) เลขที่ VSPP-PEA 008/2556 กับ กฟภ. โดยสัญญาดังกล่าวเป็ น
สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้าสาหรับ ผู้ผลิต ไฟฟ้า รายเล็กมาก (Very Small Power Purchaser : VSPP)
แบบ FiT มี ป ริ ม าณรั บ ซื อ้ พลัง ไฟฟ้ า สูง สุด 8 เมกะวัต ต์ ที่ ร ะดับ แรงดัน 22,000 โวลท์ เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี ดังนัน้ ระยะเวลาของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมีการจัดตังกองทุ
้
นฯ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 18

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ซึง่ อยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 2 ของปี 2560 จะคงเหลือประมาณ 18 ปี (สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจะ
สิ ้นสุดในวันที่ 6 เมษายน 2578) ทังนี
้ ้ กฟภ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่งและจัดจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้ แก่ประชาชน ธุรกิ จ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจาหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) หรื อ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 99.98
ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
และมีผ้ ใู ช้ ไฟฟ้า 18.17 ล้ านราย โดยในปี 2558 กฟภ. มีหน่วยซื ้อไฟฟ้ารวม
ทังสิ
้ ้น 130,385 ล้ านหน่วย และมีการจาหน่ายไฟฟ้ารวมทังสิ
้ ้น 123,210 ล้ านหน่วย กฟภ. มีทุน
ประเดิม 87 ล้ านบาท และทุนรับจากงบประมาณ 4,803 ล้ านบาท กฟภ. มีกระทรวงการคลังเป็ นผู้
ถือหุ้นร้ อยละ 1005 โดยตังแต่
้ ปี 2555 กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั กฟภ. โดยที่
ผ่านมา BEC และ BPC ได้ ปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. อย่างเคร่ งครัด
และพร้ อมให้ ความร่วมมือกับกฟภ. ในการแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นตลอดเวลา
โครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff ตามสัญ ญาซื ้อขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC และ BPC
กับ กฟภ. เป็ นดังต่อไปนี ้
1.

อัตรารับซื ้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed : FiTF) จะอยู่ที่ 2.39 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง โดยคิด
จากต้ นทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าและค่าดาเนินการและบารุ งรักษา ซึ่ง FiTF จะคงที่ตลอดอายุ
โครงการ

2.

อัตรารับซื ้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiT variable : FiTV) คิดจากต้ นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ตามค่าอัตราเงิ น เฟ้ อขัน้ พื น้ ฐาน (Core inflation)
เฉลี่ยของปี ก่อนหน้ า ตามประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์ (โดยในปี พ.ศ.2560 ค่า FiTV
เท่ากับ 1.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง)

3.

อัต รารั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า ในรู ป แบบ FiT พิ เศษ (FiT Premium) จะอยู่ที่ 0.30 บาทต่ อ กิ โลวัต ต์
ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ BEC และ BPC จะได้ รับ FiT Premium จาก กฟภ. เฉพาะในช่วงระยะเวลา 8
ปี แรก นับจากวันที่เริ่ มขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กับ กฟภ. โดย BEC และ BPC
จะได้ รับสิทธิจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และ 6 เมษายน 2566 ตามลาดับ

ทังนี
้ ้ นอกจากการขายไฟฟ้าให้ แก่กฟภ. ซึ่งเป็ นผู้ซือ้ ไฟฟ้าหลัก BEC และ BPC ยังสามารถขาย
ไฟฟ้าให้ แก่ BSF และ บุคคลภายนอก (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้มีการกาหนดปริ มาณขันต
้ ่าและปริ มาณสูงสุดที่
BSF จะซื ้อจาก BEC และ/หรื อ BPC โดยอัตราค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายแก่ BSF เป็ นดังต่อไปนี ้
• ในกรณีที่ BSF ซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่เกิ นปริ มาณขันต
้ ่าที่ BSF ตกลง
จะซือ้ ตามสัญ ญาซื ้อขายไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจะอ้ างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้า ที่ BSF ซือ้

5

ข้ อมูลจากรายงานประจาปี 2558 ของ กฟภ.
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จาก กฟภ. หรื ออัต ราค่าไฟฟ้า ที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) ขายให้ แก่ กฟภ.
แล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
• ในกรณีที่ BSF รับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ/หรื อ BPC เกินกว่าปริ มาณขันต
้ ่าที่ BSF ตกลง
จะซื ้อ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าในส่วนที่เกินจากปริ มาณขัน้
ต่าจะอ้ างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ขายให้ แก่ กฟภ.
ทัง้ นี ้ อัต ราค่า ไฟฟ้า ที่ BSF ซื อ้ จากกฟภ. เฉลี่ย 12 เดื อ นตัง้ แต่เดื อ นเมษายน 2559 ถึ ง เดื อ น
มีนาคม 2560 อยูท่ ี่ 3.86 บาทต่อเมกะวัตต์ชวั่ โมง ซึ่งต่ากว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ BEC และ/หรื อ BPC
ขายให้ กฟภ. ในปี 2560 ภายใต้ โครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff ซึง่ มีผลรวมอยูท่ ี่ 4.54
บาทต่อเมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าไฟฟ้าที่ BSF ซื ้อจากกฟภ. ในแต่ละเดือนอาจไม่เท่ากัน
โดยอาจสูง หรื อ ต่ า กว่ า อัต ราค่ า ไฟฟ้ า ที่ BEC และ/หรื อ BPC ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับ หลายปั จ จัย เช่ น
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ BSF ซื ้อในแต่ละเดือน เป็ นต้ น สาหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่ BSF ซื ้อจากกฟภ.
ในเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ ี่ 3.65 บาทต่อเมกะวัตต์ชวั่ โมง
ทังนี
้ ้ BEC และ BPC จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ BSF ซึง่ BSF เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ น ้าตาล
บุรีรัมย์ เช่นเดียวกับ BEC และ BPC โดยโรงงานนา้ ตาลของ BSF ตังอยู
้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ซึง่ ทาให้ สะดวกต่อการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั โรงน ้าตาลของ BSF
BSF จัดตังขึ
้ ้นในปี 2546 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทราย โดยกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิต และจัดจาหน่ายน ้าตาลมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี ทังนี
้ ้
ในฤดูการผลิตปี 2558/59 BSF ขยายกาลังการผลิตน ้าตาลทราย โดยมีกาลังการหีบอ้ อย เพิ่มขึ ้น
เป็ น 23,000 ตันอ้ อยต่อวัน ซึ่งท าให้ สามารถรองรับ ปริ มาณอ้ อ ยเข้ าหีบ กว่าปี ละ 2 ล้ านตัน ใน
ปั จจุบนั BSF มีทนุ จดทะเบียน 1,050 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการขายและบริ การ 3,467 ล้ าน
บาท และ 3,615 ล้ านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ ในการจาหน่ายไฟฟ้าแก่ BSF จะช่วย
เพิ่มความมัน่ คงของการสร้ างรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนฯ มากยิ่งขึ ้น
2)

รายได้ ค่าซือ้ ขายไอนา้
BEC และ BPC ผลิต และจ าหน่ ายไอน า้ 2 ประเภท ให้ แ ก่ BSF เพื่ อ ไปใช้ ในกระบวนการผลิ ต
น ้าตาล และในบางกรณี อาจมีการซื ้อขายไอน ้าระหว่างกัน ของ BEC และ/หรื อ BPC และ/หรื อ
บุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี) ซึง่ ได้ แก่
ไอดี
รายได้ คา่ ซื ้อขายไอดีที่ BEC และ BPC จะได้ รับจาก BSF จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไอน ้า ซึง่ ได้
กาหนดราคาและปริ มาณรับซื ้อขันต
้ ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF และคุณสมบัติ โดยระยะเวลาซื ้อ
ขายของสัญญาซื ้อขายไอน ้าจะสอดคล้ องกับระยะเวลาการซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
ไอเสีย
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รายได้ คา่ ซื ้อขายไอเสียที่ BEC และ BPC จะได้ รับจาก BSF จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไอน ้า ซึ่ง
ได้ กาหนดราคาและปริ มาณรับซื ้อขันต
้ ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF และคุณสมบัติ โดยระยะเวลาซื ้อ
ขายของสัญญาซื ้อขายไอน ้าจะสอดคล้ องกับระยะเวลาการซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
โดยปกติ ฤดูกาลผลิตของ BSF จะเริ่ มต้ นตัง้ แต่ 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทัง้ นี ้
ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงตามการประกาศโดยสานักงาน กอน.
3)

รายได้ อ่ ืนที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
รายได้ อื่ น ที่ ได้ รับ จากการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ได้ แ ก่ เงิ น ค่า สิ น ไหมทดแทนที่ ได้ รับ จาก
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และเงินได้ และ/
หรื อ ค่า ปรั บ ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับ จากสัญ ญาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้า รวมถึงรายได้ จากการซื ้อขายน ้า Condensate และ/หรื อ น ้า RO ระหว่าง BEC และ/หรื อ
BPC และ/หรื อบุคคลภายนอก (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ รายได้ อื่นดังกล่าวไม่รวมถึงรายได้ ที่เกิดจากผลผลิต
พลอยได้ อื่นๆ และค่าปรับที่ BEC และ/หรื อ BPC อาจได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาที่ปรึ กษางานเดินระบบ
และงานซ่อมบารุงรักษาโรงไฟฟ้า (the Operating and Maintenance Contract)
โครงสร้ างรายจ่ าย
ค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้า ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิ ด ขึน้ จริ ง ในการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าที่
สาคัญ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคา
1)

ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าที่สาคัญ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ งในการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าที่สาคัญ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่าย
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวลที่ ใ ช้ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า และไอน า้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ น า้
Condensate ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อน ้า RO ค่าเบี ้ยประกัน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1.1) ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบชีวมวลที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าและไอนา้
ค่าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกับวัต ถุดิ บชี วมวลที่ ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ตามจ านวนที่
กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นต้ นทุนหลักใน
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดยปริ มาณ และคุณสมบัติของ
เชื ้อเพลิง จะมีรายละเอียดเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้ าและไอน า้ ระหว่า ง BEC และ BPC กับ BSF และมี ระยะเวลาซื อ้ ขายของ
สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล สอดคล้ องกับระยะเวลาการซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ตาม
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
1.2) ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ นา้ Condensate
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ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นต้ นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ
BPC โดย BEC และ BPC ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้า กับ BSF ซึ่งได้ มีการกาหนด
ราคา ปริ ม าณ และคุ ณ สมบัติ ข องน า้ Condensate และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ไว้ โดย
ระยะเวลาซือ้ ขายของสัญ ญาซือ้ ขายน า้ จะสอดคล้ องกับ ระยะเวลาการซื อ้ ขาย
รายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
1.3) ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ นา้ RO
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นต้ นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ
BPC โดย BEC และ BPC ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้า กับ BSF ซึ่งได้ มีการกาหนด
ราคา ปริ มาณ และคุณสมบัติของน ้า RO และเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ โดยระยะเวลาซื ้อขาย
ของสัญ ญาซือ้ ขายน า้ จะสอดคล้ องกับ ระยะเวลาการซือ้ ขายรายได้ สุท ธิ ฯ ตาม
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
1.4) ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ไอดีและ/หรือไอเสียและ/หรื อนา้ Condensate และ/หรื อ
นา้ RO ระหว่ างกันของ BEC และ/หรือ BPC และ/หรือบุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี)
ค่าใช้ จ่ ายดังกล่า วอาจเกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ โรงไฟฟ้ า ของ BEC หรื อ BPC มี ปั ญ หา
ขัดข้ องหรื อ อยู่ในช่วงการซ่อ มแซมเครื่ อ งจักร ดังนัน้ การซือ้ ไอดี จาก BEC หรื อ
BPC หรื อ BPP หรื อ บุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี) มาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจาหน่าย อันจะ
เป็ นประโยชน์แก่กองทุนฯ
1.5) ค่ าเบีย้ ประกัน
ค่าเบี ้ยประกันสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้ าทา อันได้ แก่
(ก) ประกัน ภัยทรัพย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) (ข)
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ (ค)
ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption) รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง
เช่น อากรแสตมป์ (ถ้ ามี)
1.6) ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร สาหรับการโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าหรื อเงินจานวนอื่นใดให้ แก่ BEC BPC และกองทุนฯ ภายใต้ สญ
ั ญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
1.7) ค่ าสอบบัญชี
ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างผู้สอบบัญชีของ BEC และ BPC รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
1.8) ค่ าใช้ จ่ายเพื่อการซ่ อมแซม ป้ องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ใช้ ไปเพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันหรื อ
บรรเทาหรื อซ่อมแซมความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นหรื อเกิดขึ ้นต่อโรงไฟฟ้า เฉพาะส่วน
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ที่บริ ษัทประกันภัยไม่ค้ มุ ครองหรื อคุ้มครองไม่เต็มจานวน (ยกเว้ นกรณีเสียหายจาก
เครื่ อ งจัก รอุป กรณ์ ตามที่ บ ริ ษั ท ประกัน ภัย นิ ย ามว่า เป็ นเหตุจ าก Machinery
Breakdown จะไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นใดเป็ นไป
ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ)
1.9) เงินนาส่ งกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
เงินที่ BEC และ BPC ในฐานะผู้รับใบอนุญ าตผลิต ไฟฟ้าต้ องนาส่งให้ แก่กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นโดยสานักงาน กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เป็ นทุนสนับสนุนให้ มีการ
ให้ บริ การไฟฟ้าไปยังท้ องที่ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง (2) กระจายความเจริ ญไปสู่ท้ องถิ่น
(3) พัฒนาชุมชนในท้ องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า และ
(4) ส่งเสริ มการใช้ พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยโดยคานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้ างความเป็ นธรรมให้ กบั ผู้ใช้ ไฟฟ้า
2)

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้ าแบบเหมารวม
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC (ตลอดระยะเวลาการซื ้อขายรายได้ สทุ ธิ ฯ
ตามที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ) นอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายที่ระบุในค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจริ งในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
แบบเหมารวมถูกกาหนดเป็ นจานวนเงินที่แน่นอนในแต่ละปี ตามรายละเอียดในสัญญาโอน
สิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ ทัง้ นี ้ หากค่าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารจัด การโรงไฟฟ้ าที่ เกิ ด ขึน้ มากกว่า
จานวนเงินค่าใช้ จ่ายเหมารวมที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC ตกลง
จะเป็ นผู้รับผิดชอบรายจ่ายส่วนเพิ่มจานวนดังกล่าวโดยไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคานวณ
รายได้ สทุ ธิฯ ที่จะนาส่งแก่กองทุนฯ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมา
รวมจะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการดังต่อไปนี ้
2.1) ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่ อมบารุ งโรงไฟฟ้ าแบบเหมารวม
BEC และ BPC ให้ ความสาคัญกับการซ่อมบารุ งเครื่ องจักร ซึง่ ถือเป็ นกระบวนการ
ที่มีความสาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าโรงไฟฟ้า
ของ BEC และ BPC สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พอเพียงที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ
(รวมถึงกรณี ความเสียหายต่อเครื่ องจักรอุปกรณ์ (Machinery Breakdown) ทังนี
้ ้
รายละเอียดอื่นใดเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ) ซึ่ง แผนการ
ซ่อมบารุงรักษาประกอบด้ วย แผนซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ทุกๆ 3 ปี และแผน
ซ่อมบารุ งรักษาประจารอบ (Minor Maintenance) ทุกๆ 1 ปี โดย BEC และ BPC
จะว่า จ้ างบุค คลภายนอกเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาในงานเดิน ระบบและให้ บ ริ ก ารซ่อ ม
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บารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้ าทาสัญญา ให้ บริ การที่ปรึ กษางาน
เดินระบบและงานซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 6 ปี ในเบื ้องต้ น
2.2) ค่ าบริหารจัดการโรงไฟฟ้ าแบบเหมารวม
ค่าบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้

2.4.4

•

ค่า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การโรงไฟฟ้าที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ โรงไฟฟ้ า
สามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

•

เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและค่าโสหุ้ย

•

ค่าจ้ างและค่าใช้ จ่ายสาหรับที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

•

ค่าใช้ จ่ายทางภาษี จากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟ้า

•

ค่าเช่าอาคาร สานักงาน และที่ดิน

•

ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน รวมถึงโครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายในช่วงปี 2556-2559 ของ BEC และ BPC อาจ
แตกต่างจากโครงสร้ างรายได้ สทุ ธิ ฯ ของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้ แก่กองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ และ
อาจไม่สามารถแสดงแนวโน้ มรายได้ และค่าใช้ จา่ ยในอนาคตได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็ นปี
ที่โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เดินเครื่ องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะเป็ นปี ที่ BRR ขยายพื ้นที่สง่ เสริ ม
การเพาะปลูกอ้ อยเพื่อรองรับกาลังการหีบอ้ อยที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงรองรับ ความต้ องการกากอ้ อยตามกาลัง
การผลิตของ BEC และการเริ่ มดาเนินการของโรงไฟฟ้า BPC ในปี 2558 ซึ่งการส่งเสริ มการเพาะปลูก
ดังกล่าวจาเป็ นต้ องแบ่งอ้ อยบางส่วนไปเพื่อใช้ ทาพันธุ์ อีกทังต้
้ องใช้ เวลาในการสรรหาเกษตรกรที่มีความ
สนใจเข้ าร่ วมโครงการรวมถึงใช้ เวลาในการให้ ความรู้ ด้านการเพาะปลูกกับเกษตรกร ทาให้ ปริ มาณกาก
อ้ อยในช่วงปี ดงั กล่าวอาจยังไม่เพียงพอตามความต้ องการสาหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้ แก่กฟภ.
ในปริ ม าณสูงสุด ที่ กฟภ. จะรับ ซื อ้ สาหรั บ โรงไฟฟ้าทัง้ สองโรง อย่างไรก็ ดี การขยายพื น้ ที่ ส่งเสริ ม การ
เพาะปลูกอ้ อยมีความก้ าวหน้ าเป็ นลาดับ ดังจะเห็นได้ จากจานวนพื ้นที่ส่งเสริ มการเพาะปลูกมีจานวน
เพิ่ ม ขึน้ อย่างต่อ เนื่ อ ง (จ านวนพื น้ ที่ ป ลูก อ้ อ ยที่ เข้ า ร่ วมโครงการในปี 2556, 2557, 2558 และ 2559
ประมาณ 129,000 ไร่ , 168,000 ไร่ , 176,000 ไร่ และ 220,000 ไร่ ตามลาดับ ) ทัง้ นี ้ ในปี ฤดูกาลผลิต
2555/2556, 2556/2557, 2557/2558 และ 2558/2559 BSF มีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบประมาณ 1.75 ล้ านตัน
, 1.77 ล้ านตัน, 1.95 ล้ านตัน และ 2.06 ล้ านตัน ตามลาดับ ซึง่ กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ คาดว่าในปี ฤดูกาลผลิต
อ้ อย 2559/2560 และ 2560/2561 BSF จะมีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบประมาณ 2.25 ล้ านตัน และ 3.2 ล้ านตัน
ตามลาดับ โดยมีสาเหตุมาจากพื ้นที่สง่ เสริ มการปลูกอ้ อยที่เพิ่มขึ ้น และปริ มาณผลผลิตอ้ อยต่อไร่ที่เพิ่มขึ ้น
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ทังนี
้ ้ ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ กากอ้ อยที่ได้ จากกระบวนการผลิตของ BSF เพิ่มขึ ้น ดังนัน้
โรงไฟฟ้าจะมีเชื ้อเพลิงชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้าและไอน ้าเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ BSF จะมีความต้ องการซื ้อไอ
น ้าจาก BEC และ BPC เพิ่มขึ ้น เพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการหีบอ้ อยตามปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบที่เพิ่มขึ ้น
ข้ อมูลปริมาณกากอ้ อยในช่ วงที่ผ่านมา
ปริมาณกากอ้ อย (ตัน)

2556

2557

2558

2559

กากอ้ อยที่ได้ จากกระบวนการผลิตของ BSF

498,934

496,480

570,003

541,863

กากอ้ อยคงเหลือหลังจากที่ BSF ใช้ เอง
ภายใน

182,456

178,710

228,461

206,465

2556

2557

2558

2559

กากอ้ อยที่ BEC ใช้ ในกระบวนการผลิต

101,142

151,202

123,755

110,657

กากอ้ อยที่ BPC ใช้ ในกระบวนการผลิต

-

-

171,040

168,423

ปริมาณกากอ้ อย (ตัน)

แหล่งข้ อมูล : BSF, BEC และ BPC

นอกจากนี ้ ในปี 2556 BEC มีการปรับจูนเครื่ องจักรหลังจากติดตังเครื
้ ่ องจักรแล้ วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม
ของปี 2555 รวมถึงในปี 2558 BEC มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะ
ที่ BPC เริ่ ม ด าเนิ น การจ่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ ให้ แ ก่ กฟภ. ในช่ว งเดื อ นเมษายน 2558 ท าให้ มี ผลการ
ดาเนิน งานไม่เต็ม ปี ในปี 2558 อีก ทัง้ ในปี 2559 ผู้รับจ้ างบริ ห ารจัดการและซ่อมบ ารุ งโรงไฟฟ้าได้ เข้ า
ตรวจสอบและปรับจูนเครื่ องจักรในโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ก่อนเข้ าให้ บริ การตามสัญญาบริ หารและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรให้ พร้ อมสาหรับการจัดตัง้ กองทุนฯ ซึง่ ในช่วง
เวลาดังกล่าวโรงไฟฟ้าต้ องหยุดดาเนินการผลิตเป็ นเวลาประมาณ 30 วัน
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างรายได้ สทุ ธิฯของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้ แก่กองทุนฯ จะเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสั ญญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิ ฯ ในห้ วข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง”
หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”
งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุนของบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด สาหรับปี 2556-2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี

งบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BEC

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย

132.62

100.00

182.53

100.00

216.36

100.00

206.94

100.00

ต้ นทุนขาย

(73.42)

(55.36)

(89.01)

(48.77)

(155.27)

(71.76)

(132.90)

(64.22)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 25

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
งบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BEC

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

59.20

44.64

93.52

51.23

61.09

28.24

74.04

35.78

1.91

1.44

34.63

18.97

53.63

24.79

11.46

5.54

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

61.11

46.08

128.15

70.21

114.73

53.03

85.50

41.32

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

(0.28)

(0.21)

(2.97)

(1.63)

(2.32)

(1.07)

(3.20)

(1.55)

(21.06)

(15.88)

(21.87)

(11.98)

(26.44)

(12.22)

(22.12)

(10.69)

39.77

29.99

103.31

56.60

85.97

39.74

60.18

29.08

(20.32)

(15.32)

(35.20)

(19.29)

(52.17)

(24.11)

(34.45)

(16.65)

19.45

14.66

68.11

37.31

33.80

15.62

25.73

12.43

-

-

(0.92)

(0.50)

(0.98)

(0.45)

(0.66)

(0.32)

19.45

14.66

67.19

36.81

32.82

15.17

25.07

12.11

กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

แหล่งข้ อมูล : BEC
หมายเหตุ : ตามงบการเงิน ในปี 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายมาจากรายได้ ค่าไฟฟ้าเท่านัน้ (รายได้ ไอนา้ บันทึกรายการเป็ นรายได้ อื่น) ในขณะที่ปี 2558 เป็ นต้ นไป
รายได้ จากการขายจะรวมรายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า

งบกาไรขาดทุนของบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด สาหรับปี 2556-2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี
งบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BPC

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย

-

-

ต้ นทุนขาย

-

-

กาไรขัน้ ต้ น

-

-

0.01

รายได้ อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

-

2558
ล้ านบาท

-

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

273.20

100.00

316.22

100.00

(187.38)

(68.59)

(213.36)

(67.47)

-

85.82

31.41

102.86

32.53

0.01

-

4.70

1.72

0.03

0.01

1.24

-

-

-

-

0.00

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

0.01

1.25

-

90.52

33.13

102.89

32.54

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

-

-

-

(2.99)

(1.09)

(4.30)

(1.36)

(2.43)

(4.70)

(13.66)

(5.00)

(13.08)

(4.14)

-

-

(0.25)

(0.09)

-

0.00

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 26

-

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
งบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BPC

2556
ล้ านบาท

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

(3.45)

-

73.63

26.95

85.52

27.04

-

(0.15)

-

(27.13)

(9.93)

(25.20)

(7.97)

(2.43)

(3.60)

-

46.49

17.02

60.32

19.07

-

-

-

-

-

(2.43)

(3.60)

-

46.49

17.02

รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

ล้ านบาท

2558

(2.43)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

2557

0.00
60.32

19.07

แหล่งข้ อมูล : BPC

โครงสร้ างรายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอนา้
ข้ อมูลสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ ธันวาคม 31 (ตรวจสอบ)

BEC

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายให้ แก่
กฟภ.

132.62

98.87

170.51

84.35

127.80

59.07

166.53

80.47

-

-

12.02

5.95

34.13

15.78

12.26

5.93

1.52

1.13

14.24

7.04

1.31

0.60

7.08

3.42

-

-

5.37

2.66

52.40

24.22

21.06

10.18

-

-

-

-

0.72

0.33

-

-

134.14

100.00

202.14

100.00

216.36

100.00

206.94

100.00

รายได้ จากค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายให้ แก่

BSF
รายได้ จากค่าไอดีที่จาหน่ายให้ แก่

BSF
รายได้ จากค่าไอเสียที่จาหน่ายให้ แก่

BSF
รายได้ จากค่าไอดีที่จาหน่ายให้ แก่

BPC
รายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอ
นา้ รวม

แหล่งข้ อมูล : BEC
หมายเหตุ : ในปี 2558 BEC มีรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ ในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 33.33 ของรายได้ จากการ
ขาย เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีความต้ องการไฟฟ้าและไอนา้ จาก BSF มากขึ ้นเป็ นการชัว่ คราว อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ ปี 2559 BEC ได้ มีการจัดสรร

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 27

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

กาลังการผลิตสาหรับ การผลิต ไฟฟ้าและไอนา้ ให้ แก่กลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ ไม่เกินร้ อยละ 33.33 ทัง้ นี ้ ภายหลังการจัดตัง้ กองทุนฯ BEC จะมีการ
ดาเนินการตามโครงสร้ างที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

ข้ อมูลสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ ธันวาคม 31 (ตรวจสอบ)

BPC

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายให้ แก่
กฟภ.

-

-

-

-

151.20

55.34

217.28

68.71

-

-

15.75

5.76

16.69

5.28

รายได้ จากค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายให้ แก่

BSF

-

รายได้ จากค่าไอดีที่จาหน่ายให้ แก่

BSF

-

-

-

-

67.00

24.52

35.44

11.21

-

-

-

-

11.92

4.36

29.97

9.48

ให้ แก่ BEC

-

-

-

-

27.34

10.01

16.84

5.32

รายได้ จากการขายไฟฟ้ าและไอ
นา้ รวม

-

-

-

-

273.20

100.00

316.22

100.00

รายได้ จากค่าไอเสียที่จาหน่ายให้ แก่

BSF
รายได้ จากค่าไอดีไอดีที่จาหน่าย

แหล่งข้ อมูล : BPC
หมายเหตุ : ในปี 2558 BPC มีรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ ในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 33.33 ของรายได้ จากการ
ขาย เนื่องจาก BPC ได้ เริ่มดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าเมื่อเดือนเมษายน 2558 ในขณะที่
ได้ เริ่ มดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอนา้ ให้ แก่บริษัทในกลุ่มมาตังแต่
้ ต้นปี 2558 อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ ปี 2559 BPC ได้ จดั สรรกาลังการ
ผลิตสาหรับการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ให้ แก่กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ไม่เกินร้ อยละ 33.33 ทังนี
้ ้ ภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ BPC จะมีการดาเนินการตาม
โครงสร้ างที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 28

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

โครงสร้ างต้ นทุนวัตถุดิบ
2556

BEC

ล้ านบาท

เชื ้อเพลิงวัตถุดบิ ชีวมวล

ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

23.23

100.00

32.49

95.72

42.97

66.39

56.41

79.09

-

-

1.45

4.28

21.75

33.61

14.92

20.91

23.23

100.00

33.94

100.00

64.72

100.00

71.33

100.00

ต้ นทุนน ้า
ต้ นทุนวัตถุดบิ รวม

2557

แหล่งข้ อมูล : BEC
หมายเหตุ : ในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคมปี 2557 BEC ยังไม่มีการซื ้อน ้าจาก BSF โดยในช่วงเวลาดังกล่าว BEC สูบน ้าดิบขึ ้นมาจากบ่อ แล้ วนามา
ผ่านกระบวนการปรับสภาพ
2556

BPC

ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ต้ นทุนเชื ้อเพลิงวัตถุดิบชีวมวล

-

-

-

-

104.07

83.91

77.87

71.89

ต้ นทุนน ้า Condensate

-

-

-

-

19.95

16.09

30.45

28.11

ต้ นทุนวัตถุดิบรวม

-

-

-

-

124.02

100.00

108.32

100.00

แหล่งข้ อมูล : BPC
หมายเหตุ : ในปี 2558 BPC มีต้นทุนเชื ้อเพลิงวัตถุดิบชีวมวลค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีการซื ้อกากอ้ อยจากแหล่งภายนอก ซึ่ง มีต้นทุนสูงกว่าปกติที่
ซื ้อจาก BSF ในราคา 350 บาทต่อตัน (ซึง่ เป็ นราคาตังต้
้ นที่กาหนดไว้ สาหรับปี 2560 ภายใต้ โครงสร้ างการเข้ าลงทุนของกองทุนฯ ) คิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 13.26 ล้ านบาท เนื่องจากการซื ้อจากแหล่งภายนอกจะมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ ้น

การวิเคราะห์และคาอธิบายผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
BEC
สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 BEC มีรายได้ จากค่าไฟฟ้าที่จาหน่ายให้ แก่ กฟภ.
เท่ากับ 170.51 ล้ านบาท และ 127.80 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 25.05 ทัง้ นี ้ มี
สาเหตุมาจากในปี 2558 มีการแบ่งกาลังการผลิตไฟฟ้า เล็กน้ อยเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้ แก่ BSF นอกจากนี ้
ในปี ดงั กล่าวยังมีการปรับลดลงของอัตราค่าไฟฟ้า Ft6 สืบเนื่องจากราคาต้ นทุนเชื ้อเพลิงอ้ างอิงปรับลดลง
ขณะที่รายได้ จากการไอเสียที่ขายให้ แก่ BSF เพิ่มขึ ้นจาก 5.37 ล้ านบาท เป็ น 52.40 ล้ านบาท ส่งผลให้
รายได้ จากการขายไอน ้าและไฟฟ้า รวมของ BEC เพิ่มขึ ้นจาก 202.14 ล้ านบาท เป็ น 216.36 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 7.03 อย่างไรก็ตาม BEC มีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากร้ อยละ 51.23 ในปี
2557 เป็ นร้ อยละ 28.24 ในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากอัตราค่าไฟฟ้า Ft ที่ลดลงดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
และต้ นทุนกากอ้ อยที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปี 2558 BPC เริ่ มมีการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ปริ มาณ
6

ปั จจุบนั สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟภ กับ .BEC ได้ เปลี่ยนจากแบบ Adder มาเป็ นแบบ FiT แล้ ว ซึง่ ราคาซื ้อขายไฟฟ้าตามสัญญาแบบ FiT จะไม่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้า Ft โดยการปรับราคาซื ้อขายไฟฟ้าตามสัญญาแบบ FiT จะปรับเปลี่ยนไปตามอัตราเงินเฟ้อขันพื
้ ้นฐาน
(Core inflation) เฉลี่ยของปี ก่อนหน้ า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
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กากอ้ อยที่ BSF ผลิตได้ นนยั
ั ้ งไม่เพียงพอต่อความต้ องการของโรงไฟฟ้า 2 โรงรวมกัน โรงไฟฟ้าจึงต้ องมี
การจัดหากากอ้ อยบางส่วนจากแหล่งภายนอก ทาให้ มีต้นทุนค่าขนส่งกากอ้ อยซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุน
ขายเพิ่มขึ ้น
สาหรับปี 2559 BEC มีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. 166.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อย
ละ 30.31 เนื่ อ งจากอัต ราค่า ไฟฟ้ า ต่อ หน่ ว ยที่ สูงขึน้ โดย BEC ได้ มี ก ารเปลี่ย นสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า
กับกฟภ. จากระบบ Adder เป็ นระบบ FiT ในเดือนกันยายน 2559 (มีผลบังคับย้ อนหลังไปตังแต่
้ วนั ที่ 11
มีนาคม 2559) ทังนี
้ ้ อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยในปี 2559 ของระบบ FiT สูงกว่าระบบ Adder ในส่วนของ
รายได้ จากการขายไอเสียให้ แก่ BSF ในปี 2559 อยู่ที่ 21.06 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้ อยละ 59.81
เนื่องจากปริ มาณขายที่ลดลงตามความต้ องการใช้ ไอเสียของ BSF ที่ลดลงในปี ดงั กล่าว ประกอบกับ BEC
มีการปรับลดราคาซื ้อขายไอดีและไอเสียให้ สะท้ อนตามต้ นทุนการผลิตไอน ้าที่ลดลงอันเป็ นผลจากการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไอน ้า จากเหตุผลที่กล่าวมาในเบื ้องต้ น ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ น
ในปี 2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 35.78 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 28.74
BPC
BPC เริ่ มดาเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แก่ กฟภ. ในวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยที่ BPC ได้ เริ่ มผลิตและ
จาหน่ายไอนา้ แก่ BSF ตัง้ แต่เดื อนมกราคม 2558 และมีก ารผลิตไฟฟ้าจาหน่ายแก่ BSF ตัง้ แต่เดือ น
มีนาคม 2558 ในปี 2558 BPC มีรายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม 273.20 ล้ านบาท มีอตั รากาไร
ขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 31.41 ซึง่ ยังอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู นัก เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้ายังไม่เต็มปี
ในปี 2559 BPC มีรายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม 316.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ
15.75 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปี 2558 BPC
เริ่ ม ขายไฟฟ้า ให้ แ ก่ ก ฟภ. เป็ น ครั ง้ แรกในเดื อ น เมษายน 2558 BPC จึ ง มี ช่ วงระยะเวลาที่ ข ายไฟฟ้ า
ให้ แก่กฟภ. ในปี 2559 มากกว่าปี 2558 ในส่วนของรายได้ จากการขายไอดีลดลงจากปี 2558 มี สาเหตุ
หลักจากการที่ BPC ได้ มีการใช้ กาลังการผลิตสาหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงต้ นปี 2559 ในขณะที่ต้นปี 2558
นัน้ BPC ยังไม่ได้ จาหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. จึงมีกาลังการผลิตส่วนเหลือสาหรับผลิตไอดีมากกว่า สาหรับ
รายได้ จากการขายไอเสียในปี 2559 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นจากการดาเนินการ
ผลิตเต็มปี ส่งผลให้ มีปริ มาณไอเสีย ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 BPC มีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 32.53 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับอัตรากาไร
ขัน้ ต้ น ในปี 2558 อยู่ ทัง้ ที่ ด าเนิ น การผลิ ต เต็ ม ปี แ ล้ ว เนื่ อ งจาก BPC ยัง คงต้ อ งมี ก ารจัด หากากอ้ อ ย
บางส่วนจากแหล่งภายนอกเช่นกัน จึงทาให้ มีต้นทุนค่าขนส่งกากอ้ อยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย
เพิ่มขึ ้น
ความแตกต่ างของผลการดาเนินงานระหว่ าง BEC และ BPC ในช่ วงที่ผ่านมา
ผลการด าเนิน งานของ BEC และ BPC มีค วามแตกต่างกันและไม่สามารถเปรี ยบเที ยบกันได้ โดยตรง
เนื่องจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้ 1) กาลังการผลิตไอดีแตกต่างกัน โดย BPC มีกาลังการผลิตไอดี 37 ตันต่อ
ชั่วโมง สูงกว่า BEC ซึ่งมีกาลังการผลิตไอดี 17 ตันต่อชั่วโมง 2) เดิมที BEC ขายไฟฟ้าให้ แก่กฟภ. ใน
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ระบบ Adder โดยได้ เปลี่ยนเป็ นระบบ FiT ในเดือนกันยายน 2559 (มีผลบังคับย้ อนหลังไปตังแต่
้ วนั ที่ 11
มีนาคม 2559) ในขณะที่ BPC นันขายไฟฟ้
้
าให้ กฟภ. ในระบบ FiT มาตังแต่
้ ช่วงปี 2558 ทังนี
้ ้ อัตราค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วยในช่วงที่ผา่ นมาของระบบ FiT สูงกว่าระบบ Adder
2.4.5

ระบบการผลิตไฟฟ้ า การจัดส่ งไฟฟ้ า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้ า BEC และ BPC
ก)

ระบบการผลิตไฟฟ้า
ระบบการผลิตในโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็ นแบบระบบผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้า
ร่วมกัน (Cogeneration System) คือการนาระบบของหน่วยผลิตพลังงาน 2 รูปแบบทางานร่วมกัน
โดยประกอบด้ วย หน่วยการผลิตไอน ้า (Boiler) เดินเครื่ องร่วมกับหน่วยการผลิตไฟฟ้ากังหันไอน ้า
(Steam Turbine Generator : STG) โดย BEC และ BPC จะมีการซือ้ และจาหน่าย ไฟฟ้า ไอนา้
น า้ RO และน า้ Condensate กับ โรงงานน า้ ตาลของ BSF เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพทัง้ ในด้ า น
พลังงานและต้ นทุนในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ อนึง่ ขันตอนการผลิ
้
ตไฟฟ้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

นาน ้าดิบจากบ่อน ้าของ BEC และ/หรื อ BPC ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ โรงไฟฟ้า หรื อน ้าที่ผ่าน
กระบวนการผลิตน ้าตาล (ได้ แก่ กระบวนการหีบอ้ อย และ/หรื อกระบวนการละลายน ้าตาล)
จากโรงงานน ้าตาลของ BSF มาผ่านกระบวนการกรองด้ วยการผสมสารเคมี เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสาหรับการต้ มและลาเลียงต่อไปยังหม้ อต้ มน ้า (Boiler)

(2)

ลาเลียงกากอ้ อยจากโรงเก็บกากอ้ อย หรื อ ลานที่เก็บกากอ้ อย เข้ าสูเ่ ตาเผาความร้ อน โดย
ความร้ อนที่เกิดขึ ้นจะทาให้ น ้าในหม้ อต้ มไอน ้ากลายสภาพเป็ นไอดี

(3)

ไอดี ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่ โรงงานน า้ ตาลของ BSF เพื่ อใช้ ในกระบวนการผลิต น า้ ตาล
(เฉพาะในฤดูกาลหีบอ้ อย) และไอดีอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปหมุนกังหันไอน ้า (Turbines)
ซึง่ ต่ออยู่กบั เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) เมื่อกังหันหมุนจะทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้าจาก
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

(4)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกแปลงจากความดันปานกลาง 3,300 โวลต์ เป็ นความดันสูง 22 กิโล
โวลต์ ด้ วยหม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ าสู่สายส่ง ไฟฟ้า
ระบบเหนือดิน 22 กิโลโวลต์ ของ กฟภ.

(5)

ไอน ้าที่ผ่านเครื่ องกังหันไอน ้า (Steam Turbines) หรื อไอเสีย ซึ่งจะยังคงมีความร้ อนเหลือ
ในระดับหนึง่ จะถูกจาหน่ายไปยังโรงงานน ้าตาลของ BSF (เฉพาะช่วงฤดูกาลหีบอ้ อย และ
ฤดู ก าลละลายน า้ ตาล) โดยหลั ง จากนั น้ ไอเสี ย จะถู ก ส่ ง ไปผ่ า นเครื่ อ งควบแน่ น
(Condenser) เพื่ อ เปลี่ย นสถานะเป็ น น า้ และถูก ส่ง กลับ ไปยัง หม้ อ ไอน า้ (Boiler) ของ
โรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไอน ้าไปใช้ ในระบบอีกครัง้ ส่วนน ้าหล่อเย็นที่รับความร้ อนมาจากเครื่ อง
ควบแน่น (Condenser) จะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อระบายความร้ อน
และนากลับมาหมุนเวียนเพื่อเป็ นน ้าหล่อเย็นในระบบอีกครัง้

(6)

ไอร้ อนและขี เ้ ถ้ าลอยจะถูก น าไปผ่า นอุป กรณ์ ดัก จับ ขี เ้ ถ้ า แบบอาศัย แรงเหวี่ ย ง (Multi
Cyclone) ซึ่งจะมีค วามสามารถในการดักจับฝุ่ นละอองที่ ทีขนาดมากกว่า 10 ไมครอน
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จากนันขี
้ ้เถ้ าหรื ออนุภาคขนาดเล็กที่เหลือจะถูกดักจับ โดยอุปกรณ์ ดกั จับแบบใช้ ของเหลว
(Wet Scrubbers) ส าหรั บ BEC และเครื่ อ งดั ก จั บ ฝุ่ นแบบไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic
Precipitator) สาหรับ BPC โดยขี ้เถ้ าที่ถูกเก็บกักไว้ ในเครื่ องดักจะถูกลาเลียงบรรจุลงรถ
ขนส่งขี ้เถ้ า หรื อบรรจุถงุ ที่มีคณ
ุ ภาพ แข็งแรงและปิ ดมิดชิดเพื่อใช้ เป็ นวัสดุปรับคุณภาพดิน
สาหรับเกษตรกร

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการผลิตไฟฟ้ า ไอนา้ และกระบวนการผลิตนา้ ตาลบางส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
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กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะแบ่งช่วงเวลาและรู ปแบบ
การผลิตไฟฟ้าและไอน ้าออกเป็ น 3 ช่วงหลักๆ ซึง่ สอดคล้ องกับการประกอบกิจการของโรงน ้าตาล
ของ BSF ดังต่อไปนี ้
การจาหน่ายผลผลิตของโรงไฟฟ้า
ฤดูกาลของ
โรงงานน ้าตาล
ช่วงฤดูกาลหีบอ้ อย (Crushing Season)
-ในฤดูกาลนี ้ โรงงานน ้าตาลจะดาเนินการผลิต
นา้ ตาลทรายดิ บ โดยจะรับ ซื ้อไอดีและไอเสีย
จาก BEC และ BPC เพื่อมาใช้ ในกระบวนการ
ผลิต
ช่วงฤดูกาลละลายน ้าตาล (Melting Season)
- ในฤดูก าลนี ้ โรงงานน า้ ตาลจะด าเนิ น การ
ผลิตน ้าตาลทรายขาว โดยจะรับซื ้อไอเสีย จาก
BEC และ BPC เพื่อมาใช้ ในกระบวนการผลิต
ช่วงปิ ดฤดูกาลผลิตน ้าตาล (Off Season)
- ในฤดู ก าลนี ้ โรงงานน า้ ตาลจะหยุ ด การ
ด าเนิ น การต่ า งๆ จึ ง ไม่ ได้ รั บ ซื อ้ ผลผลิ ต ใดๆ
จาก BEC และ BPC

ไฟฟ้า

ไอน ้า
ความ
ดันสูง

ไอน ้า
ความ
ดันต่า

จาหน่าย

จาหน่าย

จาหน่าย

3 เดือน
จาหน่าย
(พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม)

ไม่
จาหน่าย

จาหน่าย

4 เดือน
จาหน่าย
(สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน)

ไม่
จาหน่าย

ไม่
จาหน่าย

ช่วงระยะเวลา (ประมาณ)

5 เดือน
(ธันวาคม ถึง เมษายน)

ซึ่งโดยปกติฤ ดูก าลผลิตของ BSF จะเริ่ ม ต้ น ประมาณเดื อนธันวาคมของทุก ปี ทัง้ นี ้ ระยะเวลา
ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงตามการประกาศโดยสานักงาน กอน. อย่างไรก็ตาม สาหรับปริ มาณขัน้
ต่าต่างๆ ต่อฤดูกาลผลิต ที่ระบุในสัญญาซื ้อขายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้ มีการ
กาหนดฤดูกาลผลิตเป็ น 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบปริ มาณ
ซื ้อขาย และในการคานวณรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ
โรงไฟฟ้าของ BEC นัน้ ออกแบบและก่อสร้ างโดย Guangxi Construction Engineering Group
No 1 Installation Co.,Ltd.7 (Guangxi) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท สัญ ชาติ จี น ที่ ก่ อ ตั ง้ มากว่ า 26 ปี ทัง้ นี ้
Guangxi ประกอบธุรกิจรับเหมาออกแบบและก่อสร้ างหลากหลายประเภท ซึง่ รวมถึงอุตสาหกรรม
การผลิตน ้าตาลและไฟฟ้า นอกจากนี ้ การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าของ BEC มีผ้ ูรับเหมาช่วงคือบริ ษัท

7

อ้ างอิงจาก http://www.gxya.com.cn/
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ไทย เทอร์ โบ เจนเนอร์ เรเตอร์ จากัด 8 ซึ่งมีกลุ่มบริ ษัทน ้าตาลในประเทศไทยหลายแห่งเป็ นลูกค้ า
ได้ แก่ น ้าตาลขอนแก่น น ้าตาลไทยรุ่ งเรื อง และสหเรื อง สาหรับโรงไฟฟ้าของ BPC นันออกแบบ
้
และก่อสร้ างโดยบริ ษัท ไทย เทอร์ โบ เจนเนอร์ เรเตอร์ จากัด
ทังนี
้ ้ ได้ มีการจัดซื ้อทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ต่อไปนี ้
รายการอุปกรณ์
เครื่ องกังหันไอน ้า (Steam
Turbine)
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
(Generator)
หม้ อไอน ้า (Boiler)

BEC
Guangzhou Skoda-jinma
Steam Turbine Co., Ltd
Nanyang Explosion
Protection Group Co., Ltd.
Sichuan Crun Power
Equipment Co.,Ltd.

BPC
Shinko Ind. Ltd.
Nishishiba Electric Co.,
Ltd.
Sichuan Crun Power
Equipment Co.,Ltd.

โดยข้ อมูลเบื ้องต้ นของ 5 บริ ษัทข้ างต้ นมีดงั นี ้
Guangzhou Skoda-jinma Steam Turbine Co., Ltd9 ถื อ หุ้ นใหญ่ โดย SKODA ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท
สัญชาติสาธารณรัฐเช็ก โดย SKODA ผลิตกังหันไอน ้ามานานกว่า 90 ปี ในขณะที่ Guangzhou
Skoda-jinma Steam Turbine ผลิต กัง หัน ไอน า้ มากว่า 20 ปี และสามารถผลิต กังหัน ไอน า้ ที่ มี
กาลังการผลิตถึง 50 เมกะวัตต์
Shinko Ind. Ltd.10 ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2481 เป็ นผู้นาในด้ านการผลิตกังหันไอน ้าของประเทศญี่ปนุ่ มี
ยอดขายถึงประมาณ 33,400 ล้ านเยนในปี 2558 (รอบบัญชีสิ ้นสุดเดือนตุลาคม 2558) Shinko มี
ลูกค้ าจากหลากหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงบริ ษัทน ้าตาลชัน้ นาหลายแห่งในไทย เช่น นา้ ตาล
ขอนแก่น มิตรผล และโรงงานน ้าตาลสหเรื อง เป็ นต้ น
Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd.11 เป็ นผู้ผลิตเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าสัญชาติจีน ซึ่ง
ถูกจัดให้ อยู่ใน 100 อันดับแรกของผู้ประกอบการด้ านอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน และได้ รับ
อันดับความน่าเชื่ อถื อ AAA ซึ่งคือระดับสูงสุดจาก China Chamber of Commerce for Import
and Export

8

อ้ างอิงจาก http://www.thaiturbogen.com/

9

อ้ างอิงจาก http://www.gzhm.com/

10

อ้ างอิงจาก http://www.shinkohir.co.jp/

11

อ้ างอิงจาก http://www.cn-nf.com/
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Nishishiba Electric Co., Ltd.12 (Nishishiba) เป็ นบริ ษัทสัญชาติญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2493 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ ไฟฟ้าหลากหลายประเภทซึ่งรวมถึงเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ต่อมาได้ จด
ทะเบี ย นใน Tokyo Stock Exchange ในปี 2517 ปั จ จุ บั น Nishiba มี ย อดขายปี ละประมาณ
20,000 ล้ านเยน
Sichuan CRUN Co., Ltd.13 ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2535 เป็ นผู้ผลิตผลิตหม้ อไอน ้าชันน
้ าของประเทศจีน
และได้ จดทะเบียนใน Shenzhen Stock Exchange โดยมีชื่อย่อคือ “CRUN”
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ซี แอนด์ ซี อิ นเตอร์ เนชั่น แนล เวนเจอร์ จากัด (“CCIV”) ซึ่งเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางด้ าน
เทคนิคได้ เข้ ามาประเมินสภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ ในโครงการ และพบว่าเครื่ องจักรอุปกรณ์
หลั ก ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า และไอน า้ ได้ แก่ Boiler & Combustion
Economizer, Deaerator, Turbine & Generator, Dust Collector แ ล ะ Cooling Tower ยั ง มี
สภาพการทางานอยูใ่ นเกณฑ์ดีสามารถใช้ งานได้ ตามปกติ มีสมรรถนะการทางาน (Performance)
ทังก
้ าลังการผลิตของเครื่ องจักรและประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงาน อยู่ในเกณฑ์ของค่ากาหนดการ
ออกแบบและคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่ องจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ
ข)

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะถูกส่งไปยังสายไฟฟ้าของกฟภ. และผู้
ซือ้ รายอื่นๆ เช่น BSF โดยจะถูก ส่งผ่านมิ เตอร์ เพื่ อวัด ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่จาหน่าย ณ จุด
จาหน่าย

ค)

วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัต ถุดิ บ หลัก ที่ ใช้ ในการผลิต ไฟฟ้ า และไอน า้ ได้ แ ก่ กากอ้ อ ย (รวมถึ ง เชื อ้ เพลิ งชี ว มวลอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม) น า้ RO น า้ Condensate และสารเคมี ที่ ใ ช้ ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน า้ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1)

วัตถุดิบชีวมวล
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ถูกออกแบบให้ สามารถนาเชื ้อเพลิงชนิดอื่นๆ นอกจากกาก
อ้ อยมาใช้ เสริ มได้ ได้ แก่ ใบอ้ อย และไม้ สบั
กากอ้ อย
ในปั จจุบนั โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ใช้ กากอ้ อยเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก โดยจะมีปริ มาณ
ความต้ องการใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื อ้ เพลิงประมาณ 445,010 และ 453,229 ตัน ต่อ ปี 14

12

อ้ างอิงจาก http://www.nishishiba.co.jp/

13

อ้ างอิงจาก http://crun.company.weiku.com/
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อ้ างอิงจากรายงานที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ
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ในช่วงฤดูกาลผลิต 2559/2560 และ ฤดูกาลผลิต 2560/2561 เป็ นต้ นไป ตามลาดับ โดย
BEC และ BPC ได้ ทาสัญ ญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ กับ BSF
ตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏในหัวข้ อ 2.4.6 เรื่ อง สาระสาคัญของสัญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ กากอ้ อยของ BSF เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตน ้าตาล
ของโรงงานน ้าตาลของ BSF ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC
ใบอ้ อย
จากข้ อมูลของ BEC และ BPC โรงไฟฟ้าของทัง้ สองบริ ษัท สามารถนาใบอ้ อยมาใช้ เป็ น
เชือ้ เพลิงเสริ มกับกากอ้ อย ทังนี
้ ้ ใบอ้ อยของ BSF มาจากเศษใบอ้ อยที่ติดมากับต้ นอ้ อยที่
เกษตรกรไร่อ้อยนามาส่งในบริ เวณโรงงานน ้าตาลของ BSF รวมถึง BSF สามารถจัดหาได้
จากใบอ้ อยที่เหลือบนไร่ อ้อยหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ซึ่งไร่อ้อยต่างๆ จะอยู่ในรัศมี
ประมาณ 40 กิโลเมตรจากบริ เวณโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดย BEC และ BPC ได้ ทา
สัญ ญาซือ้ ขายวัต ถุดิ บ ชี วมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ กับ BSF ตามรายละเอีย ดที่
ปรากฏในหัวข้ อ 2.4.6 เรื่ อ ง สาระสาคัญของสัญ ญาที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้า
ไม้ สบั
ในกรณี ที่กากอ้ อ ยมีป ริ มาณไม่เ พีย งพอ BEC และ BPC อาจจะพิจ ารณานาไม้ สบั มา
ใช้ เ ป็ น เชื อ้ เพลิง สารอง จากรายงานที่ป รึ ก ษาทางเทคนิค อิส ระพบว่า ในบริ เวณพื น้ ที่
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ มีป ริ ม าณไม้ ส บั อยู ่เ ป็ น จ านวนมาก อีก ทั ง้ ไม้ ส บั ยัง มี
คุณสมบัติที่สามารถนามาใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงสารองในกรณี ขาดแคลนกากอ้ อยได้ อีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าของ BEC ระบุวา่ เชื ้อเพลิงสาหรับผลิตไฟฟ้าได้ แก่ กาก
อ้ อ ย และใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า ของ BPC ระบุ ว่า เชื อ้ เพลิ ง หลัก และ
เชือ้ เพลิงเสริ ม สาหรับผลิตไฟฟ้า ได้ แก่ กากอ้ อย และ แกลบ ตามลาดับ ทังนี
้ ้ BEC และ
BPC อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื่อดาเนินการขอแก้ ไขใบอนุญาตดังกล่าวให้ เหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
(2)

น ้า RO
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็ นโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่วมกัน
(Cogeneration System) ซึ่ง ต้ อ งใช้ น า้ เป็ น วัต ถุดิ บ ในการผลิต ไอน า้ เพื่ อ ปั่ น กังหัน ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า โดย BEC และ BPC ซื ้อน ้า RO จาก BSF ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายน ้า RO โดย
น ้า RO คือน ้าที่ผา่ นกระบวนการหีบอ้ อยที่โรงน ้าตาลของ BSF และถูกนาเข้ าสูก่ ระบวนการ
Reverse Osmosis และเติ ม สารเคมี ได้ แ ก่ เช่ น คลอรี น เหลว (Liquid Chlorine), ไฮโดร
คลอไรด์ (Hydrochloride), โพลีอ ะลูมิ เนี ย มคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride), โพลี
เมอร์ (Polymer) เพื่อปรับสภาพน ้าให้ เหมาะสมกับการใช้ งานในหม้ อต้ มไอน ้า (Boiler)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 36

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

(3)

น ้า Condensate
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็ นโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่วมกัน
(Cogeneration System) ซึ่ งต้ องใช้ น า้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ไอน า้ เพื่ อ ปั่ นกั ง หั น ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า โดย BEC และ BPC ซื อ้ น า้ Condensate จาก BSF ภายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายน า้
Condensate โดยน ้า Condensate คือน ้าที่ผา่ นกระบวนการละลายน ้าตาลที่โรงน ้าตาลของ BSF

(4)

สารเคมี
โดยปกติ สาหรับ ธุรกิ จโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่ วมกัน มีค วาม
ต้ องการใช้ สารเคมีในปริ มาณน้ อยและไม่เป็ นอันตราย สารเคมีถูกนามาใช้ เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพน ้า RO และ น ้า Condensate เพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ต้มในหม้ อต้ มน ้าได้ (Boiler)

2.4.6

สาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
2.4.6.1 สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(ก)

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ระหว่ าง กฟภ. กับ BEC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•
•

2. เลขที่และวันที่ของสัญญา

•
•

15

3. ปริ มาณไฟฟ้าที่รับซื ้อ

•

4. ก า ห น ด ข า ย ไฟ ต า ม
สัญญา (SCOD)
5. ระยะเวลาและการสิ ้นสุด
ของสัญญา

•

•

กฟภ.
ในฐานะผู้ซื ้อไฟฟ้า
BEC
ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า
สัญญาเลขที่ VSPP-PEA 044/2554
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
ผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์
ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์
25 มิถนุ ายน 2555
สัญญามีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2559 และให้ มีผลใช้
บังคับจนกว่าจะมีการยุติสญ
ั ญาดังต่อไปนี15้
1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์จะยุติ
การซื ้อขายไฟฟ้า โดยการเลิกสัญญา
2) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง ให้
อีกฝ่ ายทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ อีกฝ่ ายนัน้ ดาเนินการแก้ ไข หาก
ไม่แก้ ไข อีกฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
3) เมื่อครบกาหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุนที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลั ง งาน เรื่ อ ง การรั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 37

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

6. การชาระเงิน

•

(โครงการผลิต ไฟฟ้าที่ ใช้ ในเชื อ้ เพลิงชี วมวล) ในช่วงเปลี่ย น
ผ่า นจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) ประกาศ ณ
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 (คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2571)16
4) หากไม่มีการเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับจากวัน กาหนดเริ่ มต้ นซือ้ ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ ระบุไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสิ ้นสุด
5) ภายหลังสิ ้นสุด อายุสัญ ญาแล้ ว อาจได้ รับ พิ จารณาต่ออายุ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าไปอีกตามระยะเวลาที่ปรับลด
ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริ มาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะ
วัต ต์ ณ จุดรับ ซือ้ ไฟฟ้า ปริ มาณพลังงานจะถูกหักออกร้ อยละ 2
ของปริ มาณไฟฟ้าส่วนที่ขายเกินกว่าที่การไฟฟ้า ฝ่ ายจาหน่ายขาย
ให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพื่อเป็ นค่าดาเนินการ 18
หากมี ปัญ หาอันเกิ ดการปฏิ บัติตามระเบียบการรับ ซือ้ ไฟฟ้าหรื อ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้ามีหนังสือไปถึงคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานเพื่อวินิจฉัยปั ญหาดังกล่าว19
คู่สัญ ญาอาจจะตกลงกัน ให้ อ นุญ าโตตุลาการเป็ น ผู้วิ นิ จ ฉัย ข้ อ
พิพาท
กฎหมายไทย
17

7. การระงับข้ อพิพาท

•

•

8. กฎหมายที่บงั คับใช้
(ข)

•

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ระหว่ าง กฟภ. กับ BPC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•
•

2. เลขที่และวันที่ของสัญญา

•
•

กฟภ.
ในฐานะผู้ซื ้อไฟฟ้า
BPC
ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า
สัญญาเลขที่ VSPP-PEA 008/2556
ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2556

16

เงื่อนไขและอายุของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง การรับ ซื ้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2559

17

ค่าดาเนินการที่ กฟภ. จะเรี ยกเก็บดังกล่าว คานวณจากผลต่างระหว่างปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าขายให้ แก่ กฟภ. และปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่
ผู้ผลิตไฟฟ้าซื ้อจาก กฟภ.

18

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

19

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 38

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

3. ปริ มาณไฟฟ้าที่รับซื ้อ

•

4. ก า ห น ด ข า ย ไฟ ต า ม
สัญญา (SCOD)
5. ระยะเวลาและการสิ ้นสุด
ของสัญญา

•

6. การชาระเงิน

•

•

ผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์
ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์
30 มิถนุ ายน 2558
สัญญามีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ทงสองฝ่
ั้
ายลงนามในสัญญา และ
ให้ มีผลใช้ บงั คับจนกว่าจะมีการยุติสญ
ั ญาดังต่อไปนี20้
1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์จะยุติ
การซื ้อขายไฟฟ้า โดยการเลิกสัญญา
2) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง ให้
อีกฝ่ ายทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ อีกฝ่ ายนัน้ ดาเนินการแก้ ไข หาก
ไม่แก้ ไข อีกฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
3) เมื่อครบกาหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุนที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน เรื่ อง การรับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวม
พลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลีย่ นผ่านจากแบบ Adder เป็ น
Feed-in Tariff (FiT) (กล่าวคือเป็ นกาหนดเวลา 20 ปี นบั จาก
วันจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ (COD) คือ 6 เมษายน 2578)21
4) หากไม่มีการเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับ จากวันกาหนดเริ่ มต้ นซือ้ ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ระบุไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ให้ ถือว่าสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสิ ้นสุด
ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริ มาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาเกิน 1
เมกะวัตต์ ณ จุดรับซื ้อไฟฟ้า ปริ มาณพลังงานจะถูกหักออกร้ อยละ
2 ของปริ มาณไฟฟ้าส่วนที่ขายเกิ นกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่าย
ขายให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพื่อเป็ นค่าดาเนินการ22

20

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 008/2556 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค

21

เงื่อนไขและอายุของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง การรั บซื ้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวี ย น (ไม่ รวมพลังงานแสงอาทิตย์ ) ในช่วงเปลี่ยนผ่า นจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 11
มิถนุ ายน 2558

22

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 39

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

7. การระงับข้ อพิพาท

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

•

•

8. กฎหมายที่บงั คับใช้

•

หากมี ปัญ หาอันเกิ ดการปฏิ บัติตามระเบียบการรับ ซือ้ ไฟฟ้าหรื อ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้ามีหนังสือไปถึงคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานเพื่อวินิจฉัยปั ญหาดังกล่าว23
คู่สัญ ญาอาจจะตกลงกัน ให้ อ นุญ าโตตุลาการเป็ น ผู้วิ นิ จ ฉัย ข้ อ
พิพาท
กฎหมายไทย

2.4.6.2 สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าให้ แก่ BSF
1. คูส่ ญ
ั ญา

•
•

2. ปริ มาณไฟฟ้า

•

3. อัตราค่าไฟฟ้า

•

•

•
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BEC/BPC ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า
BSF
ในฐานะผู้ซื ้อ
ผู้ซื อ้ ตกลงซื อ้ ไฟฟ้า จากผู้ผลิต ไฟฟ้ า และผู้ผลิต ไฟฟ้ าตกลงขาย
ไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ในปริ มาณไม่ต่ากว่าปริ มาณขันต
้ ่าและไม่สงู กว่า
ปริ มาณสูงสุดต่อฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กาหนดในสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้าให้ แก่ BSF
คูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันว่าราคาค่าไฟฟ้าที่ซื ้อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับ
นี ้จะคานวณตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ก. สาหรั บ ปริ มาณไฟฟ้าที่ ผ้ ูซือ้ รับ ซือ้ ไม่เกิ น ปริ ม าณขัน้ ต่า ตาม
สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า ตกลงจะคิดราคาค่าไฟฟ้า
เท่ากับ (i) ราคาที่ BSF ซื ้อไฟฟ้าจาก กฟภ. หรื อ (ii) ราคาที่
ผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. แล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ข. สาหรับปริ มาณไฟฟ้าที่ผ้ ซู ื ้อรับซื ้อมากกว่าปริ มาณขันต
้ ่าตาม
สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงจะคิดราคาค่าไฟฟ้า
เท่ากับราคาที่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ.
ในกรณี ที่ สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า ระหว่ า ง BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี ) และ กฟภ. สิ น้ สุดลง คู่สัญ ญาตกลงจะปรั บปริ มาณไฟฟ้ า
สูงสุดลงเพื่ อสะท้ อนปริ มาณสูงสุดจริ งที่ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี) มีสทิ ธิขายให้ แก่กฟภ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าที่ยงั คงมีผล
บังคับใช้ อยูใ่ นขณะนัน้
ผู้ซือ้ จะชาระค่าไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ูผลิต ไฟฟ้า ภายในวัน ทาการถัดจาก
วันที่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบว่าผู้ผลิตไฟฟ้าได้ รับค่าไฟฟ้า
จาก กฟภ. สาหรับค่าไฟฟ้าในเดือนดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ผ้ ซู ื ้อไม่ได้ รับการแจ้ งดังกล่าวจากผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ซื ้อ

แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่ VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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4. ระยะเวลาซื ้อขาย

•

5. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้ซื ้อ

•

6. เหตุผิดสัญญา

•

7. เห ตุ แ ห่ งก ารบ อ ก เลิ ก
สัญญา

•

•

จะชาระค่าไฟฟ้าที่รับจริ งในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าโดยการ
น าฝากเช็ ค และ/หรื อ โอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี เพื่ อ รั บ รายได้ จากการ
ประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC (ตามรายละเอีย ด
ด้ านล่างนี ้) ภายในวันทาการสุดท้ ายของเดือนที่สองนับจากเดือน
ใดๆ ที่มีการซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
คู่สญ
ั ญาตกลงซื ้อขายไฟฟ้าตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามในสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้า จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BEC และ
(ข) 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC
รับซื ้อไฟฟ้าไม่น้อยกว่าปริ มาณขันต
้ ่าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
หากรับซื ้อไม่ครบตามปริ มาณขันต
้ ่าตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โดย
ไม่ ใช่ ค วามผิ ด ของผู้ผ ลิต ไฟฟ้ า ผู้ซื อ้ จะจ่ ายค่า ปรั บ ให้ แ ก่ ผ้ ูผลิ ต
ไฟฟ้ า ตามสูต รที่ ได้ มี ก ารตกลงกัน ในสัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้ าให้ แ ก่
BSF เว้ นแต่ จะสามารถพิสจู น์ได้ ว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถนาส่ง
ไฟฟ้าได้ ตามปริ มาณไฟฟ้าขันต
้ ่า โดยไม่ได้ เป็ นผลจากความผิดของ
ผู้ซื ้อ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ซู ื ้อมีหน้ าที่ชาระค่าไฟฟ้าตามปริ มาณที่รับ
ซื ้อจริ งเท่านัน้
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1) ผู้ซื ้อไม่ชาระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้เมื่อถึงกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 งวดติดกัน
2) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาในข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ผลิตและ/หรื อจาหน่ายไฟฟ้า
ให้ แก่ผ้ ูซือ้ ติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มี เหตุอันสมควร และไม่
สามารถแก้ ไขความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน
ภายใต้ ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนฯ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อักษรเพื่อเลิก
สัญญา
2) คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญา ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
ก. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ถู ก พิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ เป็ นบุ ค คล
ล้ มละลาย
ข. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ าย ห นึ่ งท าผิ ด สั ญ ญ าใน ข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญจนเป็ นถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้ อ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

8. การระงับข้ อพิพาท

•

9. กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

•

5. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
ฉบับ นี ไ้ ด้ โดยแจ้ ง ความประสงค์ ในการเลิ ก สัญ ญาให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
พร้ อมกับให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถแก้ ไข
ความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญญาฉบับนี ้ ภายหลัง
จากพ้ นกาหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสัญ ญาฉบับนีล้ งแล้ ว
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

2.4.6.3 สัญญาซือ้ ขายไอนา้
1. คูส่ ญ
ั ญา
2. ไอน ้า

3. ระยะเวลาการซื ้อขาย

4. ราคาซื ้อขาย

5. การชาระราคาสินค้ า

BEC/BPC ในฐานะผู้ขาย
• BSF
ในฐานะผู้ซื ้อ
• ผู้ซื ้อตกลงซื ้อไอดีและไอเสียจากผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายไอดีและ
ไอเสีย ให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ ตามปริ ม าณขัน้ ต่ าต่ อ ฤดูก าลผลิต ของ BSF ที่
กาหนดในสัญญาซื ้อขายไอน ้า
•
คู่สญ
ั ญาตกลงซื ้อขายไอน ้า ตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามในสัญญา
ซื ้อขายไอน ้า จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BEC และ
(ข) 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC
•
คู่สญ
ั ญาตกลงราคาซื ้อขายไอดีและไอเสียตามรายละเอียดที่ระบุ
ในสัญญาซื ้อขายไอน ้า
•
ราคาซื ้อขายไอดีและไอเสียจะปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไอน ้า
ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าไอดีและไอเสียของแต่ละเดือนให้ แก่ผ้ ขู ายภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่ผ้ ขู ายได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบว่าผู้ขายได้ รับค่าไฟฟ้าจาก
กฟภ. สาหรับค่าไฟฟ้าในเดือนดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อไม่ได้ รับการแจ้ งดังกล่าวจากผู้ขาย ผู้ซื ้อจะชาระค่าไอ
ดีและไอเสียที่รับจริ งในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูขายโดยการนาฝากเช็ ค
และ/หรื อ โอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี เ พื่ อ รั บ รายได้ จากการประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ภายในวันทาการสุดท้ ายของเดือนที่สอง
นับจากเดือนใดๆ ที่มีการซื ้อขายไอน ้าระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
•
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6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม หน้ าที่ของผู้ซอื ้
รับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญา • รั บ ซื อ้ ไอดี แ ละไอเสี ย อย่ า งน้ อยเท่ า กับ ปริ ม าณไอดี ขัน้ ต่ า และ
ปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า และชาระราคาค่าไอดีและไอเสียตามปริ มาณ
ที่รับซื ้อจริ งให้ แก่ผ้ ขู าย ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุในสัญญา
ซื ้อขายไอน ้า
•
หากผู้ซื ้อรับซื ้อไอดีและ/หรื อไอเสียไม่ครบตามปริ มาณไอดีขนั ้ ต่า
และ/หรื อปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า (แล้ วแต่กรณี) โดยไม่ใช่ความผิดของ
ผู้ขาย ผู้ซื ้อตกลงจะจ่ายค่าปรับให้ แก่ผ้ ูขาย เว้ นแต่ ผู้ซือ้ สามารถ
พิสจู น์ได้ ดงั ที่ระบุต่อไปนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ซู ื ้อมีหน้ าที่ชาระค่าไอ
ดีและไอเสียเฉพาะปริ มาณไอดีและไอเสียตามปริ มาณที่รับซื ้อจริ ง
เท่านัน้
ก. ผู้ขายไม่สามารถนาส่งไอดีและ/หรื อไอเสียได้ ตามปริ มาณไอดี
ขันต
้ ่าและ/หรื อปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า (แล้ วแต่กรณี ) โดยไม่ได้
เป็ นผลจากความผิดของผู้ซื ้อ
ข. ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อรับซื ้อไอดีได้ ต่ากว่าปริ มาณไอดีขนต
ั ้ ่า แต่ผ้ ซู ื ้อได้
ซือ้ ไอเสีย คิ ดเป็ น มูลค่าไม่น้อยกว่าปริ ม าณไอดี ที่ ซือ้ ขาดไป
ทังนี
้ ้ ตามสูตรการคานวณที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไอน ้า
ค. ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อรับซื ้อไอเสียได้ ต่ากว่าปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า แต่ผ้ ู
ซื ้อได้ ซื ้อไอดี คิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าปริ มาณไอเสียที่ซื ้อขาด
ไป ทังนี
้ ้ ตามสูตรการคานวณที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไอน ้า
•
ในกรณีที่ผ้ ขู ายสามารถผลิตไอดีและ/หรื อไอเสียได้ มากกว่าปริ มาณ
ไอดีขนต
ั ้ ่าและปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า ผู้ซื ้อตกลงจะพิจารณาซื ้อไอดี
และ/หรื อไอเสียส่วนเพิ่มดังกล่าวจากผู้ขายตามความสามารถใน
การรับซื ้อของผู้ซื ้อในขณะนัน้
•
ในกรณี ที่ ผ้ ูซื อ้ รั บซือ้ ไอดี และ/หรื อไอเสียต่ ากว่าปริ มาณไอดีขัน้ ต่ า
และ/หรื อปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า (แล้ วแต่กรณี ) เมื่อสิ ้นฤดูกาลผลิต
ของ BSF ณ ปี ใดๆ คูส่ ญ
ั ญาเข้ าใจร่วมกันว่า
i. หากผู้ขายสูญเสียรายได้ สทุ ธิจากการขายไอดีอนั เนื่องการที่ผ้ ซู ื ้อ
ไม่รับซือ้ ไอดี โดยไม่มี การแจ้ งปรับลดปริ มาณรับซือ้ ไอดี ผู้ซือ้
ยินยอมชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ ขู ายเท่ากับรายได้ จากการขายไอดีที่
ขาดไป อย่างไรก็ดี หากผู้ซื ้อมีการแจ้ งปรับลดปริ มาณการรับซื ้อ
ไอดี ซึ่ งสอดคล้ องกับปริ มาณการรั บซื อ้ กากอ้ อยของผู้ขายที่
ลดลง อันเนื่องมาจากการสื่อสารระหว่างกันของคู่สญ
ั ญาเพื่อ
พยายามลดผลกระทบจากการซื ้อขายไอดีที่ต่ากว่าปริ มาณไอดี
ขันต
้ ่า คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ูซื ้อชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ ูขายเท่ากับ
กาไรขันต้
้ นจากการขายไอดีที่ขาดไป
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ii. หากผู้ขายสูญเสียรายได้ สุทธิ จากการขายไอเสีย โดยไม่มีการ
แจ้ งปรับลดปริ มาณรับซื ้อไอเสีย ผู้ซื ้อยินยอมชาระค่าปรับให้ แก่
ผู้ขายเท่ากับรายได้ จากการขายไอเสียที่ขาดไป อย่างไรก็ดี หาก
ผู้ซื ้อมีการแจ้ งปรับลดปริ มาณการรับซื ้อไอเสีย ซึ่งสอดคล้ องกับ
ปริ มาณการรับซื ้อกากอ้ อยของผู้ขายที่ลดลง อันเนื่องมาจากการ
สื่อสารระหว่างกันของคู่สญ
ั ญาเพื่อพยายามลดผลกระทบจาก
การซื ้อขายไอเสียที่ต่ากว่าปริ มาณไอเสียขันต
้ ่า คู่สญ
ั ญาตกลง
ให้ ผ้ ซู ื ้อชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ ขู ายเท่ากับกาไรขันต้
้ นจากการขาย
ไอเสียที่ขาดไป
• ผู้ซื อ้ ต้ อ งช าระค่ า ปรั บ ดังกล่า วโดยโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารของ
ผู้ขายพร้ อมกับเงินค่าไอดีและไอเสียซึง่ ผู้ซื ้อมีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่
ผู้ข ายส าหรั บ ค่ า ไอดี แ ละไอเสี ย ในงวดเดื อ นสุด ท้ ายของแต่ ล ะ
ฤดูกาลผลิตของ BSF
หน้ าที่ของผู้ขาย
•
ผลิตและจัดส่งไอดีและไอเสียตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไอนา้
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
•
ภายหลังจากที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื ้อเกี่ยวกับการขอปรับปริ มาณไอดีขนั ้
ต่าที่จะรับซื ้อในปี ใดๆ ผู้ขายจะดาเนินการต่างๆ เพื่อลดความเสียหาย
จากการลดปริ มาณการรับซื ้อดังกล่าว รวมถึงการแจ้ งผู้ขายวัตถุดิบใน
การผลิ ตไอดี ของตนเพื่ อลดการซื อ้ วัตถุดิ บ ในการผลิ ตไอน า้ ตาม
สัดส่วนปริ มาณไอดีและไอเสียที่จะลดลงตามที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื ้อ
•
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1. ผู้ซื ้อไม่ชาระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้เมื่อถึงกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 งวดติดกัน
2. คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาในข้ อที่ เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ผู้ขายไม่ผลิตและ/หรื อไม่นาส่งไอน ้าให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร และไม่สามารถ
แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน
• ภายใต้ ความยิ นยอมล่ว งหน้ า เป็ นลายลักษณ์ อก
ั ษรจากกองทุนฯ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อเลิก
สัญญา
2. คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญา ในกรณี
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9. การระงับข้ อพิพาท

•

10. กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

•

ดังต่อไปนี ้
ก. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ถู ก พิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ เป็ นบุ ค คล
ล้ มละลาย
ข. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ าย ห นึ่ งท าผิ ด สั ญ ญ าใน ข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญจนเป็ นถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้ อ
7. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
ฉบับ นี ไ้ ด้ โดยแจ้ ง ความประสงค์ ในการเลิ ก สัญ ญาให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
พร้ อมกับให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถแก้ ไข
ความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญญาฉบับนี ้ ภายหลัง
จากพ้ นกาหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสัญ ญาฉบับนีล้ งแล้ ว
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

2.4.6.4 สัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ าและไอนา้
1. คูส่ ญ
ั ญา
• BSF
ในฐานะผู้ขาย
• BEC และ BPC
ในฐานะผู้ซื ้อ
2. ระยะเวลาซื ้อขาย
•
คู่สญ
ั ญาตกลงซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้
ตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการ
ผลิต ไฟฟ้ า และไอน า้ จนถึ งวัน ที่ (ก) 10 สิง หาคม 2571 สาหรั บ
BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC
3. วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า • ผู้ซื ้อตกลงซื ้อกากอ้ อยซึ่งได้ มาจากกระบวนการผลิตของ BSF จาก
และไอน ้า
ผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายกากอ้ อยซึ่งได้ มาจากกระบวนการผลิต
ของ BSF ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและตามปริ มาณกากอ้ อยที่จะ
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•

4. ราคาซื ้อขาย

•

•

24

ซื ้อขายขันต
้ ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กาหนดในสัญญาซื ้อขาย
วัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า24
ก. ในกรณี ที่กากอ้ อยซึ่งได้ มาจากกระบวนการผลิตของ BSF มี
จานวนต่ากว่าปริ มาณกากอ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่า โดยไม่ใช่ผล
จากเหตุการณ์ พิเศษภายใต้ ข้อ 7. ผู้ขายตกลงจะดาเนินการ
จัด หากากอ้ อ ยจากแหล่ง อื่ น (“กากอ้ อยจากแหล่ ง อื่ น ”)
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเพื่อทดแทนปริ มาณกากอ้ อยที่ขาดไป ทังนี
้ ้ ผู้ซื ้อตก
ลงจะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า กากอ้ อยจากแหล่ ง อื่ น รวมถึ ง
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิ ดจากการซือ้ กากอ้ อยจากแหล่งอื่น เช่น
ค่าขนส่งกากอ้ อยจากแหล่งอื่นมายังโรงไฟฟ้าของผู้ซื ้อ
ข. ในกรณี ที่กากอ้ อยซึ่งได้ มาจากกระบวนการผลิตของ BSF มี
จานวนต่ากว่าปริ มาณกากอ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่า โดยไม่ใช่ผล
จากเหตุการณ์พิเศษภายใต้ ข้อ 7. และผู้ขายไม่สามารถจัดหา
กากอ้ อยจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ เพียงพอ ผู้ขายตกลงจะใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อหาวัตถุดิบชีวมวล
อื่ น ๆ เช่ น ใบอ้ อ ย ไม้ สับ ตามที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รั บ
อนุญาตภายใต้ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรื อใบอนุญาตอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (“วัตถุดิบชีวมวลทดแทน”) ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเพื่อทดแทน
ปริ มาณกากอ้ อยที่ ขาดไป โดยที่ผ้ ูซือ้ จะเป็ น ผู้รับผิ ดชอบค่า
วัตถุดิบชีวมวลทดแทนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ รวมถึง ค่าขนส่งวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมายังโรงไฟฟ้าของผู้
ซื ้อ
ผู้ซื ้อสามารถแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมายังผู้ขายเพื่อขอปรับลด
จานวนปริ มาณกากอ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่าในปี ใดๆ ได้ เป็ นครัง้ ๆ ไป
ราคากากอ้ อยซึ่ ง ได้ มาจากกระบวนการผลิ ต ของ BSF จะถู ก
คานวณตามสูตรซึง่ กาหนดในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้า
ในกรณีที่กากอ้ อยซึ่งได้ มาจากกระบวนการผลิตของ BSF ที่ผ้ ขู าย
จัดส่งให้ แก่ผ้ ซู ื ้อมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขาย
วัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ผู้ขายตกลงจะปรับราคา
กากอ้ อยดังกล่าวโดยพิจารณาจากค่าความชื ้นของกากอ้ อยที่นาส่ง

ปริ มาณกากอ้ อยขันต
้ ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว เป็ นปริ มาณกากอ้ อยที่เพียงพอสาหรับการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าตามงบกาไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมุติฐานของกองทุนฯ (โปรดดูภาคผนวก 1) รวมถึงเป็ นปริ มาณที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทังสองรายน
้
าไปใช้ ในการ
ประเมินหามูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ในหัวข้ อ 3.2 การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรกฯ
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•

•

5. การชาระราคาสินค้ า

•

•

ตามสูตรการคานวณที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้า
ราคาซื ้อขายกากอ้ อยจากแหล่งอื่น และวัตถุดิบชีวมวลทดแทน จะ
เป็ น ราคาตามจริ งซึ่งรวมค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง (รวมถึง ค่า
ขนส่งวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมายังโรงไฟฟ้าของผู้ซื ้อ) โดยที่ราคา
ดังกล่าวจะกาหนดโดยผู้ขายกากอ้ อยจากแหล่งอื่น และ/หรื อผู้ขาย
วัตถุดิบชีวมวลทดแทน (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณี ที่ ราคาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้
อาจได้ รับ ผลกระทบอย่างมีนัย สาคัญ จากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หนัง สือ เวี ย น รวมถึ งนโยบายของ
รัฐบาล และหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งมีห น้ าที่ในการกาหนด
ราคาซื อ้ ขายอ้ อ ยขัน้ ต้ น และ BSF สามารถแสดงให้ BEC และ
BPC เชื่อได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาของการซื ้อขายอ้ อยขันต้
้ น
อย่างมีนยั สาคัญจากปี ก่อนหน้ า ซึ่งสอดคล้ องกับการปรับตัวของ
ราคาซื ้อขายไฟฟ้า ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC กับ
กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 044/2554 ฉบับ ลงวัน ที่ 30 ธัน วาคม
2554 (รวมถึงสัญญาฉบับแก้ ไข (ถ้ ามี)) และสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง BPC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 008/2556 ฉบับ ลง
วันที่ 4 เมษายน 2556 (รวมถึงสัญญาฉบับแก้ ไข (ถ้ ามี)) คู่สญ
ั ญา
ตกลงให้ BSF มีสิทธิในการปรับราคาซื ้อขายวัตถุดิบชี วมวลในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้าได้ โดยที่การปรับจะไม่ทาให้ EBITDA margin
ลดลงจากปี ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้ ตามสูตรที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบ
ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลกระทบต่อกองทุนฯ ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง”
หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”)
ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าวัตถุดิบชีวมวลให้ แก่ผ้ ขู ายโดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้ขายภายในวันท าการถัด จากวัน ที่ BEC และ/หรื อ
BPC ได้ นาเงินรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. ฝากเข้ าบัญชี
เพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และบัญชี
เพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวันทาการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นับแต่เดือน
ดังกล่าว
คู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันว่า ผู้ซื ้อจะเป็ นผู้ชาระราคาซื ้อขายกากอ้ อย
จากแหล่งอื่น และ/หรื อ วัตถุดิบชีวมวลทดแทน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
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ที่เกี่ยวข้ อง (รวมถึง ค่าขนส่งวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมายังโรงไฟฟ้า
ของผู้ซื ้อ) ให้ แก่ผ้ ขู ายกากอ้ อยจากแหล่งอื่น และ/หรื อผู้ขายวัตถุดิบ
ชีวมวลทดแทน (แล้ วแต่กรณี) โดยตรงตามเงื่อนไขที่ผ้ ซู ื ้อตกลงกับ
ผู้ขายกากอ้ อยจากแหล่งอื่น และ/หรื อผู้ขายวัตถุดิบชีวมวลทดแทน
ดังกล่าว
6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม หน้ าที่ของผู้ขาย
รับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญา • ส่งมอบกากอ้ อยและวัตถุดิบชีวมวลทดแทนดังนี ้
1. ส่งมอบกากอ้ อยซึง่ ได้ มาจากกระบวนการผลิตของ BSF ให้ แก่
ผู้ซื ้อไม่ต่ากว่าปริ มาณกากอ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่า
2. ในกรณี ที่ ผ้ ู ขายไม่ ส ามารถส่ ง มอบกากอ้ อยซึ่ ง ได้ มาจาก
กระบวนการผลิตของ BSF ได้ ครบตามจานวนปริ มาณกาก
อ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่า ผู้ขายตกลงดาเนินการจัดหากากอ้ อย
จากแหล่งอื่น และ/หรื อวัตถุดิบ ชี วมวลทดแทนให้ แก่ ผ้ ูซือ้ ใน
จานวนที่เท่ากับปริ มาณกากอ้ อยที่จะซื ้อขายขันต
้ ่าที่ขาดไป
โดยที่ผ้ ซู ื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่ากากอ้ อยจากแหล่งอื่น
และ/หรื อวัตถุดิบชีวมวลทดแทนดังกล่าว
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูข ายไม่ ส ามารถส่ง มอบกากอ้ อ ยซึ่ ง ได้ ม าจาก
กระบวนการผลิตของ BSF และไม่สามารถจัดหากากอ้ อยจาก
แหล่งอื่นและ/หรื อ ไม่สามารถจัดหาวัต ถุดิบ ชี วมวลทดแทน
จากแหล่งอื่นให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในจานวนที่เท่ากับปริ มาณกากอ้ อยที่
จะซื ้อขายขันต
้ ่า ผู้ขายตกลงจะจ่ายค่าปรับเป็ นจานวนเท่ากับ
2 เท่าของมูลค่าของปริ มาณกากอ้ อยที่นาส่งต่ากว่าปริ มาณ
กากอ้ อ ยที่ จะซือ้ ขายขัน้ ต่า โดยคานวณจากราคากากอ้ อ ย
เฉลี่ยซึ่งเข้ าหีบที่ BSF ในฤดูกาลผลิตที่เกิดเหตุดงั กล่าว เว้ น
แต่ จะเป็ นกรณี ที่ คู่สัญ ญาตกลงกัน ว่ า BSF ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด
เนื่ อ งจากกองทุน ฯ ไม่ได้ รับ ผลกระทบในทางลบ ทัง้ นี ้ ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน ้า
• ไม่วา
่ ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจัดส่งกากอ้ อยให้ แก่ผ้ ซู ื ้อก่อน
ผู้ซื ้อรายอื่นๆ
หน้ าที่ของผู้ซอื ้
• รับซื ้อกากอ้ อยซึ่งเข้ า หีบที่ BSF จากผู้ขาย และชาระราคาค่า กาก
อ้ อยดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายภายในระยะเวลาที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
•
รับซื ้อกากอ้ อยจากแหล่งอื่นและ/หรื อวัตถุดิบชีวมวลทดแทน และ
ช าระราคาค่ า กากอ้ อยจากแหล่ ง อื่ น และ/หรื อ วัต ถุ ดิ บ ชี ว มวล
ทดแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายนันๆ
้ โดยตรงภายในระยะเวลาที่ผ้ ซู ื ้อ
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•

•

•

•

•

ตกลงกับผู้ขายดังกล่าว
คู่สัญ ญาเข้ า ใจร่ วมกัน ว่า ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุก ารณ์ พิ เศษใดๆ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของผู้ขาย
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ทาให้ ผ้ ขู ายไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อส่ง
มอบกากอ้ อยได้ ครบถ้ วนตามปริ มาณที่กาหนดในสัญญา
ในกรณี ดงั กล่าว ผู้ขายจะไม่มีหน้ าที่ ต้องนาส่งกากอ้ อย และ/หรื อ
จัด หาวัต ถุดิ บ ชี วมวลทดแทนสาหรั บ ส่วนที่ ได้ รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ พิ เศษดังกล่าว ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่เวลาที่เกิ ดเหตุการณ์ พิ เศษ
จนถึงเวลาที่เหตุการณ์ พิเศษหรื อผลกระทบจากเหตุการณ์ พิเศษ
ดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง ทัง้ นี ้ ภายหลังจากผลกระทบจากเหตุการณ์
พิเศษดังกล่าวสิ ้นสุดลงผู้ขายมีหน้ าที่ต้องนาส่งกากอ้ อย และ/หรื อ
จัดหาวัตถุดิบชี วมวลทดแทนตามปริ มาณที่ตกลงภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้ในปริ มาณที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์พิเศษดังกล่าว
ในรอบปี นนๆ
ั้
“เหตุการณ์ พิเศษ” หมายถึง เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุการณ์ ที่ไม่อาจ
ป้องกันได้ แม้ ผ้ ขู ายจะได้ จดั การป้องกัน หรื อระมัดระวังตามสมควร
อันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและในภาวะเช่นนัน้ เช่น
1) เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ ง วาตภัย โรค
อ้ อยหรื อปั ญหาแมลง รวมถึงเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของ BSF ซึ่งส่งผลต่อปริ มาณอ้ อยเข้ าหี บในจังหวัด
บุรีรัมย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื อ
2) เหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของผู้ขาย เช่น การประท้ วงหยุด
งานของคนงาน ที่ ไม่ได้ เกิ ด จากการที่ ผ้ ูข ายไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
กฎหมายแรงงาน สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็ น
ทางการหรื อไม่) การจลาจล เป็ นต้ น
ผู้ขายจะแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบถึงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ ้นภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้ ร้ ูถึงเหตุดงั กล่าว ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะร่วมกันหารือ
เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์พิเศษ
ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ พิเศษขึ ้น ผู้ขายตกลงจะดาเนินการอย่าง
เต็มความสามารถ (best effort) เพื่อหากากอ้ อย และ/หรื อวัตถุดิบ
ชีวมวลทดแทนจากแหล่งอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และ/หรื อ จังหวัด
ใกล้ เคี ย ง เพื่ อ บรรเทาผลกระทบต่ อ ผู้ ซื อ้ จากเหตุ ก ารณ์ พิ เศษ
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หากเหตุการณ์ พิเศษยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 49

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

8. เหตุผิดสัญญา

•

9. การบอกเลิกสัญญา

•

10. การระงับข้ อพิพาท

•

น้ อยกว่า 12 เดือนติดต่อกัน คู่สญ
ั ญาตกลงจะร่ วมกันหาทางออก
เพื่อประโยชน์สงู สุดของคู่สญ
ั ญา รวมถึงการพิจารณาเลิกสัญญา
ฉบับนี ้ตามเงื่อนไขที่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกันต่อไป
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1) ผู้ซื ้อไม่ชาระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้เมื่อถึงกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 งวดติดกัน
2) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาในข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ผู้ขายไม่นาส่งวัตถุดิบชีวมวล หรื อกากอ้ อย
จากแหล่งอื่น หรื อวัตถุดิบชีวิมวลทดแทน ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อติดต่อกัน
2 งวด โดยไม่มีเหตุอนั สมควร และไม่สามารถแก้ ไขความผิด
ดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน
ภายใต้ ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนฯ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อักษรเพื่อเลิก
สัญญา
2) คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญา ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
ก. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ถู ก พิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ เป็ นบุ ค คล
ล้ มละลาย
ข. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ าย ห นึ่ งท าผิ ด สั ญ ญ าใน ข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญจนเป็ นถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้ อ
8. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับ นี ไ้ ด้ โดยแจ้ ง ความประสงค์ ในการเลิ ก สัญ ญาให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
พร้ อมกับให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถแก้ ไข
ความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญญาฉบับนี ้ ภายหลัง
จากพ้ นกาหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสัญ ญาฉบับนีล้ งแล้ ว
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
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•

ฝ่ ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

2.4.6.5 สัญญาซือ้ นา้ RO
1. คูส่ ญ
ั ญา
2.
3.

4.

5.

6.

7.

BSF
ในฐานะผู้ขาย
• BEC/BPC
ในฐานะผู้ซื ้อ
สินค้ า
• ผู้ซื ้อตกลงซื ้อน ้า RO (“นา้ RO”) จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายน ้า
RO ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามปริ มาณที่ผ้ ซู ื ้อขอซื ้อในแต่ละปี
ระยะเวลาซื ้อขาย
•
คูส่ ญ
ั ญาตกลงซื ้อขายน ้า RO ตังแต่
้ วนั ที่คสู่ ญ
ั ญาลงนามในสัญญา
ซื ้อขายน ้า RO จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BEC และ
(ข) 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC
ราคาซื ้อขาย
• ราคาซื ้อขายน ้า RO จะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาซื ้อ
ขายน ้า RO
• ราคาซื ้อขายน ้า RO จะปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
การชาระราคาสินค้ า
• ผู้ซื อ้ จะช าระเงิ น ค่า น า้ RO ให้ แ ก่ ผ้ ูข ายโดยการโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี
ธนาคารของผู้ขายภายในวันท าการถัด จากวัน ที่ BEC และ/หรื อ
BPC ได้ นาเงินรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. ฝากเข้ าบัญชี
เพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และบัญชี
เพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวันทาการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นับแต่เดือน
ดังกล่าว
ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม หน้ าที่ของผู้ขาย
รับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญา • จัดส่งน ้า RO ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
• ไม่วา
่ ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจัดส่งน ้า RO ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตาม
สัญญาฉบับนี ้ก่อนผู้ซื ้อรายอื่นๆ
หน้ าที่ของผู้ซอื ้
• รับซื ้อน ้า RO ตามจานวนที่รับจริ งและชาระราคาค่า น ้า RO ให้ แก่
ผู้ขาย
เหตุผิดสัญญา
•
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1) ผู้ซื ้อไม่ชาระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้เมื่อถึงกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 งวดติดกัน
2) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาในข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ผู้ขายไม่ผลิตและ/หรื อไม่นาส่งน ้า RO ให้ แก่
ผู้ซื ้อติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร และไม่สามารถ
•
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8. การบอกเลิกสัญญา

•

9. การระงับข้ อพิพาท

•

10. กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

•

แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน
ภายใต้ ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนฯ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อเลิก
สัญญา
2) คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญา ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
ก. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ถู ก พิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ เป็ นบุ ค คล
ล้ มละลาย
ข. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ าย ห นึ่ งท าผิ ด สั ญ ญ าใน ข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญจนเป็ นถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้ อ
7. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
ฉบับ นี ไ้ ด้ โดยแจ้ ง ความประสงค์ ในการเลิ ก สัญ ญาให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
พร้ อมกับให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถแก้ ไข
ความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญญาฉบับนี ้ ภายหลัง
จากพ้ นกาหนดเวลาไกล่เกลี่ย ตามที่ระบุในสัญ ญาฉบับนีล้ งแล้ ว
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

2.4.6.6 สัญญาซือ้ นา้ Condensate
1. คูส่ ญ
ั ญา
2. สินค้ า
3. ระยะเวลาซื ้อขาย

4. ราคาซื ้อขาย

BSF
ในฐานะผู้ขาย
• BEC/BPC
ในฐานะผู้ซื ้อ
• ผู้ซื อ้ ตกลงซื อ้ น า้ Condensate จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายน า้
Condensate ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามปริ มาณที่ผ้ ซู ื ้อขอซื ้อในแต่ละปี •
คู่สญ
ั ญาตกลงซือ้ ขายนา้ Condensate ตัง้ แต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามใน
สัญ ญาซื อ้ ขายน า้ Condensate จนถึ ง วัน ที่ (ก) 10 สิ ง หาคม 2571
สาหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578 สาหรับ BPC
• ราคาซื ้อขายน ้า Condensate จะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุใ น
สัญญาซื ้อขายน ้า Condensate
•
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ราคาซื ้อขายน ้า Condensate จะปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
การชาระราคาสินค้ า
• ผู้ซื อ้ จะช าระเงิ น ค่า น า้ Condensate ให้ แ ก่ ผ้ ูขายโดยการโอนเงิ น
เข้ าบัญ ชี ธ นาคารของผู้ข ายภายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ BEC
และ/หรื อ BPC ได้ นาเงินรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. ฝาก
เข้ าบัญชีเพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC
และบัญชีเพื่อรับรายได้ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC
แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวันทาการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นับ
แต่เดือนดังกล่าว
ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม หน้ าที่ของผู้ขาย
รับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญา • จัดส่งน ้า Condensate ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
• ไม่วา
่ ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจัดส่งน ้า Condensate ให้ แก่
ผู้ซื ้อก่อนผู้ซื ้อรายอื่นๆ
หน้ าที่ของผู้ซอื ้
• รั บ ซื อ้ น า้ Condensate และช าระราคาค่ า น า้ Condensateให้ แ ก่
ผู้ขาย
เหตุผิดสัญญา
•
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
1) ผู้ซื ้อไม่ชาระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้เมื่อถึงกาหนด เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 งวดติดกัน
2) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาในข้ อที่ เป็ น
สาระส าคั ญ เช่ น ผู้ ขายไม่ ผ ลิ ต และ/หรื อไม่ น าส่ ง น า้
Condensate ให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ ติ ด ต่อ กัน 2 เดื อ น โดยไม่มี เหตุอัน
สมควร และไม่ ส ามารถแก้ ไขความผิ ด ดั ง กล่ า วภายใน
ระยะเวลา 60 วัน
การบอกเลิกสัญญา
• ภายใต้ ความยิ นยอมล่ว งหน้ า เป็ นลายลักษณ์ อก
ั ษรจากกองทุนฯ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อเลิก
สัญญา
2) คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญา ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
ก. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ถู ก พิ ทั ก ษ์ ทรั พ ย์ เป็ นบุ ค คล
ล้ มละลาย
ข. คู่ สั ญ ญ าอี ก ฝ่ าย ห นึ่ งท าผิ ด สั ญ ญ าใน ข้ อ ที่ เป็ น
สาระสาคัญจนเป็ นถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้ อ
7. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
•

5.

6.

7.

8.
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9. การระงับข้ อพิพาท

•

10. กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

•

ฉบับ นี ไ้ ด้ โดยแจ้ ง ความประสงค์ ในการเลิ ก สัญ ญาให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
พร้ อมกับให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ด สัญ ญาไม่ ส ามารถแก้ ไข
ความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญาทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญญาฉบับนี ้ ภายหลัง
จากพ้ นกาหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสัญ ญาฉบับนีล้ งแล้ ว
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าวขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

การบริ หารจัดการของ BRR เพื่อป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ าง BEC และ BPC
และบริษัทในกลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะต้ องมีการทาธุรกรรมกับ BRR และบริ ษัทใน
กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ ดังนัน้ BEC และ/หรื อ BPC จึงได้ เข้ าทาสัญญาต่างๆ เพื่อให้ การทาธุรกรรมเป็ นไป
ตามความเหมาะสม เป็ นธรรม และชัดเจน
1)

การซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ าและไอนา้
การซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล
ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ BSF ซึ่งมีการกาหนดปริ มาณกาก
อ้ อยขันต
้ ่าที่ BSF จะจัดหาและจาหน่าย รวมถึงเชื ้อเพลิงอื่นๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้ อย ซึง่ เป็ นไป
ตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC เพื่อให้ BEC และ/หรื อ BPC มีเชื ้อเพลิงที่
เพียงพอต่อการผลิตไอน ้าและไฟฟ้า รวมถึงกาหนดราคาซื ้อขาย โดยราคาเริ่ มต้ นของกากอ้ อย
ใกล้ เคียงกับราคาซื ้อขายกากอ้ อยหน้ าโรงงานผู้ผลิตน ้าตาลในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้ เคีย ง
(เฉพาะราคากากอ้ อย ไม่รวมถึงค่าขนส่ง)
นอกจากนี ้ BSF ได้ ให้ สิทธิ BEC และ BPC ในการซื ้อกากอ้ อยก่อนบุคคลอื่น รวมถึงบริ ษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ (ไม่รวมถึงการนาไปใช้ งานในโรงงานน ้าตาลของ BSF เอง)

2)

การซือ้ ขายไอดี และไอเสีย
การซือ้ ขายไอดี และไอเสียจะเป็ นไปตามสัญ ญาซื ้อขายไอนา้ ระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ
BSF ซึ่งมีการกาหนดปริ มาณไอดี และไอเสีย ที่ BEC และ/หรื อ BPC จะผลิตและจาหน่ายให้ แก่
BSF รวมถึงกาหนดราคาซื ้อขาย โดยจะอ้ างอิงจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นกับ BEC และ/หรื อ BPC ในการ
ผลิตไอดี ไอเสีย (เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Cost Plus Basis)
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นอกจากนี ้ BSF ได้ ให้ สิทธิ BEC และ BPC ในการซื ้อขายไอดี ก่อนบุคคลอื่น รวมถึงบริ ษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์
3)

การซือ้ ขายนา้ RO
การซื ้อขายน ้า RO จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายน ้า RO ซึ่งมีการกาหนดปริ มาณน ้า RO ระหว่าง
BEC และ/หรื อ BPC กับ BSF ที่ BSF จะผลิต และจ าหน่า ยให้ แ ก่ BEC และ/หรื อ BPC รวมถึ ง
กาหนดราคาซื ้อขาย โดยจะอ้ างอิงจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นกับ BSF ในการผลิตน ้า RO (เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ Cost Plus Basis)
นอกจากนี ้ BSF ได้ ให้ สิทธิ BEC และ BPC ในการซื ้อน ้า RO ก่อนบุคคลอื่น รวมถึงบริ ษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

4)

การซือ้ ขายนา้ Condensate
การซื ้อขายนา้ Condensate จะเป็ นไปตามสัญญาซือ้ ขายนา้ Condensate ระหว่าง BEC และ/
หรื อ BPC กับ BSF ซึ่งมีการกาหนดปริ มาณน ้า RO ที่ BSF จะผลิตและจาหน่ายให้ แก่ BEC และ/
หรื อ BPC รวมถึงกาหนดราคาซื ้อขาย โดยจะอ้ างอิงจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นกับ BSF ในการผลิตนา้
RO (เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Cost Plus Basis)
นอกจากนี ้ BSF ได้ ให้ สิทธิ BEC และ BPC ในการซื ้อ Condensate ก่อนบุคคลอื่น รวมถึงบริ ษัท
อื่นๆ ในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

5)

การซือ้ ขายไฟฟ้ า
การซื ้อขายไฟฟ้าจะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ BSF โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า ในหัวข้ อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯและข้ อมูล
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.4 “ข้ อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.4.3 “โครงสร้ างรายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ
BEC และ BPC”
นอกจากนี ้ BRR ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ถือหุ้นใหญ่ ตกลงรับรองการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ BEC และ
BPC ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิ ฯ และสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึง BRR ตกลงรับรองการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของ BSF เกี่ ยวข้ องกับ การประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญ ญาที่
จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ BRR มีความประสงค์จะเข้ าไปถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนฯ โดยเป็ นไปตามสัดส่วนการถือครองขันต
้ ่า และระยะเวลาการถือครองขันต
้ ่าที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาตกลงดาเนินการ
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รายการระหว่ างกัน

ในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ภายใต้ โครงสร้ างการจัดตังกองทุ
้
นฯ BEC และ BPC จะยังคงมีการ
ทาธุรกรรมกับบริ ษัทในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์บางรายการซึง่ จะเกี่ยวเนื่องกับรายได้ สทุ ธิฯที่กองทุนฯ จะได้ รับจาก BEC
และ BPC โดยรายการดังกล่าวจะประกอบด้ วย
รายการซือ้ ขายผลิตภัณ ฑ์ ของโรงไฟฟ้าและเชื อ้ เพลิงกากอ้ อยกับ BSF ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ โดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นโดยปกติของโรงไฟฟ้าทังสองโรงในช่
้
วงที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม มูลค่ารายการ
ในอดีตก่อนจัดตังกองทุ
้
นฯ อาจไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั มูลค่ารายการที่จะเกิดขึ ้นภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ
เนื่องจากปั จจัยสาคัญ คือปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของ BSF ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา โดยในปี ฤดูกาล
ผลิต 2558/2559 ปริ ม าณอ้ อ ยเข้ าหี บ อยู่ที่ ป ระมาณ 2.06 ล้ า นตัน ในขณะที่ ปี ฤ ดูกาลผลิต 2559/2560 และ
2560/2561 ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.25 ล้ านตัน และ 3.2 ล้ านตัน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ปริ มาณ
อ้ อยเข้ าหีบของ BSF ที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อปริ มาณกากอ้ อยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์สว่ นเหลือจากกระบวนการหีบ
อ้ อยเพิ่มขึ ้นตามกัน และกากอ้ อยจะถูกนาไปเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้า
BEC และ BPC ดังนัน้ คาดว่าภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ มูลค่าของรายการระหว่างกันจะเพิ่มสูงขึ ้นตามปริ มาณ
อ้ อยเข้ าหีบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในช่วงปี ที่ผา่ นมา
รายการระหว่างกันของ BEC และ/หรื อ BPC กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลกระทบต่อรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯจะได้ รับ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทังสองโรงภายใต้
้
โครงสร้ างการจัดตังกองทุ
้
นฯ สาหรับช่วงระยะเวลาในรอบปี
บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ลาดับ

ลักษณะรายการ

1

BEC และ BPC ขาย
ไอดีให้ แก่ BSF

มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
คาอธิบายรายการ
งวดปี 2559
BEC BPC
7.08 35.44 โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ใช้ เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่วมกัน ซึ่งหม้ อ
ต้ มไอนา้ ของโรงไฟฟ้ามีกาลังการผลิตไอดีส่วนที่เหลือจากการจ่ายไอดีเข้ ากังหันไอน ้า
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ แก่กฟภ. และ BSF ตลอดจนผลิตเพื่อใช้ ภายในโรงไฟฟ้า
เอง ในขณะเดียวกัน BSF ก็มีความต้ องการใช้ ไอดีในกระบวนการผลิ ตนา้ ตาล ดังนัน้
การทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์กบั ทัง้ BEC BPC และ BSF
ที่ผ่านมา ขนาดรายการซื ้อขายไอดียงั มีมลู ค่าต่าซึง่ เป็ นไปตามปริมาณอ้ อยเข้ าหีบและ
ความต้ อ งการไอดี ส าหรั บ การผลิ ต น า้ ตาลทรายของ BSF ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทัง้ นี ้
หลังจากจัดตัง้ กองทุนฯแล้ ว รายการระหว่างกัน นีจ้ ะยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง โดยคาดว่า
มูลค่ารายการจะสูงขึ ้น ตามปริมาณความต้ องการไอดีของ BSF เพื่อใช้ ในกระบวนการ
หีบอ้ อยที่มีการขยายกาลังการผลิตสูงขึน้ สอดคล้ องกับปริ มาณการหีบอ้ อยที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ ้นตามแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกอ้ อยของกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ดังที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น นอกจากนี ้ BSF กับ BEC และ BPC ยังได้ ทาสัญญาซื ้อขายไอดี ซึ่งมีการตก
ลงปริ มาณรับซื ้อขันต
้ ่าที่ BSF จะซื ้อไอดีจาก BEC และ BPC ซึง่ สอดคล้ องกับปริมาณ
ความต้ องการของ BSF ตามการคาดการณ์ ปริมาณอ้ อยเข้ าหีบและเชื ้อเพลิงกากอ้ อย
ที่ BSF จะน าส่งแก่ BEC และ BPC อัน จะเป็ น การสร้ างความมั่น คงให้ แ ก่ ก ระแส
รายได้ ของกองทุนฯ ในขณะที่ BSF จะมีความมั่นคงในการจัดหาไอดีที่จะต้ องใช้ ใน
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ลาดับ

ลักษณะรายการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
งวดปี 2559
BEC BPC

คาอธิบายรายการ
กระบวนการผลิตน ้าตาลของ BSF เช่นกัน

2

3

BEC ซื ้อไอดีจาก
BPC

BEC และ BPC ขาย
ไอเสียให้ แก่ BSF

16.84

21.06

ความเหมาะสมของราคา
โดยทัว่ ไป ไอน ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งอาจมีคณ
ุ สมบัติ เช่น อุณหภูมิ ความดัน
ตลอดจนต้ นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน จึงไม่มีราคาตลาดที่จะนามาอ้ างอิงได้ อีกทัง้
อาจไม่สามารถนาราคาซือ้ ขายของโรงไฟฟ้าอื่นมาเปรี ยบเทียบได้ โดยตรง ดังนัน้ ที่
ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทนา้ ตาลบุรีรัมย์จึงกาหนดราคาไอดีโดยใช้ วิธี Cost Plus โดยใน
การค านวณต้ น ทุ น จะค านึ งถึ ง ต้ น ทุน วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต เช่น กากอ้ อ ย น า้ RO
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานและการบริ หารจัดการ และค่าเสื่อมราคา สาหรับการพิจารณา
อัตรากาไรส่วนเพิ่มได้ กาหนดอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าอัตรากาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าอยู่
บ้ าง เนื่องจากถึงแม้ ไอดีเป็ นผลิตภัณ ฑ์ของโรงไฟฟ้าจากกระบวนการหม้ อต้ มไอนา้
เช่นเดียวกัน แต่การผลิตไฟฟ้าจะต้ องผ่านกระบวนการเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ตามที่ระบุใน
สัญญาซือ้ ขายไอดี ราคาซื ้อขายในปี 2560 ภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ จะเป็ นราคา
เดี ยวกับ ที่ ซือ้ ขายกั น ในปี 2559 และจะมีก ารปรับ เพิ่ มขึน้ ในแต่ล ะปี ต ามที่ ระบุใ น
สัญญา
- โรงไฟฟ้าอาจมี การซือ้ ไอดีระหว่างโรงไฟฟ้ากันเองเพื่อน าไอดี ไปผลิต ไฟฟ้าเป็ นครัง้
คราว ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ที่ทาให้ โรงใดโรงหนึ่งไม่สามารถผลิตไอดีเองได้ เช่น อยูใ่ น
ระหว่า งการซ่อมบ ารุ งหม้ อ ต้ ม ไอน า้ หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นชิน้ ส่ว นหรื อ เครื่ องจัก รที่
เกี่ ยวข้ องกับ กระบวนการผลิต ไอดี เป็ น ต้ น ดังนัน้ การท ารายการดังกล่า วจะเป็ น
ประโยชน์ แก่การดาเนินการโรงไฟฟ้าและกลุ่มบริ ษัทนา้ ตาลบุรีรัมย์ ในการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดรายได้ การจาหน่าย
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ความเหมาะสมของราคา
ราคาซื ้อขายเป็ นราคาเดียวกับราคาที่โรงไฟฟ้าขายให้ แก่ BSF
29.97 ไอเสียนัน้ ถือเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ พลอยได้ จากกระบวนการผลิต ไฟฟ้า ดังนัน้ การที่ BEC
และ BPC จาหน่ายไอเสียให้ แก่ BSF เพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการผลิตน ้าตาล ก็ถือเป็ น
การสร้ างมูลค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ในขณะที่ BSF ก็
มี ค วามต้ อ งการไอเสี ย เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต น า้ ตาล ดังนัน้ การท ารายการ
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สาหรับโรงไฟฟ้าและBSF
ทังนี
้ ้ปริมาณความต้ องการไอเสียของ BSF เพื่อใช้ ในกระบวนการหีบอ้ อย และปริมาณ
ไอเสียที่คาดว่าจะผลิตได้ ของโรงไฟฟ้าน่าจะปรับเพิ่มขึน้ ภายหลังการจัดตัง้ กองทุนฯ
เนื่ องจากปริ ม าณการหี บ อ้ อยและละลายน า้ ตาลที่ ค าดว่า จะเพิ่ มขึน้ ดังที่ กล่า วไว้
ข้ างต้ น นอกจากนี ้ BEC และ BPC กับ BSF มีการทาสัญญาซื ้อขายไอเสีย ซึ่งมีการ
ตกลงปริมาณรับซื ้อขันต
้ ่าที่ BSF จะซื ้อไอเสียจาก BEC และ BPC อันจะทาให้ มีความ
มัน่ คงของกระแสรายได้ ของกองทุนฯ ในขณะที่ BSF จะมีความมัน่ คงในการจัดหาไอ
เสียเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตน ้าตาลตามแผนงานที่วางไว้

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 57

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

ลาดับ

4

5

ลักษณะรายการ

BEC และ BPC ขาย
ไฟฟ้าให้ แก่ BSF

BEC และ BPC ซื ้อ
กากอ้ อยจาก BSF

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
งวดปี 2559
BEC BPC

12.26

33.49

คาอธิบายรายการ

ความเหมาะสมของราคา
เนื่องจากไอเสียที่โรงไฟฟ้าอื่นผลิตได้ มีคุณ สมบัติ เช่น อุณ หภูมิ ความดัน ตลอดจน
ต้ น ทุน การผลิ ต ที่ แ ตกต่า งกั น จึงไม่ ส ามารถน าราคาซื อ้ ขายของโรงไฟฟ้ า อื่ น มา
เปรี ยบเที ยบกัน ได้ โดยตรง ดังนั น้ จึงกาหนดราคาไอเสียโดยใช้ วิธี Cost Plus ทัง้ นี ้
เนื่ องจากไอเสียเป็ น ผลพลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้า จึงค านวณต้ น ทุน โดยค านึ งถึง
ต้ นทุนวัตถุดิบ เช่น ค่ากากอ้ อย ค่าน ้า Condensate และกาหนดอัตรากาไรในระดับ
ที่ไม่สงู มากนัก ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุในสัญญา ราคาซื ้อขายในปี 2560 ภายหลังการจัดตัง้
กองทุนฯ จะเป็ นราคาเดียวกับที่ซื ้อขายกันในปี 2559 และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ ในแต่
ละปี ตามที่ระบุในสัญญา
16.69 กาลังการผลิต ไฟฟ้า ของ BEC และ BPC ยังมีส่ว นเหลือจากการผลิต และจาหน่ า ย
ให้ กฟภ. รวมถึงการใช้ ภายในอยูใ่ นระดับหนึ่ง ซึ่ง BSF ตกลงที่จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้า
ส่วนเหลือดังกล่าว โดยมีการทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BEC/BPC กับ BSF ซึง่ มี
การกาหนดปริ มาณรับ ซื ้อขัน้ ต่าและขัน้ สูง ซึ่งปริ มาณรับซือ้ ขัน้ สูงจะไม่ เกินปริ มาณ
ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ จากกาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเหลือดังกล่าว เพื่อให้ BEC/BPC
สามารถส่งไฟฟ้าให้ แก่กฟภ. ได้ ครบตามปริมาณที่กฟภ. รับซื ้อสูงสุด อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่กฟภ. ไม่รับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ/หรือ BPC อันมีผลให้ BEC และ/หรื อ BPC
มีกาลังการผลิต ไฟฟ้ าส่ว นเหลือที่ จะสามารถส่งไฟฟ้าให้ BSF ได้ เพิ่มขึน้ BSF อาจ
พิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ/หรื อ BPC เกินกว่าปริ มาณขัน้ สูงที่กาหนดไว้ อัน
จะเป็ น ประโยชน์ ร่ว มกัน โดยที่ โรงไฟฟ้า จะได้ รับ รายได้ จากการขายไฟฟ้าแก่ BSF
เพิ่มขึ ้นเพื่อชดเชยรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ.ที่ขาดไป
ความเหมาะสมของราคา
อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับปริมาณที่ BSF รับซื ้อขันต
้ ่าตามสัญญา จะเป็ นกาหนดเป็ นราคา
ที่ต่ากว่าระหว่าง (i) ราคาที่ BSF ซือ้ พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ. หรื อ (ii) ราคาที่ BEC
และ/หรื อ BPC ขายพลังงานไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. ราคาที่กาหนดนีม้ ีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากจะเป็ นราคาที่ทงั ้ BEC BPC และ BSF ต่างก็ได้ รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
BEC และ BPC ได้ ใช้ ประโยชน์ จากกาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเหลือเพื่อผลิต และขาย
ไฟฟ้าให้ แก่ BSF ในปริมาณที่ BSF จะรับซื ้อขันต
้ ่าตามที่กาหนด ในขณะที่ BSF จะไม่
เสียประโยชน์เพราะเป็ นการซื ้อไฟฟ้าที่มีความต้ องการใช้ อยู่แล้ วในราคาเท่ากับที่ซื ้อ
จาก กฟภ. หรืออาจต่ากว่า
สาหรับอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนที่ BSF ซื ้อเกินปริมาณขันต
้ ่าจะเท่ากับราคาที่ BEC และ
BPC จาหน่ายกฟภ. ดังนัน้ BEC และ BPC จะไม่เสียประโยชน์จากการจาหน่ายไฟฟ้า
เกินกว่าปริ มาณขัน้ ต่าที่กาหนดในสัญ ญาให้ แก่ BSF เนื่องจากเป็ นราคาที่โรงไฟฟ้า
ขายให้ กฟภ.อยู่แ ล้ ว ในขณะที่ BSF สามารถพิจารณาว่า จะรับ ซือ้ หรื อไม่ก็ได้ โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้ รับฺ
46.74 กากอ้ อยเป็ นผลิตภัณฑ์ส่วนเหลือจากกระบวนการผลิตนา้ ตาลของ BSF ซึ่งสามารถ
นามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับผลิตไฟฟ้าและไอน ้าได้ และในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าของ
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ลักษณะรายการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
งวดปี 2559
BEC BPC

คาอธิบายรายการ
BEC และ BPC ใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก โดยที่การขนส่งกากอ้ อยจาก BSF ไปยัง
โรงไฟฟ้า BEC และ BPC นันสามารถกระท
้
าได้ โดยสะดวก เนื่องจากโรงงานของ BSF
อยู่ติ ด กับ โรงไฟฟ้า ของ BEC และ BPC ท าให้ ไม่มี ต้ น ทุน ค่า ขนส่ง ดังนัน้ การท า
รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
าย นอกจากนี ้ ได้ มีการ
ทาสัญญาซื ้อขายกากอ้ อย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าโรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะมีเชื ้อเพลิง
วัตถุดิบชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้าและไอน ้าอย่างเพียงพอ จึงมีการกาหนดปริมาณกาก
อ้ อยขัน้ ต่าที่ BSF จะต้ องนาส่งให้ BEC และ BPC ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการหีบอ้ อย
การผลิตน ้าตาล และปริมาณกากอ้ อยจากกระบวนการผลิตนา้ ตาลของ BSF ที่คาดว่า
จะมีอย่างเพียงพอที่จะนาส่งแก่โรงไฟฟ้าในกลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์

6

7

BEC และ BPC ซื ้อน ้า
RO จาก BSF

BEC และ BPC ซื ้อน ้า
Condensate จาก
BSF

0.72

14.20

ความเหมาะสมของราคา
ราคาซื ้อขายกากอ้ อยระหว่าง BSF กับ BEC และ BPC สามารถเทียบเคียงกันได้ กับ
ราคาซื ้อขายกากอ้ อยที่ได้ จดั หาจากแหล่งภายนอกในช่วงที่ผ่านมา (เฉพาะราคากาก
อ้ อย ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าตัก) ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุในสัญญา ราคาซื ้อขายในปี 2560
ภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ จะเป็ นราคาเดียวกับที่ซื ้อขายกันในปี 2559 และหลังจาก
นัน้ ราคากากอ้ อยจะมีการปรับตามอัตราการปรับค่าไฟฟ้าที่ BEC และ BPC จาหน่าย
ให้ แก่ กฟภ.ในแต่ละปี
3.39 หลังจาก BSF ใช้ ไอดีที่ซื ้อจาก BEC และ BPC ในกระบวนการผลิตแล้ ว BSF จะมีน ้า
RO ที่เหลือปล่อยออกจากกระบวนการหลังจากการควบแน่น ซึง่ จะมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า
น ้าปกติ โดย BEC และ BPC สามารถนานา้ RO ไปผ่านการปรับปรุงด้ วยสารเคมีเพื่อ
ป้อนเข้ าสูห่ ม้ อไอน ้าสาหรับใช้ ในกระบวนการผลิตไอนา้ ต่อไป ซึ่งขันตอนดั
้
งกล่าว จะมี
ต้ นทุนต่ากว่าการผลิตนา้ ร้ อนขึน้ เองจากแหล่งนา้ ดิบของ BEC และ BPC ดังนัน้ การ
ทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของทัง้ BEC/BPC และ BSF
ความเหมาะสมของราคา
การกาหนดราคาของนา้ RO พิจารณาจากวิธี Cost Plus ทังนี
้ ้ในการคานวณต้ นทุนจะ
คานึงถึง ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าบารุงรักษาเครื่องจักร ค่าสารเคมี และ
ค่าสาธารณูป โภค ทัง้ นี ้ ตามที่ระบุในสัญ ญา ราคาซือ้ ขายในปี 2560 ภายหลังการ
จัดตังกองทุ
้
นฯ จะเป็ นราคาเดียวกับที่ซื ้อขายกันในปี 2559 และจะมีการปรับเพิ่มขึน้
ในแต่ละปี ตามที่ระบุในสัญญา
20.32 หลังจาก BSF ใช้ ไอเสียที่ซือ้ จาก BEC และ BPC ในกระบวนการผลิตแล้ ว BSF จะมี
น ้า Condensate ที่เหลือปล่อยออกจากกระบวนการผลิตหลังจากการควบแน่น ซึ่งจะ
มีอุณหภูมิสูงกว่านา้ ปกติเล็กน้ อย โดย BEC และ BPC สามารถนานา้ Condensate
ไปปรับปรุงด้ วยสารเคมีเพื่อป้อนเข้ าสู่หม้ อไอนา้ สาหรับใช้ ในกระบวนการผลิตไอนา้
ต่อไป ซึ่งขัน้ ตอนดังกล่าว จะมีต้นทุนต่ากว่าการผลิตนา้ ร้ อนขึน้ เองจากแหล่งนา้ ดิบ
ของ BEC และ BPC ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของทัง้ BEC BPC และ BSF

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 59

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

ลาดับ

8

ลักษณะรายการ

BPC ซื ้อน ้า
Condensate จาก
BEC

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
งวดปี 2559
BEC BPC

-

คาอธิบายรายการ

ความเหมาะสมของราคา
การก าหนดราคาของน า้ Condensate พิ จ ารณาจากวิ ธี Cost Plus ทั ง้ นี ใ้ นการ
ค านวณต้ นทุน จะค านึ งถึ ง ค่ า แรงงาน ค่ า เสื่ อ มราคาเครื่ อ งจัก ร ค่ า บ ารุ งรั ก ษา
เครื่องจักร ค่าสารเคมี และค่าสาธารณูปโภค ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุในสัญญา ราคาซื ้อขาย
ในปี 2560 ภายหลังการจัดตัง้ กองทุนฯ จะเป็ นราคาเดียวกับที่ซือ้ ขายกันในปี 2559
และจะมีการปรับเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ตามที่ระบุในสัญญา
6.73 โรงไฟฟ้าอาจมีการซือ้ ไอนา้ ระหว่างกัน ในกรณีที่ โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งไม่สามารถ
ผลิ ต ไอน า้ เองได้ เพื่ อ น าไปผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง เมื่ อ น าไอน า้ ไปปั่ นกั ง หั น แล้ ว น า้
Condensate ที่ได้ ออกมาก็จะขายกลับไปให้ โรงไฟฟ้าอีกโรงต่อไป
ความเหมาะสมของราคา
ซื ้อขายกันในราคาเดียวกับที่โรงไฟฟ้าซื ้อจาก BSF

หมายเหตุ : ราคาซื ้อขายต่อหน่วยของไอดี ไอเสีย น ้า RO และน ้า Condensate ที่กาหนดขึ ้นโดยใช้ วิธี Cost Plus ตามที่กล่าวในตารางข้ างต้ น เป็ น
ข้ อมูลที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทังสองรายได้
้
นาไปกาหนดเป็ นหนึ่งในสมมุติฐานที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ในหัวข้ อ
3.2 การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรกฯ แล้ ว

2.5

จุดเด่ นของกองทุนและกลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไฟฟ้า ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการเข้ าลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีศกั ยภาพ และนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวออก
จัดหาประโยชน์ เพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยในการลงทุนครัง้ แรกนี ้ จะมุ่งเน้ นการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทไฟฟ้า โดยพิจารณาและประเมินศักยภาพการสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงและ
ต่อเนื่องของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะลงทุนนัน้ เพื่อให้ การลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ เป็ นไป
ตามเป้าหมายหลัก
ทังนี
้ ้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเงินดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการในนาม
ของกองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดยพิจารณาจากจุดเด่นของการ
ลงทุนทรัพย์สนิ ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
2.5.1

การมีสัญญาซือ้ ขายระยะยาวสาหรับไฟฟ้ า ไอดี และไอเสีย
รายได้ หลักจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ BEC และ BPC มาจากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. และการ
ขายไอนา้ ให้ แก่ BSF โดยจากประมาณการงบก าไรขาดทุน และการปั น ส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐาน
สาหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. และ
รายได้ จากการขายไอน ้าให้ แก่ BSF คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 74 และ ร้ อยละ 26 ของรายได้ รวม
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามลาดับ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 60

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ทังนี
้ ้ BEC และ BPC ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าในปริ มาณโรงละไม่เกิน 8 เมกะวัตต์กบั กฟภ. โดยมี
ระยะเวลาของสัญญาสิ ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิ ้นสุดวัน
เดียวกันกับวันสิ ้นสุดระยะเวลาซื ้อขายรายได้ สุทธิ ฯ ของ BEC และ BPC ตามลาดับ และมีการกาหนด
วิธีการคานวณราคารับซื ้อไฟฟ้าอย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ การมีสญ
ั ญาระยะยาวกับ กฟภ. ข้ างต้ น จะช่วยสร้ าง
ความมั่นคงให้ กับกองทุนฯ เนื่องจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. จากประมาณการงบกา ไร
ขาดทุน และการปั น ส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐ านสาหรับ ปี ตงั ้ แต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึ งวันที่ 30
เมษายน 2561 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 74 ของรายได้ รวมจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ BEC
และ BPC
อนึ่ง BEC เริ่ มขายไฟฟ้าให้ กบั กฟภ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และจะมีอายุสญ
ั ญาซื ้อขายกับ
กฟภ. คงเหลือประมาณ 11 ปี ณ วันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ (วันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ในสิทธิ ในรายได้ สุทธิ ฯ คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2560) ในขณะที่ BPC เริ่ มขายไฟฟ้าให้ กับ
กฟภ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และจะมีอายุสญ
ั ญาซื ้อขายกับ กฟภ. คงเหลือประมาณ 18 ปี ณ
วันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าของ BEC และ โรงไฟฟ้าของ BPC มีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าในปริ มาณโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. สูงสุดโรงละ 8 เมกะวัตต์
นอกจากนี ้ BEC และ BPC จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไอน ้า ซึง่ เป็ นผลผลิตจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าระบบ
ผลิตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่ วมกัน (Cogeneration System) กับ BSF โดยรายได้ ของ BEC และ
BPC จากการขายไอดีและไอเสีย ข้ างต้ น จะถูกนามารวมเป็ นรายได้ ที่ใช้ ในการคานวณรายได้ สทุ ธิ ฯ ที่
กองทุนฯ จะได้ รับ
สัญ ญาซื อ้ ขายไอน า้ ที่ BEC และ BPC จะเข้ า ท ากับ BSF ข้ า งต้ น ระบุว่า หาก BSF รั บ ซือ้ ไม่ค รบตาม
ปริ มาณขันต
้ ่าที่กาหนด โดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC BSF ต้ องชาระค่าปรับให้ BEC และ/
หรื อ BPC ตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไอน ้า นอกจากนี ้ สัญ ญาดังกล่าวมีระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิ ้นสุดวันเดียวกันกับวันสิ ้นสุดระยะเวลาซื ้อขาย
รายได้ สทุ ธิฯ ของ BEC และ BPC ตามลาดับ และมีการกาหนดวิธีการคานวณราคาซื ้อขายไว้ ต ลอดอายุ
สัญญา ด้ วยเหตุข้างต้ น การมีสญ
ั ญาซื ้อขายระยะยาว จึงเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงให้ กบั รายได้ ของกองทุน
ฯ และช่วยให้ การบริ หารจัดการความเสีย่ งจากความผันผวนของรายได้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต
วัต ถุดิบ หลักของโรงไฟฟ้า ได้ แก่ กากอ้ อย นา้ RO และน า้ Condensate ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้ าท า
สัญญาซื ้อขายกากอ้ อย น ้า RO และน ้า Condensate กับ BSF โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้ องกับ
ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งจะช่วยให้ โรงไฟฟ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอนและเชื่อถือได้
ในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจัดหากากอ้ อยที่มีคณ
ุ สมบัติตามสัญญาได้ ครบตามปริ มาณที่กาหนด โดยไม่ได้
มีสาเหตุจากเหตุการณ์ พิเศษตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล BSF ตกลงจะจัดหาวัตถุดิบชีว
มวลทดแทนอื่นให้ เท่ากับปริ มาณกากอ้ อยที่ขาดไป ในราคาที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”) หรื อในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจัดหา
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วัตถุดิบทดแทนได้ BSF ตกลงจะชาระค่าปรับเป็ นจานวน 2 เท่า ของมูลค่ากากอ้ อย (รวมถึงวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทน) ที่ขาดไป
ตารางแสดงความเพียงพอของปริมาณกากอ้ อย
ฤดูกาลผลิตปี
รายการ
1
2
3
4
5
6

หน่ วย

อ้ อยเข้ าหีบ BSF
กากอ้ อยที่ได้ จากการผลิตน ้าตาล
กากอ้ อยที่ใช้ ในโรงงาน BSF
กากอ้ อยที่สามารถส่งให้ BEC/BPC
ความต้ องการกากอ้ อยของ BEC/BPC
กากอ้ อยส่วนเกินจากที่ BEC/BPC ต้ องการ

ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

58/59A

59/60F

2,060,650
587,285
200,367
386,918
279,366
38.50%

2,500,000
712,500
260,022
452,478
445,010
1.68%

60/61F
เป็ นต้ นไป
3,000,000
855,000
289,309
565,691
453,229
24.81%

ที่มา: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ธันวาคม 2559

ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของ BSF ได้ มีการวางแผนการผลิตน ้าตาล รวมถึงการจัดหาอ้ อยในปริ มาณที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการใช้ กากอ้ อยของโรงไฟฟ้า ในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 BSF ได้ ขยายกาลังการผลิตจาก
17,000 ตันอ้ อยต่อวัน เป็ น 23,000 ตันอ้ อยต่อวัน โดยในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 มีปริ มาณอ้ อย
ป้อนเข้ าโรงน ้าตาลของ BSF ประมาณ 2,060,650 ตัน มีผลิตผลพลอยได้ กากอ้ อยประมาณ 587,285 ตัน
ซึ่งเมื่อหักกากอ้ อยส่วนที่ใช้ ภายในโรงนา้ ตาลแล้ ว คงเหลือกากอ้ อยที่สามารถจัดส่งให้ กับโรงไฟฟ้าได้
ประมาณ 386,918 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ของโรงไฟฟ้า สาหรับในระหว่างช่วงฤดูกาลผลิตปี
2559/2560 ซึ่งคาดว่ากองทุนรวมฯจะเริ่ มจัดตังและด
้
าเนินการประมาณกลางปี 2560 นัน้ BSF ได้ มีการ
เตรี ยมการจัดหากากอ้ อยจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมอยู่บ้าง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะ
มีเชื อ้ เพลิงเพียงพอสาหรับการผลิตตามประมาณการในช่วงระหว่างปี 2560 และตัง้ แต่ฤดูกาลผลิตปี
2560/2561 ซึ่งเป็ นปี ที่กองทุนฯ เริ่ มดาเนินการเต็มปี เป็ นปี แรก ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของ BSF ที่คาดว่าจะ
เพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ มีกากอ้ อยที่ได้ จากกระบวนการผลิตที่สามารถส่งให้ BEC และ BPC ในปริ มาณที่
มากกว่าความต้ องการใช้ ของ BEC และ BPC อยูพ่ อสมควร
นอกจากนี ้ กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ โดย BRD ยังมีการพัฒนาผลผลิตอ้ อยรวมถึงให้ ความรู้ แก่เกษตรกรในการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอ้ อย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะมีอ้อยป้อนเข้ าโรงงานได้ เพียงพอกับแผนกาลังการผลิต
โดยมีการขยายพืน้ ที่สงเสริ มการเพาะปลูกอ้ อย ดังจะเห็นได้ จากจานวนพืน้ ที่ที่ส่งเสริ มการเพาะปลูกมี
จานวนเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ (จานวนพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่เข้ าร่วมโครงการในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ
129,000 ไร่ 168,000 ไร่ และ 176,000 ไร่ ตามลาดับ)
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แผนภาพแสดงสถิติปริมาณพืน้ ที่เพาะปลูกอ้ อยและปริมาณอ้ อยเข้ าหีบ

ที่มา: รายงานพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อย ปี การผลิต 2557/2558 และ รายงานการผลิตนา้ ตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทัว่ ประเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล (สอน.)

อี ก ทั ง้ จากรายงานของส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อยและน า้ ตาล (สอน.) แสดงให้ เห็ น ว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยและปริ มาณอ้ อยส่งเข้ าหีบสูงที่สดุ ในประเทศ รวมถึงมีอตั ราการ
เติบโตเฉลีย่ (CAGR) ของพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยและปริ มาณอ้ อยส่งเข้ าหีบสูงที่สดุ อีกด้ วย ในส่วนของข้ อมูล
อัตราผลผลิตอ้ อยต่อไร่ พบว่าในปี ฤดูกาลผลิต 2557/2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราผลผลิตอ้ อย
ต่อไร่ สงู ที่สดุ ในประเทศที่ 11.17 ตันต่อไร่ (ผลผลิตอ้ อยต่อไร่ ของภาคเหนือเท่ากับ 11.15 ตันต่อไร่ ภาค
ตะวันออกเท่ากับ 11.16 ตันต่อไร่ และภาคกลางเท่ากับ 10.89 ตันต่อไร่ )
นอกจากนี ้ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การให้ ตงั ้ หรื อขยายโรงงานน ้าตาลในทุกท้ องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โรงงานน ้าตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตจัดตัง้ จะต้ องอยู่ห่างจากเขตโรงน ้าตาลที่
ได้ รับใบอนุญาตไว้ แล้ วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร และจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การให้ ตงั ้
โรงงานที่ใช้ อ้อยเป็ นวัตถุดิบในทุกท้ องที่ทวั่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โรงงานที่ใช้ อ้อยเป็ นวัตถุดิบแห่งใหม่
ที่ข ออนุญ าตจัดตัง้ หากมีก าลังการผลิต เกิ น 300 ตัน ต่อ วัน จะต้ อ งอยู่ห่างจากเขตโรงน า้ ตาลที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตไว้ แล้ วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร จึงทาให้ ความเสี่ยงจากการแย่งอ้ อยจากโรงงานน ้าตาลและ
โรงงานที่ใช้ อ้อยเป็ นวัตถุดิบในละแวกใกล้ เคียงลดต่าลง
สาหรับน ้าดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า จากข้ อมูลรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางเทคนิค
อิ ส ระ โรงไฟฟ้ า มี ค วามต้ อ งการใช้ น า้ ดิ บ ส าหรั บ กระบวนการผลิต ไฟฟ้ า และไอน า้ รวมกัน ประมาณ
1,014,628 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ ปี ส าหรั บ ปี 2559/2560 และ 1,014,843 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ ปี ส าหรั บ ปี
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2560/2561 เป็ นต้ นไปจนกระทั่งสิ ้นสุดสัญ ญา ทังนี
้ โ้ ครงการมีบ่อนา้ ดิบเพื่อกักเก็ บนา้ ฝนและน ้าผิวดิน
ประมาณ 3,040,423 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน ้าดิบเพื่อใช้ ในโรงไฟฟ้าได้ ตลอดทังปี
้ ครอบคลุมช่วง
ฤดูแล้ ง นอกจากนี ้ข้ อมูลของกรมอุตนุ ิยมวิทยาพบว่า สภาพอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฤดูฝนในแต่ละปี
ประมาณ 4-5 เดือน ดังนันขนาดความจุ
้
สารองของบ่อเก็บน ้าดิบดังกล่าวจึงมีขนาดที่เพียงพอต่อความ
ต้ องการใช้ น ้าดิบของโรงไฟฟ้า จึงมีความเสีย่ งต่าที่โรงไฟฟ้าจะขาดแคลนน ้าดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
2.5.3

ลูกค้ าของ BEC และ BPC มีคุณภาพเครดิตที่ดี
โรงไฟฟ้ามีรายได้ หลักจากการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั กฟภ. และการจาหน่ายไอน ้าให้ กบั BSF
จากรายงานประจาปี 2558 และรายงานเพื่อความยั่งยืนประจาปี 2558 ของ กฟภ. ระบุว่า กฟภ. เป็ น
รัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 โดย กฟภ. มีธุรกิ จหลัก คือ การผลิต จัด ให้ ได้ มา จัดส่งและจัดจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจาหน่าย 74 จังหวัดทัว่ ประเทศ (ยกเว้ นกรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ) หรื อ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
และ
มีผ้ ใู ช้ ไฟฟ้า 18.17 ล้ านราย มีทนุ ประเดิม 87 ล้ านบาท และทุนรับจากงบประมาณ 4,803 ล้ านบาท ณ 31
ธันวาคม 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 กฟภ. มีรายได้ รวม 465,828 ล้ านบาท และกาไรสุทธิรวมทังสิ
้ ้น
20,992 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ BEC และ BPC ได้ เข้ าทาสัญญาระยะยาวสาหรับการซื ้อขายไอน ้าและไฟฟ้ากับ BSF ซึ่งเป็ น
บริ ษัท ย่อยของ BRR โดยมีอ ายุสญ
ั ญาสอดคล้ องกับ ระยะเวลาซือ้ ขายรายได้ สุทธิ ฯ โดยกลุ่มบริ ษั ท มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจาหน่ายน ้าตาลมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี ทังนี
้ ้ BSF เป็ น
บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นในปี 2546 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทราย โดยในฤดูการผลิตปี 2558/59
BSF ได้ ขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นจาก 17,000 ตันอ้ อยต่อวัน เป็ น 23,000 ตันอ้ อยต่อวัน ทาให้ สามารถ
รองรับปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบได้ กว่าปี ละ 2 ล้ านตัน โดย BSF มีรายได้ จากการขายและบริ การจานวนทังสิ
้ ้น
3,467 ล้ านบาท และ 3,615 ล้ านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ และกาไรสุทธิ 110 ล้ านบาท และ
70 ล้ านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามล าดั บ ในปั จจุ บั น BSF มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวนทั ง้ สิ น้
1,050,000,000 บาท ปั จจุบนั ถือหุ้นใหญ่โดย BRR ซึ่งได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในปี 2557 จึงเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจให้ BSF ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทย่อยด้ วย

2.5.4

การกาหนดรายจ่ ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ าแบบเหมารวมเพื่อการลดความผันผวนของ
รายได้ สุทธิฯ
รายได้ สทุ ธิฯ ที่ BEC และ BPC จะโอนให้ แก่กองทุนฯ จะเป็ นไปตามสูตรการคานวณรายได้ สทุ ธิที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ จะมีรายละเอียดสูตรการคานวณดังต่อไปนี ้
รายได้ สุทธิฯ =

รายได้ ค่าซือ้ ขายไฟฟ้ า + รายได้ ค่าซือ้ ขายไอนา้ + รายได้ อ่ ืนที่ได้ รับจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า – ค่ าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้ า
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ค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้า ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นตามจริ งในการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า และ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าเป็ นแบบ
เหมาครอบคลุมรายจ่ายดังต่อไปนี ้ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
-

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า

-

ค่าบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า

ทังนี
้ ้ หากมีคา่ ใช้ จ่ายส่วนเพิ่มใดๆ ที่เกินจากจานวนเงินค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมา
รวมที่กองทุนฯ ตกลงจะชาระให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ BEC
และ/หรื อ BPC ตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบรายจ่ายส่วนเพิ่มจานวนดังกล่าวโดยไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าที่จะใช้ ในการคานวณรายได้ สทุ ธิฯ ที่จะต้ องนาส่งแก่กองทุนฯ
การกาหนดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมจะส่งผลให้ รายได้ สทุ ธิ ฯ มีความผันผวน
ลดลง ซึง่ จะช่วยเพิ่มความมัน่ คงให้ กระแสเงินสดที่กองทุนฯ จะได้ รับ
2.5.5

การถือหน่ วยลงทุนของ BRR
BRR มีความตังใจจะถื
้
อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็ นจานวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรื อประมาณร้ อยละ
33.33) โดยตามข้ อตกลงกระทาการ BRR จะถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ การที่ BRR ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ของกลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์เข้ ามามีสว่ นได้ เสียโดยการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุ น ฯ จะเป็ นการสร้ างความเชื่ อ มั่ น ว่ า กลุ่ม น า้ ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ะบริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องเพื่อสร้ างกระแสเงินสดที่สม่าเสมอให้ แก่กองทุนฯ ตามแผนงาน

2.5.6

BRR BEC และ BPC จะวางหลั ก ประกั น เพื่ อ เป็ นประกั น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ท่ ี เกี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่
กองทุนฯ
BRR BEC และ BPC ตกลงจะดาเนินการให้ มีการวางหลักประกันเพื่อเป็ นการประกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาข้ อตกลงกระทาการ โดยมีหลักประกันดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
รายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ก. การจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรต่างๆ ของ BEC และ BPC ที่ใช้ ในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า โดยที่ BEC และ BPC ตกลงว่าหาก BEC และ/หรื อ BPC ได้ มาซึง่ ที่ดินซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า เพิ่มเติมในอนาคต BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะดาเนินการจด
จานองที่ดินดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ เพิ่มเติมต่อไป
ข. การจานาหุ้นทังหมดใน
้
BEC โดย BRR และจานาหุ้นทังหมดใน
้
BPC โดย BEC
ค. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าของที่ดินอันเป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าให้ แก่กองทุนฯ
ง. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ให้ แก่กองทุนฯ
จ. การดาเนินการให้ กองทุนฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
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การวางหลักประกันดังกล่าวข้ างต้ นจึงเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ว่า BEC BPC และ BRR จะปฏิบตั ิหน้ าที่
ต่างๆ ของตนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ และสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.7

BRR ในฐานะบริ ษัทแม่ ของกลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ ได้ เข้ าทาข้ อตกลงเพื่อสร้ างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของตน ตลอดจนการดูแลให้ บริษัทในกลุ่มปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ และสัญญาที่จาเป็ นต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้ อง
BRR ตกลงที่จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาตกลงการดาเนินการ
ก. รักษาสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงใน BEC และการเป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้ อมใน BPC เป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.00 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัท รวมถึงรักษาสัดส่วน
การถื อหุ้นของตนใน BSF ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51.00 ของจานวนหุ้นสามัญ ทัง้ หมดของ
BSF อีกทัง้ BRR จะต้ องมีอานาจควบคุม (management control) ใน BEC BPC และ BSF ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาข้ อตกลงการดาเนินการ
ข. รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของ BRR ให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20.00 ของจานวนหน่วย
ลงทุน ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ
ค. ดาเนินการในการบริ หารจัดการและทาหน้ าที่ดูแล BEC BPC และ BSF ให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง
ดังนัน้ การเข้ าทาสัญญาข้ อตกลงการดาเนินการดังกล่าวของ BRR จะสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินการ
ของโรงไฟฟ้า จะเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อยและราบรื่ น

2.5.8

มีการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
BRR และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยของ BRR มี ก ารบริ ห ารจัด การด้ านสิ่งแวดล้ อ มที่ ดี โดยมี ก ารควบคุม และ
ประเมินด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ BPC มีระบบการควบคุมมล
สารทางอากาศ การควบคุมระดับเสียง การจัดการนา้ ทิ ง้ การกาจัดกากของเสีย และมีพื น้ ที่สีเขียวใน
บริ เวณโครงการโรงไฟฟ้าประมาณ 25 ไร่ อีกทัง้ น ้าทิ ้งบางส่วนสามารถนากลับมาวนใช้ ประโยชน์ใหม่ได้
โดยในเดือนเมษายน 2559 BPC ได้ รับรางวัลปฏิบตั ิการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 2 และในเดือน
พฤษภาคม 2559 BEC ได้ รับรางวัลระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 จากโครงการอุตสาหกรรมสี
เขี ย ว (Green Industry) นอกจากนี ้ ในเดื อนมี น าคม 2559 BEC ได้ รับ การรั บ รองตามมาตรฐาน ISO
14001:2004 สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบชีวมวล ซึง่ รางวัลและการรับรองดังกล่าวแสดงถึงการมีการ
บริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มี การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของ BEC และ BPC จากสานัก งานอุต สาหกรรมจังหวัด และนิ ค มอุต สาหกรรมจังหวัด และองค์ ก รที่
เกี่ยวข้ อง

2.6

ภาพรวมเศรษฐกิจและลักษณะอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 66

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็ นระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่ถกู กากับดูแลการดาเนินงานโดย (1) กพช.
(2) พน. และ (3) กกพ. โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน ใน
ราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และส่งเสริ มให้ เอกชนมีสว่ นร่ วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระ
ของ กฟผ. ในการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในอนาคต
2.6.1

การผลิตไฟฟ้ ารวมของประเทศ
การผลิตและรับซือ้ ไฟฟ้ า
ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศไทย ได้ แก่ กฟผ. และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยโครงการสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 โครงการคือ (1) โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรื อผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer Program หรื อ IPP) ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าจะจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั
กฟผ. เท่านัน้ (2) โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer Program หรื อ SPP) ซึ่งผู้ผลิต
ไฟฟ้าจะจาหน่ายไฟฟ้าให้ กับ กฟผ. และจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ าภาคอุตสาหกรรม และ (3) ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer Program หรื อ VSPP) ซึ่งจาหน่ายไฟฟ้าโดยตรงให้ แก่ กฟน.
กฟภ. และลูกค้ าภาคอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ ไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็ นผู้ผลิต และรั บซือ้ จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และ
ประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ จาหน่ายให้ แก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้ แก่ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. และ กฟภ. เป็ นผู้
จาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้ารายย่อย ลูกค้ าธุรกิจ และลูกค้ าอุตสาหกรรมทัว่ ไปในประเทศ นอกจากนี ้ กฟผ.
ยังมีการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กับประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
มาเลเซีย โดยเป็ นเจ้ าของเครื อข่ายระบบจัดจาหน่ายไฟฟ้าในเขตให้ บริ การของตน
กฟผ. นับเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้าแบบขายส่งหลักของประเทศแม้ ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
บางส่วนให้ กับลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยตรงด้ วยก็ ตาม นอกจากนี ้ กฟผ. ยังเป็ นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยเป็ นเจ้ าของ ดาเนินการ ดูแลรักษา และพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National
Transmission Grid)
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และเปิ ดโอกาสผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนร่วมประมูลแข่งขันการสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อช่วยลดภาระการลงทุนของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้า
กาลังผลิตรวมของประเทศ
จากข้ อมูลที่เผยแพร่ โดย กฟผ. (ณ เดือน เมษายน 2559) และกกพ. (ณ เดือน มิถนุ ายน 2559) ประเทศ
ไทยมีกาลังการผลิตติดตังรวมของระบบไฟฟ้
้
าทังสิ
้ ้น 43,597 เมกะวัตต์ โดยเป็ นกาลังการผลิตติดตังจาก
้
กฟผ. รวม 16,376 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.56 ของกาลังการผลิตติดตังรวม
้
รองลงมา
ได้ แก่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่มีกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
14,767 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 33.87 ของกาลังการผลิตติดตังรวม
้ ขณะที่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
เล็กมาก มีกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
5,535 และ 3,041 เมกะวัตต์ ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ12.70 และ 6.98 ของก าลังการผลิต ติ ด ตัง้ รวม และเป็ น ก าลังการผลิต ติ ด ตัง้ จากผู้ผลิต ไฟฟ้า จาก
ต่างประเทศอีกจานวน 3,878 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.89 ของกาลังการผลิตติดตังรวม
้
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ตารางแสดงกาลังผลิตติดตัง้ รวมของประเทศ
กาลังผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์ )
16,376
14,767
5,535

โรงไฟฟ้ า
1. กาลังการผลิตติดตังรวมของ
้
กฟผ.
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
3. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
4. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)
5. ผู้ผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ
รวมกาลังการผลิตติดตัง้ รวมของระบบไฟฟ้ า
ที่มา:

2.6.2

ร้ อยละ
37.56
33.87
12.70

3,041
3,878
43,597

6.98
8.89
100.00

กฟผ. (ข้ อมูลเดือนเมษายน 2559: www.egat.co.th)
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.erc.or.th)

ความต้ องการไฟฟ้ ารวมของประเทศ
สถิติความต้ องการไฟฟ้ า
ความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรในประเทศ โดย กฟผ. จะต้ องจัดให้ มีกาลัง
การผลิตไฟฟ้ารวมสูงกว่าความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเสมอเพื่ อรักษาเสถี ยรภาพของระบบไฟฟ้าใน
ประเทศให้ มีความมัน่ คง โดยความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด หมายถึง ค่าพลังไฟฟ้าที่ผ้ บู ริ โภคใช้ รวมกันทัง้
ระบบสูงสุด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละปี ซึง่ ความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนการผลิตและรับซื ้อไฟฟ้าเพิ่มของประเทศ โดยมีรายละเอียดข้ อมูลความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
เปรี ยบเทียบกับกาลังการผลิตติดตังในแต่
้
ละปี ดงั ต่อไปนี ้
แผนภาพแสดงรายละเอียดความต้ องการพลังไฟฟ้ าสูงสุดและกาลังการผลิตติดตัง้
เมกะวัตต์
45,000
40,000

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000

10,000
5,000
2548

2549

2550

2551

2552

กาลังการผลิตติดตัง้

ที่มา:

กฟผ. (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.egat.co.th/)
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หากพิ จารณาผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ แบบปริ มาณลูกโซ่ เปรี ยบเทียบกับปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้า
ระหว่างปี 2548 ถึง 2558 จะพบว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีอตั ราการเติบโต
ที่สอดคล้ องกับสถิติการใช้ ไฟฟ้าที่ผ่านมา โดยในปี 2548 มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ารวมทังสิ
้ ้น 120,450 กิกะ
วัตต์ชั่วโมง และทยอยปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 174,834 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2558 คิดเป็ นอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ ้นจาก 6,849 พันล้ าน
บาท ในปี 2548 เป็ น 9,471 พันล้ านบาท ในปี 2558 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 3.30
ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แผนแสดงรายละเอียดปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
กิกะวัตต์ ช่ ัวโมง
200,000

พันล้ านบาท
10,000

อัตราการเติบโตเ ลี่ย CAGR ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ 3.30

180,000

9,000

160,000
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140,000

7,000

120,000

6,000

100,000

5,000

80,000

4,000

60,000

3,000

40,000

2,000

อัตราการเติบโตเ ลี่ย CAGR ของการใช้ ไฟฟ้า 3.80%

20,000

1,000

0

0
2548

2549

2550

2551

2552

การใช้ ไฟฟ้า (ด้ านซ้ าย)

ที่มา:

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ด้ านขวา)

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ.
(ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.eppo.go.th/)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: http://www.bot.or.th/)

สถานการณ์ การใช้ ไฟฟ้ าปั จจุบัน
จากรายงานข้ อมูลย้ อนหลังของศูน ย์ พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน สนพ. ปี 2558 พบว่าการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในประเทศมีปริ มาณเติบโตขึ ้นจาก 180,946 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เป็ น 192,189 กิกะวัตต์ชวั่ โมง
หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 6.21 จากปี ก่อน โดยเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้ แก่ ก๊ าซ
ธรรมชาติ คิด เป็ นสัด ส่วนร้ อยละ 66.50 ของการผลิต ไฟฟ้าทัง้ หมด ทัง้ นี ้ การผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.00 มีการผลิตเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 140.66 เป็ นไปตามนโยบายของ
กระทรวงพลังงานในการกระจายแหล่งเชื ้อเพลิงสาหรับผลิตไฟฟ้า ในส่วนของปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า
รวมของประเทศมีปริ ม าณเติบ โตขึ ้นจาก 168,620 กิ กะวัตต์ ชั่วโมง ในปี 2557 เป็ น 174,833 กิ กะวัต ต์
ชั่วโมง ในปี 2558 หรื อคิ ด เป็ น อัตราการเติ บ โตร้ อยละ 3.68 จากปี ก่ อน เนื่ อ งจากสภาพอากาศที่ ร้อน
จัดเป็ นช่วงเวลานานโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งแรกของปี ประกอบกับการขยายตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวและการก่อสร้ าง ในขณะที่การใช้ ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นไม่
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มากนักตามการหดตัวของการส่งออก ซึ่งเป็ นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยงั ชะลอตัว ทังนี
้ ้การใช้ ไฟฟ้า
โดยภาพรวมเพิ่มขึ ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้ นการใช้ ในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากปั ญหาภัย
แล้ งซึ่งส่งผลให้ ปริ มาณน ้าไม่เพียงพอสาหรับการเกษตรในบางพื ้นที่ โดยมีรายละเอียดปริ มาณการผลิต
ไฟฟ้า และ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าแยกตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี ้
ตารางแสดงรายละเอียดการผลิตพลังงานไฟฟ้ า และการใช้ ไฟฟ้ า
การผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ปี 2557
ร้ อยละ
ปี 2558
(หน่ วย: กิกะวัตต์ ช่ ัวโมง)

ร้ อยละ

ก๊ าซธรรมชาติ

120,314

66.49

127,806

66.50

ถ่านหิน/ลิกไนต์

37,572

20.76

34,594

18.00

การนาเข้ าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้ าน

12,260

6.78

15,375

8.00

พลังงานน ้า

5,164

2.85

3,844

2.00

พลังงานหมุนเวียน

3,993

2.21

9,609

5.00

น ้ามันเตาและน ้ามันดีเซล

1,643

0.91

961

0.50

180,946

100.00

192,189

100.00

รวมทัง้ สิน้
ที่มา:

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ. (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.eppo.go.th)

การใช้ ไฟฟ้ า
(หน่ วย: กิกะวัตต์ ช่ ัวโมง)

ปี 2557

ร้ อยละ

ปี 2558

ร้ อยละ

ครัวเรื อน

38,993

23.12

41,285

23.61

กิจการขนาดเล็ก

18,807

11.15

19,767

11.31

ธุรกิจ

31,362

18.60

33,218

19.00

อุตสาหกรรม

73,782

43.76

74,772

42.77

ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงกาไร

152

0.09

179

0.10

เกษตรกรรม

414

0.25

386

0.22

ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า

2,517

1.49

2,743

1.57

อื่นๆ

2,592

1.54

2,479

1.42

168,620

100.00

174,833

100.00

รวมทัง้ สิน้
ที่มา:

2.6.3

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ. (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.eppo.go.th)

แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan)
ภาครัฐมีนโยบายด้ านพลังงานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(Power Development Plan หรื อ PDP) ซึง่ ใช้ เป็ นแผนแม่บทในการจัดการการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดย
จะวางกรอบการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15 ถึง 20 ปี เพื่อสร้ างความมัน่ คงและความเพียงพอของ
กาลังการผลิตไฟฟ้า โดยคานึงถึ งนโยบายพลังงานของประเทศ และปั จจัยต่างๆ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
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และสิง่ แวดล้ อม อาทิเช่น การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายประเภทของเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้า กาลังผลิตไฟฟ้าสารองที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้า และ นโยบายการ
พัฒ นาพลัง งานหมุน เวี ย น เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ให้ แผน PDP มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทางภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้ องจะมีการทบทวนแผน PDP เป็ นระยะๆ หรื อ
ทบทวนทุกๆ 1 ถึง 2 ปี เพื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมุติฐานเดิมหรื อไม่ เพื่ อ
จัดทาแผนฉบับใหม่หรื อฉบับปรับปรุง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กพช. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2558 ถึง 2579 (PDP 2015) และคณะรัฐมนตรี ได้ รับทราบมติจาก กพช. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 โดยแผน PDP 2015 ฉบับ นีไ้ ด้ ถูกปรับ ปรุ งเพื่อให้ สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (Alternative Energy Development Plan หรื อ AEDP 2015) และ
แผนอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน 20 ปี พ.ศ. 2558 ถึ ง 2579 (Energy Efficiency Development Plan หรื อ EEDP
2015) โดยให้ ความสาคัญใน 3 ประเด็นดังนี ้
1.

ด้ านความมัน่ คงทางพลังงาน (Security) โดยต้ องจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้า
และใช้ เชื ้อเพลิงหลากหลาย รวมทังมี
้ ความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื ้อเพลิงชนิด
ใดชนิดหนึง่

2.

ด้ านเศรษฐกิ จ (Economy) โดยต้ องคานึงถึงต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และคานึงถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ

3.

ด้ านสิง่ แวดล้ อม (Ecology) ต้ องลดผลกระทบที่เกิดกับสิง่ แวดล้ อมและชุมชน โดยเฉพาะเป้าหมายใน
การลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ หน่วยผลิตไฟฟ้า
จากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (PDP 2015) ประเทศไทยจะมีกาลัง
ผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ เมื่อสิ ้นแผนฯ ในปลายปี 2579 โดยประกอบไปด้ วยกาลังผลิตไฟฟ้า
ปั จ จุบัน ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2557 เท่า กับ 37,612 เมกะวัต ต์ ก าลัง การผลิต ของโรงไฟฟ้ าใหม่ รวม 57,459
เมกะวัต ต์ และ มี การปลดกาลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่ าที่ ห มดอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึ ง 2579 จานวน
24,736 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี ้
ตารางแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศระหว่ างปี 2557 ถึง 2579

แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (PDP 2015)

กาลังการผลิต (เมกะวัตต์ )

กาลังการผลิตรวม ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557

37,612

กาลังการผลิตส่วนเพิ่มระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579

57,459

กาลังการผลิตที่ปลดจากระบบระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579
กาลังการผลิตไฟฟ้าทังสิ
้ ้น ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2579
ที่มา:

สนพ. (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.eppo.go.th)
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การพยากรณ์ ความต้ องการพลังไฟฟ้ า
ตามประมาณการแผน PDP 2015 สนพ. พยากรณ์ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าโดยนาแบบจาลอง End Use
Model มาใช้ ซึ่งเป็ นการพยากรณ์ ความต้ องการไฟฟ้าโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ การขยายตัวของ
ครัวเรื อน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบกับการคานึงถึงสถานการณ์แวดล้ อมที่มีผลกระทบ
ต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้า เช่น นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป้าหมายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น จาก
ประมาณการดังกล่าว คาดการณ์ว่าความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดจะเพิ่มขึ ้นจาก 26,942 เมกะวัตต์ ในปี
2557 เป็ น 49,655 เมกะวัตต์ ในปี 2579 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 2.82 ต่อปี
ในขณะที่กาลังการผลิตไฟติดตังเพิ
้ ่มขึ ้นจาก 37,612 เมกะวัตต์ ในปี 2557 เป็ น 70,335 เมกะวัตต์ ในปี
2579 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ที่ร้อยละ 2.89 ต่อปี โดยมีรายละเอียดกาลังการผลิตและ
ความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดดังนี ้
แผนภาพแสดงการพยากรณ์ กาลังการผลิตติดตัง้ และความต้ องการพลังไฟฟ้ าสูงสุดระหว่ างปี 2557 ถึง 2579
เมกะวัตต์
80,000
70,000

อัตราการเติบโตเ ลี่ย CAGR ของกาลังการผลิตติดตัง้ 2.89%

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
อัตราการเติบโตเ ลี่ยCAGR ของความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด 2.82%

10,000
-

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
กาลังการผลิตติดตัง้

ที่มา:

2.6.4

ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุด

สนพ. (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.eppo.go.th)

แนวโน้ มและอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
จากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายให้ มีการใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ ้นในทุกภาคส่วน
สังคม โดยลดปริ มาณการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีอยู่อย่างจากัด เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน
และ น ้ามัน และช่วยลดภาระการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงานจึงมีน โยบายส่งเสริ ม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้ กฟผ. รับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงาน
ความร้ อน (Cogeneration) จากกากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ จากการเกษตรโดยนาพลังงานความร้ อนที่เหลือ
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จากกระบวนการผลิตไปใช้ ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้ าระบบสายส่ง ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง
นโยบายของภาครัฐดังกล่าว ทาให้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี โดยในปี
2553 มีสดั ส่วนปริ มาณไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off
grid power generation) ต่อความต้ องการพลังงานไฟฟ้า ทัง้ ประเทศร้ อยละ 5.90 และเพิ่มเป็ นร้ อยละ
9.87 ในปี 2557 (ไม่รวมพลังน ้าขนาดใหญ่) รายละเอียดดังนี ้
แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนระหว่ างปี 2553 ถึง 2557

9.87%
9.10%
21,000
18,000

15,000
12,000

7.80%

7.50%

15,739
5.90%

17,217

13,360
11,595

9,471

9,000
6,000
3,000
2553

2554

2555

2556

2557

ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (ไม่รวมพลังน ้าขนาดใหญ่)
สัดส่วนพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (ไม่รวมพลังน ้าขนาดใหญ่) ต่อความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าทังประเทศ
้

ที่มา:

2.6.5

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ข้ อมูลเดือนมิถนุ ายน 2559: www.dede.go.th)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015)
สาหรับนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้ นไปที่การ
แก้ ไขปั ญหาสังคมส่วนรวม ได้ แก่ ปั ญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ ทางการเกษตร และ ลดการใช้
พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่ใช้ แล้ วหมดไปและต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นเหตุ
ให้ มีการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊ าซชีวภาพ เป็ นหลัก โดยมียทุ ธศาสตร์ ในการ
ส่งเสริ มพลังงานชีวภาพ ได้ แก่ พลังงานจากขยะ ชีวมวล และก๊ าซชีวภาพ เป็ นอันดับแรก
ทัง้ นี ้ ทางกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษ์ พ ลังงาน ได้ จัดท าแผนพัฒ นากาลังผลิต ไฟฟ้า ของ
ประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานทดแทนจากปี 2557 ที่ร้อยละ 9.87
เป็ นร้ อยละ 20.11 ของปริ มาณความต้ องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีกาลังผลิตติดตัง้
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โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,684 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิต ติดตังโรงไฟฟ้
้
าตามสัญญาใน
ระบบ ณ สิ ้น ปี 2557 และเป้าหมายปี 2579 แยกตามประเภทเชื ้อเพลิงได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2579
ประเภทเชือ้ เพลิง
(หน่ วย: เมกะวัตต์ )
ขยะชุมชน
ขยะอุตสาหกรรม
ชีวมวล
ก๊ าซชีวภาพ (น ้าเสีย/ของเสีย)
พลังงานน ้าขนาดเล็ก
ก๊ าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังน ้าขนาดใหญ่
รวมเมกะวัตต์ ติดตัง้ (เมกะวัตต์ )
รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้ านหน่วย)
ความต้ องการพลังงานไฟฟ้าทังประเทศ
้
(ล้ านหน่วย)
สัดส่ วนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (ร้ อยละ)
ที่มา:

กาลังผลิตติดตัง้
ณ สิน้ ปี 2557
66
2,452
312
142
224
1,299
4,494
17,217
174,467
9.87

เป้ าหมาย
กาลังผลิตติดตัง้
ปี 2579
ส่ วนเพิ่ม/(ลดลง)
500
434
50
50
5,570
3,118
600
289
376
234
680
680
3,002
2,778
6,000
4,701
2,906
2,906
19,684
15,190
65,588
48,371
326,119
151,652
20.11
31.90

กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน (ข้ อมู ล เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559:
www.dede.go.th)

ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการนาพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศใน
แง่ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และเป็ นการนาวัสดุเหลือใช้ มา
พัฒนาให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ทางหน่วยงานภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการของภาคเอกชนต่างๆ
อาทิเช่น (1) “โครงการส่งเสริ มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้ พลังงานหมุนเวียน” จาก กพช. โดยนาเงิ นจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานประมาณ 3,000 ล้ านบาท มาสนับสนุนการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก และ (2) “นโยบายการรับซื ้อไฟฟ้าที่ใช้ พลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตขนาดเล็ก ” โดย สนพ.
ซึ่งจากข้ อมูลของ กกพ. ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2559 มีผ้ ปู ระกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท
SPP และ VSPP ซึง่ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเข้ าระบบแล้ ว และ ที่ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางแสดงข้ อมูลโรงไฟฟ้ าประเภท SPP และ VSPP ที่ใช้ เชือ้ เพลิงประเภทชีวมวล
โรงไฟฟ้ า SPP
สถานะ
หน่ วย: เมกะวัตต์
ยื่นคาขอแต่ยงั ไม่ได้ ตอบรับซื ้อ
ตอบรับซื ้อแล้ วยังไม่เซ็น PPA
เซ็น PPA แล้ ว ยังไม่ COD
COD แล้ ว
รวมทุกสถานะ
ที่มา:

โครงการ

กาลังการ
ผลิตติดตัง้

2
9
31
42

67
267
928
1,262

โรงไฟฟ้ า VSPP
ปริมาณ
ขายตาม
สัญญา
42
184
631
857

โครงการ

กาลังการ
ผลิตติดตัง้

1
66
138
205

7
538
1,569
2,113

ปริมาณ
ขายตาม
สัญญา
7
367
838
1,212

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (ข้ อมูลเดือน มิถนุ ายน 2559: www.erc.or.th)

บทสรุ ป
จากข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าแนวโน้ มการใช้ พลังงานชีวมวลยังมีโอกาสเติบโตได้ คอ่ นข้ างมาก
และจะถูกนามาใช้ สาหรับโรงไฟฟ้ามากขึ ้น เพื่อทดแทนการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็ นแหล่ง
พลังงานเชิงพาณิชย์ที่ใช้ แล้ วหมดไป โดยจะเห็นได้ จากการพยากรณ์ความต้ องการพลังไฟฟ้าที่สงู ขึ ้น จาก
แผน PDP 2015 และ นโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนให้ ขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนที่ ร้อยละ 9.87 ในปี 2557 เป็ น ร้ อยละ 20.11 ในปี 2579 นอกจากนี ้ การผลิต ไฟฟ้าจากแหล่ง
พลัง งานชี ว มวลยัง มี ข้ อดี ใ นหลายๆ ด้ าน อาทิ เช่ น ช่ ว ยลดปริ ม าณข องเสี ย จากภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรื อน ไม่เพิ่มปริ มาณสุทธิของคาร์ บอนไดออกไซด์ในชันบรรยากาศซึ
้
ง่ เป็ น
สาเหตุของการเกิดภาวะเรื อนกระจก มีแหล่งผลิตมากมายภายในประเทศซึง่ สามารถนามาใช้ หมุนเวียนได้
ตลอดทังปี
้ และเป็ นการนาทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2.7

การบริหารจัดการและใช้ ทรัพย์ สินของกองทุนฯและการประกันรายได้
ทรั พ ย์ สิน ที่ กองทุน ฯ จะลงทุน ครั ง้ แรกคื อ สิท ธิ ในรายได้ สุท ธิ ฯ จากการด าเนิ น กิ จ การโรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าจะ
ดาเนินงานและบริ หารจัดการโดย BEC และ BPC ดังนัน้ กองทุนฯ จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ดาเนินงานในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ดี ภายใต้ ข้อตกลงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ระบุใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ระหว่างกองทุนฯ กับ BEC และ BPC ดังกล่าว กาหนดให้ ผ้ ดู าเนินการโรงไฟฟ้า ซึง่ คือ
BEC และ BPC จะต้ องดาเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้ อนร่ วม (Cogeneration Power
Plant) ที่ใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวล นอกจากนี ้ เพื่ อประโยชน์ ของผู้ลงทุน กองทุนฯ อาจพิ จารณาจ้ างผู้เชี่ย วชาญทาง
เทคนิ ค เพื่ อ เข้ า มาตรวจสอบการด าเนิ น งานและบริ ห ารจัด การโรงไฟฟ้ า ของ BEC และ BPC ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว อนึง่ ภายหลังจากกองทุนฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ แล้ ว กองทุนฯ จะมีความ
เสีย่ งอันเนื่องจากรายได้ สทุ ธิฯ ที่ได้ รับอาจไม่เป็ นไปตามประมาณการที่คาดไว้ โดยกองทุนฯ นี ้จะไม่มีการรับประกัน
รายได้ จากการลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
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ทังนี
้ ้ หากกองทุนฯ มีการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต กองทุนฯ จะปฏิบตั ิ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ ห้ ามมิให้ กองทุนฯ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง ดังนัน้ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัท
จัดการจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.3.2 “การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก –
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯลงทุนเพิ่มเติม”
2.8

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ ประกันภัย
ปั จจุบนั BEC และ BPC มีการทากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้ แก่
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทความเสีย่ งภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ซึง่ BEC และ BPC มี
ชื่อเป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้ชาระค่าเบี ้ยประกันภัย ตามวงเงินประกันภัยที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าของตน โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้
ประกันภัยทรัพย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BEC
BPC
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
535,670,000 บาท
527,010,000 บาท
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. ศรี อยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
บมจ. เมืองไทยประกันภัย และ
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

โดยที่กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว มีเงื่อนไขขยายความคุ้มครองการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้ วย โดย
มีวงเงินคุ้มครองจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ทัง้ นี ้ ภายหลังจัดตัง้ กองทุนฯ แล้ วเสร็ จ BEC และ BPC จะดาเนินการจัดหากรมธรรม์ ประกันภัยที่เพี ยงพอและ
เหมาะสม เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญาโอน
สิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ ซึ่งได้ แก่ (1) กรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks
Insurance) (2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ (3) กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิ จหยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกองทุนฯ จะเป็ น ผู้รับผลประโยชน์ จากการ
จัดทากรมธรรม์ประกันภัยตาม (1) และ (3) ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้ เบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์ข้างต้ น จะถูก
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รวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้า และจะถูกนามารวมในสูตรการคานวณรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดยกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับช่วงแรกภายหลังการจัดตังกองทุ
้
นฯ25 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

กรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance)

ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์
(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BEC
BPC
ตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
530,000,000 บาท
542,200,000 บาท
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. ศรี อยุธยา เจเนอรัลประกันภัย
บมจ. เมืองไทยประกันภัย และ
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
กองทุนฯ

กรมธรรม์ ประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

BEC และ BPC จะจัดให้ มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมภายในวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในรายได้
สุทธิฯ ซึง่ จะมีระยะเวลาการประกันภัยตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯเข้ าลงทุน สาเร็ จจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวงเงิน
คุ้มครองจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อโรงต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(3)

กรมธรรม์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

BEC และ BPC จะจัดให้ มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพิ่มเติมภายในวันที่กองทุนฯเข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ โดยจะมี
ระยะเวลาการประกันภัยตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯเข้ าลงทุน สาเร็ จ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และมีระยะเวลาของการ
ชดใช้ (Indemnity Period) 18 เดือน โดยมีผ้ รู ับผลประโยชน์คือ กองทุนฯ เช่นเดียวกัน
บริ ษัทจัดการฯ มีความเห็นว่า การจัดหากรมธรรม์ประกันภัยโดย BEC และ BPC ภายหลังกองทุนฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นและ
ได้ เข้ าลงทุนในสิทธิรายได้ สทุ ธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ สาเร็ จ
แล้ ว เพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากวงเงินประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัย
ทุก ชนิ ด ของโรงไฟฟ้ า แต่ ละโรง จะไม่ต่ ากว่ามูลค่า ต้ น ทุน ทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ทัง้ นี ้ มูลค่ า
ดังกล่าวอ้ างอิงจากผู้ประเมินค่าอิสระทังสองราย
้
ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัท
15 ที่ปรึ กษาธุรกิ จ จากัด ซึ่งประเมินไว้ สาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานครัง้ แรกอยู่ที่
527,000,000 บาท (โรงไฟฟ้า ของ BEC) และ 536,000,000 บาท (โรงไฟฟ้า ของ BPC) (ประเมิ น ณ วัน ที่ 1
ตุลาคม 2559) กับ 468,700,000 บาท (โรงไฟฟ้าของ BEC) และ 539,700,000 บาท (โรงไฟฟ้าของ BPC) (ประเมิน
25

เนื่องจากระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่จดั หาโดย BEC และ BPC ก่อนการเข้ าลงทุนของกองทุนฯ จะมีรอบระยะเวลาสิ ้นสุดในวันที่ 31
ตุลาคมของทุกปี ดังนัน้ ภายหลังจากที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC จะสลักหลังกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวให้ แก่ กองทุนฯ โดย
ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงแรกจะเท่ากับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ จนถึงวันที่ 2560 ตุลาคม 31
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ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559) ตามลาดับ ซึ่งวงเงินประกันภัยดังกล่าวน่าจะเพียงพอสาหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นมา
ใหม่ หากเกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้ าทังหมด
้
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริ ษัท
จัด การเห็ น ว่ามี วงเงิ น คุ้ม ครองที่ น่าจะเพี ยงพอแล้ ว เนื่ องจากโรงไฟฟ้ าไม่ได้ ตัง้ อยู่ในเขตชุม ชน ประกอบกับ มี
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานบริ เวณโรงไฟฟ้าจานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับทรัพย์สนิ ประเภทพาณิชยกรรม
และอุต สาหกรรมอื่ น ๆ ในส่วนของวงเงิ น ประกัน ภัย สาหรับ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ธุรกิ จหยุดชะงัก จะอ้ างอิ งจาก
ประมาณการรายได้ สทุ ธิ ที่คาดว่าจะขาดหายไปของ BEC และ BPC บวกด้ วยค่าใช้ จ่ายคงที่ ที่ BEC และ BPC
ยังคงมีหน้ าที่ต้องชาระในช่วงที่ธุรกิจหยุดชะงักตลอดระยะเวลา 18 เดือนข้ างหน้ า ซึง่ การกาหนดระยะเวลาของการ
ชดใช้ (Indemnity Period) ที่ 18 เดื อ นดังกล่า วมาจากการประมาณการระยะเวลาที่ จ ะต้ อ งใช้ ในการก่ อ สร้ าง
โรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่บนสมมติฐานว่าเกิดความเสียหายทังหมดขึ
้
้นแก่โรงไฟฟ้า โดยกองทุนฯ จะได้ รับค่าสินไหมทดแทน
เป็ นการชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์และรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญา
โอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ซึ่งบริ ษั ท จัดการฯ เห็ นว่าการกาหนดวงเงิน ประกัน ภัยสาหรับ กรมธรรม์ ประกัน ภัย ธุรกิ จ
หยุดชะงักด้ วยระยะเวลาของการชดใช้ ดงั กล่าวน่าจะมีความเหมาะสม โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในรายงานของที่ปรึกษา
ทางเทคนิคอิสระ ซึ่งระบุวา่ จากประสบการณ์ของที่ปรึ กษาทางเทคนิคอิสระ โดยทัว่ ไปโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลัง
การผลิตติดตังไม่
้ เกิน 10 MW จะใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างรวมการติดตังเครื
้ ่ องจักรและทดสอบ (Test Run &
Commissioning) ไม่ เกิ น 18 เดื อ น ทั ง้ นี ้ วงเงิ น ประกั น ภั ย ของกรมธรรม์ แ ต่ ล ะประเภทดัง กล่า ว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ เพียงพอและเหมาะสมตามสถานการณ์ และ/หรื อ สภาพแวดล้ อม ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต
อนึง่ การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทข้ างต้ นในรอบถัดๆไป รวมถึงการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
เพิ่มเติมในอนาคต (หากจาเป็ น) BEC และ BPC จะตกลงร่ วมกันกับกองทุนฯ ในการพิจารณากาหนดขอบเขต
เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยดังกล่าวด้ วย
ราคาและการประเมินค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1

ราคาและวิธีการกาหนดราคาของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และส่ วนต่ างระหว่ างราคาทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และราคาประเมิน
ราคาซื ้อขายของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ จะไม่สงู กว่าจานวนเงินที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนจากการเสนอขายครัง้ แรก ซึ่ง จะไม่เกิน 3,850 ล้ านบาท โดยที่ราคาสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่กองทุนฯ กับ BEC
และ BPC ตกลงกันโดยพิจารณาถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ซึง่ รวมถึงสภาวะตลาดในช่วงการเสนอขาย

3.2

การประเมินค่ าทรั พย์ สินที่กองทุนฯลงทุนครั ง้ แรก และความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการ
เงิน
3.2.1

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีการประเมินมูลค่าของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ โดยผู้ประเมินค่าอิสระ 2 ราย ดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษัทที่ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็ นผู้
ให้ บริ การเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยาวนานที่สดุ ในประเทศไทย โดยบริ ษัทเป็ นส่วน
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หนึ่ งของกลุ่ม บริ ษั ท American Appraisal Associates Inc. ที่ ให้ บ ริ ก ารเป็ น ผู้ป ระเมิ น มูลค่ า
อิสระแก่ลกู ค้ ามากว่า 100 ปี และมีสานักงาน 60 แห่งทัว่ โลก
นับแต่ก่อตังเป็
้ นต้ นมา บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ได้ ให้ บริ การเกี่ยวกับการ
ประเมิ น มู ล ค่ า และให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งครบวงจร ในหลายกลุ่ม สิ น ทรั พ ย์ ด้ ว ยกัน ซึ่ง รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ องค์กรธุรกิจ หุ้น ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังเป็ นผู้ประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท กองทุนรวมโครงสร้ าง
พื น้ ฐานโรงไฟฟ้ า อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ และกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต จัสมิน อีกด้ วย
2.

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ ป รึ ก ษาธุ รกิ จ ทัง้ ในด้ า นปรั บ โครงสร้ างหนี ้ ประเมิ น มูลค่ าทรั พ ย์ สิ น ทัง้
ทรัพย์ สินที่มีตัวตนและไม่มีตวั ตน ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการให้ บริ การด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด สามารถให้ บริ การที่ปรึ กษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในด้ านต่างๆ ดังนี ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ปรึกษาการบริ หารและ
จัดการทรัพย์สิน การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ประเมินมูลค่าโครงการ ที่ปรึ กษาการ
พัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาการลงทุนในทรัพย์สิน ประเมินมูลค่าหุ้น และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นผู้ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย
เพื่อจัดตังกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์ และประเมินมูลค่าให้ กบั กลุม่ บริ ษัทไทคอน อินดัสเทรี ยล
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อจัดตังกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้ 2 รายมีความเห็นว่าวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็ นวิธีที่เหมาะสม
เพียงวิธีเดียวสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ โดยราคาประเมินสิทธิในรายได้
สุทธิฯ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรกแยกตามผู้ประเมินค่าอิสระ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้ า
ลงทุน ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงราคาประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ สุทธิฯ ตามโครงสร้ างของกองทุนฯ
ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ 1 เปรียบเทียบกับมูลค่ าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน
มูลค่ า (ล้ านบาท)

BEC

BPC

รวม

บริ ษั ท อเมริ2 กัน แอ๊ พ เพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

1,387.00

2,218.00

3,605.00

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด3

1,379.00

2,173.00

3,552.00

มูลค่าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

1,441.42

2,408.58

3,850.00

อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินค่าอิสระได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประเภทอาคารและเครื่ องจักรที่ใช้ ในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของ BEC และ BPC โดยการหามู ล ค่ า ต้ นทุ น ทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) เพื่ อ
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วัตถุประสงค์ในการกาหนดวงเงินประกันภัยที่เหมาะสม สาหรับใช้ ในการทาประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ทังนี
้ ้ มูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ของ BEC และ BPC แยกตาม
ผู้ประเมินค่าอิสระทังสองรายสามารถสรุ
้
ปได้ ดงั นี ้
BEC
สิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม (ยอดถ้ วน)

อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
90,490,000
436,460,000
527,000,000

15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
104,300,000
364,400,000
468,700,000

BPC
สิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม (ยอดถ้ วน)

อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
101,400,000
434,240,000
536,000,000

15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
86,400,000
453,300,000
539,700,000

หมายเหตุ:
1.
ผู้ประเมินค่าอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามโครงสร้ างการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ เพิ่มเติม
ในหัวข้ อ 2.3.1”การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก”
2.
รายงานการประเมินโดยบริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย
โรงไฟฟ้าของ BEC มีระยะเวลาประมาณการเริ่ มต้ นตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวัน ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.
2571 และโรงไฟฟ้าของ BPC มีระยะเวลาประมาณการเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2578 สาหรับวิธีพิจารณาจากรายได้ ส่วนวันที่ประเมินมูลค่าเพื่อหามูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ของโรงไฟฟ้าทัง้
สองโรง คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
3.

3.2.2

รายงานการประเมิน โดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยโรงไฟฟ้าของ
BEC มีระยะเวลาประมาณการเริ่ มต้ นตังแต่
้ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และ
โรงไฟฟ้าของ BPC มีระยะเวลาประมาณการเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578
สาหรับวิธีพิจารณาจากรายได้ ส่วนวันที่ประเมินมูลค่าเพื่อหามูล ค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ของโรงไฟฟ้าทังสองโรง
้
คือ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

สรุ ปสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินค่ า
3.2.2.1 โรงไฟฟ้ าชีวมวลของ BEC
บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

วิธีที่ใช้ ในการประเมิน วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted
Cash Flow) ของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน โดยใช้ อตั ราคิดลดที่สะท้ อนถึง
มูลค่า
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ นัน้
ระยะเวลาประมาณ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571
การกระแสเงินสด
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 80

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด
กระแสเงินสดรับจาก ในแต่ละปี ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลมีการดาเนินงาน
รายรับของโรงไฟฟ้า ตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ เต็ ม ปี
(พ.ศ. 2561 – 2570) จะมี จ านวนวัน แยก
ตามลักษณะการดาเนินงาน ดังนี ้

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

ในแต่ละปี ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลมีการดาเนินงาน
ตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ เต็ ม ปี
(พ.ศ. 2561 – 2570) จะมี จ านวนวัน แยก
ตามลักษณะการดาเนินงาน ดังนี ้

จานวนวันในแต่ละช่วงฤดู (วันต่อปี )

จานวนวันในแต่ละช่วงฤดู (วันต่อปี )

ฤดูกาลหีบอ้ อย (Crushing)
136
ฤดูกาลละลายน ้าตาล (Melting)
90
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง BSF
(Condensing)
104/105*
ช่วงซ่อมบารุง (Outage) รวมถึงวัน
ทาความสะอาด (Cleaning Day)
35
จานวนวันรวมใน 1 ปี
365/366*

ฤดูกาลหีบอ้ อย (Crushing)
136
ฤดูกาลละลายน ้าตาล (Melting)
90
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง BSF
(Condensing)
104/105*
ช่วงซ่อมบารุง (Outage) รวมถึงวัน
ทาความสะอาด (Cleaning Day)
35
จานวนวันรวมใน 1 ปี
365/366*

*จานวนวัน นอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็ น 105 *จานวนวัน นอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็ น 105
วันสาหรับปี ที่มี 366 วัน
วันสาหรับปี ที่มี 366 วัน

กระแสเงิ น สดรั บ จากรายรั บ ของโรงไฟฟ้ า กระแสเงิ น สดรั บ จากรายรั บ ของโรงไฟฟ้ า
ประกอบด้ วย
ประกอบด้ วย
- รายรั บ จากการขายไฟฟ้ า ให้ กฟภ. - รายรั บ จากการขายไฟฟ้ า ให้ กฟภ.
คานวณจากตัวแปรปริ มาณพลังงานไฟฟ้า คานวณจากตัวแปรปริ มาณพลังงานไฟฟ้า
ขายเข้ าระบบ คูณอัตราค่าไฟฟ้า ซึง่ เป็ นไป ขายเข้ าระบบ คูณอัตราค่าไฟฟ้า ซึง่ เป็ นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง
BEC และ กฟภ. โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าตังแต่
้
BEC และ กฟภ. โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2571 ดังนี ้
ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2571 ดังนี ้
อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

FiTF

FiTF

ปี 2560 – 2571

2.3900

ปี 2560 – 2571

FiTV
ปี 2560
ปี 2561 - 2563
ปี 2564 - 2569
ปี 2570 - 2571

1.8500
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.50 ต่อปี
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.93 ต่อปี
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.80 ต่อปี

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 81

2.3900
FiTV

ปี 2560
ปี 2561 - 2563
ปี 2564
ปี 2565 - 2571

1.8500
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.44 ต่อปี
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.78 ต่อปี

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด
FiT Premium
1 พ.ค.2560 – 10 พ.ค. 2563

0.3000

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
FiT Premium
1 พ.ค.2560 – 10 พ.ค. 2563

0.3000

- รายรับจากการขายไอดีและไอเสียให้ BSF - รายรับจากการขายไอดีและไอเสียให้ BSF
ซึ่งปริ มาณซื ้อขายจะแปรผันตามฤดูกาล ซึ่งปริ มาณซื ้อขายจะแปรผันตามฤดูกาล
ราคาซื อ้ ขายไอดี แ ละไอเสี ย จะเป็ นไป ราคาซื อ้ ขายไอดี แ ละไอเสี ย จะเป็ นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไอน ้า และจะ ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไอน ้า และจะ
ปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี
ปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี
กระแสเงินสดจ่ายค่า ต้ นทุนวัตถุดิบได้ แก่
ต้ นทุนวัตถุดิบ
- ราคากากอ้ อยจะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน ้า และจะมีการปรับเพิ่มขึ ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วน FiTF และ
FiTV เฉลีย่ กัน
- ราคาน ้า Condensate จะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายน ้า Condensate และจะมี
การปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี
- ราคาน ้า RO จะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญ ญาซื ้อขายน ้า RO และจะมีการปรับเพิ่ม ขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี
กระแสเงิ น สด จ่ า ย
สาหรับค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น

- ค่ า ใช้ จ่ า ย Power Development Fund
อยู่ ที่ 0.01 บาทต่ อ พลั ง งานไฟ ฟ้ า 1
กิโลวัตต์ชวั่ โมงที่ขายได้
- ค่าเบีย้ ประกันภัยถูกประมาณไว้ ที่ 0.69
ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ ย อยู่ ที่
ประมาณ 1.05 ล้ านบาทต่อปี ในปี ต่อๆไป
และประมาณ 0.50 ล้ านบาทในปี พ.ศ.
2571
- ค่าจ้ างผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น

- ค่ า ใช้ จ่ า ย Power Development Fund
อยู่ ที่ 0.01 บาทต่ อ พลั ง งานไฟ ฟ้ า 1
กิโลวัตต์ชวั่ โมงที่ขายได้
- ค่าเบีย้ ประกันภัยถูกประมาณไว้ ที่ 0.69
ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ ย อยู่ ที่
ประมาณ 1.06 ล้ านบาทต่อปี ในปี ต่อๆไป
และประมาณ 0.51 ล้ านบาทในปี พ.ศ.
2571
- ค่าจ้ างผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น

กระแสเงิ น สด จ่ า ย
ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การบ ริ หารจั ด ก าร
โรงไฟฟ้ า แบบเหมา
รวม

1) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า
- ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุ งรั กษา เป็ น ไปตามที่ กาหนดในสัญ ญาให้ บ ริ การที่
ปรึกษางานเดินระบบและงานซ่อมบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
2) ค่าบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า เช่น
- ค่าแรง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 82

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

- เงินเดือนและผลประโยชน์สวัสดิการ
- ค่าเคมี
- ค่าไฟฟ้า เป็ นต้ น
โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมจะมีการปรับเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 2-4 ต่อปี
อั ต ราคิ ด ลด/อั ต รา อั ต ราคิ ด ล ด ส าห รั บ ค าน วณ มู ล ค่ า
ปั จจุบัน สาหรั บกระแสเงินสดในปี พ.ศ.
ผลตอบแทน
2560 ถึ ง ปี พ.ศ. 2571 เท่ ากั บ ร้ อยละ
8.00 โดยกาหนดจากต้ นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของต้ นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
และ หนี ส้ ิ น ตามโครงสร้ างเงิ น ทุ น ของ
ทรัพย์สนิ ที่ประเมิน (WACC) โดยมีที่มาดังนี ้

อัตราคิดลดสาหรับคานวณมูลค่ าปั จจุบัน
สาหรั บกระแสเงินสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ปี พ.ศ. 2571 เท่ ากับ ร้ อยละ 7.50 โดยมี
ที่มาดังนี ้

1. ผลตอบแทนการลงทุน ของตลาดที่ ไม่ มี
ความเสี่ย ง (Risk Free Rate) อ้ างอิงจาก
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 11 ปี อยู่ที่ประมาณ
1. ต้ นทุ น ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Cost of
ร้ อยละ 2.50
Equity) คานวณจากวิธี CAPM โดยน า 2. ค่ า ค ว า ม เสี่ ย ง (Risk Premium) ซึ่ ง
อัต ราผลตอบแทนที่ ป ราศจากความ พิ จ ารณาจาก 3 ปั จ จัย หลัก คื อ 1) ความ
เสีย่ ง (Risk-free Rate) จากผลตอบแทน เสี่ ย งของหน่ ว ยธุ ร กิ จ อั น เนื่ อ งจากการ
ของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะเวลา 10 ประกอบการและการบริ ห ารจั ด การ 2)
ปี ณ วัน ที่ ป ระเมิ น บวกกับ ผลคูณ ของ ความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกซึง่ มาจากตัว
ค่าเบต้ า (Beta) ซึ่งหาได้ จากการศึกษา แปรทางเศรษฐกิจที่หน่วยธุรกิจไม่สามารถ
เป รี ย บ เที ย บ กั บ บ ริ ษั ท ชั ้น น า ใ น ควบคุม ได้ และ 3) ความไม่ แ น่ น อนของ
อุต สาหกรรมการประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ปั จจั ย ภ าย น อก อื่ นๆในอ นาค ต เมื่ อ
กระแสไฟฟ้าที่มีลกั ษณะการดาเนินงาน พิจารณาโดยรวมแล้ วอยูท่ ี่ประมาณ 5%
และโครงสร้ างทุ น ที่ ใ กล้ เคี ย งกั น กั บ
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง
(Risk Premium) โดยเฉลี่ย ในอดี ต ของ
ตลาดในประเทศไทย และบวกด้ วย
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง
ภายในตัวบริ ษัท (Company’s Specific
Risk Premium)
2. สัด ส่ว นของหนี ส้ ิน ต่อ ส่ว นของผู้ถื อหุ้น
เป็ น 0 เนื่องจากพิจารณาว่าในระยะยาว
กองทุนฯจะใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือ
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หุ้นทังหมด
้
3.2.2.2 โรงไฟฟ้ าชีวมวลของ BPC
บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

วิธีที่ใช้ ในการประเมิน วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted
มูลค่า
Cash Flow) ของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน โดยใช้ อตั ราคิดลดที่สะท้ อนถึง
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ นัน้
ระยะเวลาประมาณ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578
การกระแสเงินสด
กระแสเงินสดรับจาก ในแต่ละปี ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลมีการดาเนินงาน
รายรับของโรงไฟฟ้า ตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ เต็ ม ปี
(พ.ศ. 2561 – 2577) จะมี จ านวนวัน แยก
ตามลักษณะการดาเนินงาน ดังนี ้

ในแต่ละปี ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลมีการดาเนินงาน
ตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ เต็ ม ปี
(พ.ศ. 2561 – 2577) จะมี จ านวนวัน แยก
ตามลักษณะการดาเนินงาน ดังนี ้

จานวนวันในแต่ละช่วงฤดู (วันต่อปี )

จานวนวันในแต่ละช่วงฤดู (วันต่อปี )

ฤดูกาลหีบอ้ อย (Crushing)
136
ฤดูกาลละลายน ้าตาล (Melting)
90
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง BSF
(Condensing)
104/105*
ช่วงซ่อมบารุง (Outage) รวมถึงวัน
ทาความสะอาด (Cleaning Day)
35
จานวนวันรวมใน 1 ปี
365/366*

ฤดูกาลหีบอ้ อย (Crushing)
136
ฤดูกาลละลายน ้าตาล (Melting)
90
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง BSF
(Condensing)
104/105*
ช่วงซ่อมบารุง (Outage) รวมถึงวัน
ทาความสะอาด (Cleaning Day)
35
จานวนัันรวมใน 1 ปี
365/366*

*จานวนวัน นอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็ น 105 *จานวนวัน นอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็ น 105
วันสาหรับปี ที่มี 366 วัน
วันสาหรับปี ที่มี 366 วัน

กระแสเงิ น สดรั บ จากรายรั บ ของโรงไฟฟ้ า กระแสเงิ น สดรั บ จากรายรั บ ของโรงไฟฟ้ า
ประกอบด้ วย
ประกอบด้ วย
- ราย รั บ จ า ก ก ารข าย ไฟ ฟ้ าให้ ก ฟ ภ .
คานวณจากตัวแปรปริ มาณพลังงานไฟฟ้า
ขายเข้ าระบบ คูณ อัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็ นไป
ตามที่ ระบุในสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า ระหว่า ง
BPC และ กฟภ. โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2578 ดังนี ้
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BPC และ กฟภ. โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าตังแต่
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พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2578 ดังนี ้
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อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

FiTF

FiTF

ปี 2560 – 2578

2.3900

ปี 2560 – 2578

FiTV
ปี 2560
ปี 2561 - 2563

1.8500
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.50 ต่อปี
ปี 2564 - 2569 ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.93 ต่อปี
ปี 2570 - 2578 ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.80 ต่อปี
FiT Premium
1 พ.ค.2560 – 6 เม.ย. 2566
0.3000

- รายรับ จากการขายไอดีไอดีและไอเสียให้
BSF ซึ่ ง ปริ มาณ ซื อ้ ขายจะแปรผั น ตาม
ฤดูกาล ราคาซื ้อขายไอดีและไอเสียจะเป็ นไป
ตามที่ ระบุ ในสัญ ญาซื อ้ ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี

2.3900
FiTV

ปี 2560
ปี 2561 - 2563

1.8500
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 1.44 ต่อปี
ปี 2564
ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ปี 2565 - 2578 ปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในอัตราร้ อยละ 2.78 ต่อปี
FiT Premium
1 พ.ค.2560 – 6 เม.ย. 2566
0.3000

- รายรับ จากการขายไอดีไอดีและไอเสียให้
BSF ซึ่ ง ปริ มาณ ซื อ้ ขายจะแปรผั น ตาม
ฤดูกาล ราคาซื ้อขายไอดีและไอเสียจะเป็ นไป
ตามที่ ระบุ ในสัญ ญาซื อ้ ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี

กระแสเงินสดจ่ายค่า ต้ นทุนวัตถุดิบได้ แก่
ต้ นทุนวัตถุดิบ
- ราคากากอ้ อยจะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน ้า และจะมีการปรับเพิ่มขึ ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วน FiTF และ
FiTV เฉลีย่ กัน
- ราคาน ้า Condensate จะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายน ้า Condensate และจะมี
การปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.00 ต่อปี
ราคาน ้า RO จะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายน ้า RO และจะมีการปรับเพิ่มขึ ้นในอัตรา
ร้ อยละ 3.00 ต่อปี
กระแสเงิ น สด จ่ า ย
สาหรับค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น

- ค่ า ใช้ จ่ า ย Power Development Fund
ถูก ประมาณไว้ ที่ 0.01 บาทต่ อ ไฟฟ้ า 1
กิโลวัตต์ชวั่ โมงที่ขายได้
- ค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย 0.72 ล้ า นบาทในปี
พ.ศ. 2560 เฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณ 1.17 ล้ าน
บาทต่อปี ในปี ต่อๆไป และประมาณ 0.21

- ค่ า ใช้ จ่ า ย Power Development Fund
ถูก ประมาณไว้ ที่ 0.01 บาทต่ อ ไฟฟ้ า 1
กิโลวัตต์ชวั่ โมงที่ขายได้
- ค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย 0.72 ล้ า นบาทในปี
พ.ศ. 2560 เฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณ 1.18 ล้ าน
บาทต่อปี ในปี ต่อๆไป และประมาณ 0.21
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บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

กระแสเงิ น สด จ่ า ย
ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การบ ริ หารจั ด ก าร
โรงไฟฟ้ า แบบเหมา
รวม

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

ล้ านบาทในปี พ.ศ.2578

ล้ านบาทในปี พ.ศ.2578

ค่าจ้ างผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น

ค่าจ้ างผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น

1) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า
- ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุ งรั กษา เป็ น ไปตามที่ กาหนดในสัญ ญาให้ บ ริ การที่
ปรึกษางานเดินระบบและงานซ่อมบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
2) ค่าบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า เช่น
- ค่าแรง
- เงินเดือนและผลประโยชน์สวัสดิการ
- ค่าเคมี
- ค่าไฟฟ้า เป็ นต้ น
โดยค่าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารจัด การโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมจะมี ก ารปรับ เพิ่ ม ขึน้ ในอัต รา
ประมาณร้ อยละ 2-4 ต่อปี

อั ต ราคิ ด ลด/อั ต รา อัตราคิดลดสาหรับคานวณมูลค่ าปั จจุบัน
สาหรั บกระแสเงินสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ผลตอบแทน
ปี พ.ศ. 2578 เท่ ากั บ ร้ อยละ 8.00 โดย
ก าหนดจากต้ นทุ น เงิ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น ้าหนักของต้ นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น และ
หนี ้สิน ตามโครงสร้ างเงินทุนของทรัพย์สินที่
ประเมิน (WACC) โดยมีที่มาดังนี ้

อัตราคิดลดสาหรับคานวณมูลค่ าปั จจุบัน
สาหรั บกระแสเงินสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ปี พ.ศ. 2578 เท่ ากับ ร้ อยละ 7.87 โดยมี
ที่มาดังนี ้

1. ผลตอบแทนการลงทุน ของตลาดที่ ไม่ มี
ความเสี่ยง (Risk Free Rate) อ้ างอิ งจาก
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 18 ปี อยู่ที่ประมาณ
1. ต้ นทุ น ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Cost of
ร้ อยละ 2.87
Equity) ค านวณจากวิ ธี CAPM โดยน า 2. ค่ า ค ว า ม เสี่ ย ง (Risk Premium) ซึ่ ง
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง พิจารณาจาก 3 ปั จจัยหลักคือ 1) ความเสีย่ ง
(Risk-free Rate) จากผลตอบแทนของ ของหน่วยธุรกิจอันเนื่องจากการประกอบการ
พัน ธบัต รรั ฐบาลไทยระยะเวลา 10 ปี ณ และการบริ ห ารจัด การ 2) ความเสี่ ย งจาก
วันที่ประเมิน บวกกับผลคูณของค่าเบต้ า ปั จจั ย ภายนอกซึ่ ง ม าจากตั ว แปรทาง
( Beta) ซึ่ ง ห า ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เศรษฐกิจที่หน่วยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้
เป รี ย บ เที ย บ กั บ บ ริ ษั ท ชั ้ น น า ใ น และ 3) ความไม่แน่นอนของปั จจัยภายนอก
อุ ต สาหกรรมการประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต อื่นๆในอนาคต เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ วอยู่
กระแสไฟฟ้าที่ มีลกั ษณะการด าเนินงาน ที่ประมาณ 5%
และโครงสร้ างทุ น ที่ ใ กล้ เคี ย งกั น กั บ
ประมาณการค่ า ส่ว นชดเชยความเสี่ย ง
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(Risk Premium) โดยเฉลี่ ย ในอดี ต ของ
ตลาดในประเทศไทย และบวกด้ วย
ประมาณการค่ า ส่ว นชดเชยความเสี่ย ง
ภายในตัว บริ ษั ท (Company’s Specific
Risk Premium)
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น 0
เนื่องจากพิ จารณาว่าในระยะยาวกองทุน ฯ
จะใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมด
้

3.2.3

ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์มลู ค่าต่างๆ ในรายงานการประเมินราคา
รวมไปถึงการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทังสองราย
้
ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย)
จากัด และบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมิน
ของผู้ป ระเมิ น ค่า อิ สระทัง้ สองรายมี ค วามสมเหตุสมผล เนื่ อ งจากถูก จัด ท าขึน้ ด้ วยวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
เหมาะสมกับโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนฯ ที่ได้ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ คือ ใช้ วิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) จากรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งจะสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิในรายได้
สุทธิฯ ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนได้
ทังนี
้ ้สมมุติฐานที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทังสองรายใช้
้
ในการประมาณการรายได้ สทุ ธิฯ อ้ างอิงมาจากข้ อมูลที่ได้
จากฝ่ ายบริ ห ารและข้ อ มูลการดาเนิน งานที่ผ่านมาของ BEC และ BPC สัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางเทคนิคอิสระ ข้ อเสนอราคาจากบริ ษัทนายหน้ า
ประกันภัย และสถิติอตั ราเงินเฟ้อขันพื
้ ้นฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณา อัตราคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระทังสองราย
้
ใช้ ในการประเมินค่า พบว่าผู้ประเมินค่าอิสระได้ ทาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนคาดหวังของนักลงทุน
และโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังที่นกั ลงทุนมีต่อหลักทรัพย์
ในความต้ องการของตลาดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ณ ปั จจุบนั
โดยบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินคาดว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน จะไม่เกิน
3,850 ล้ านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่ สูงกว่าประมาณร้ อยละ 8.39 จากราคาประเมิน มูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สินที่ต่าที่สดุ (ซึ่งเท่ากับ 3,552 ล้ านบาท) ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินและบริ ษัทจัดการ
เห็ นว่ามูลค่าลงทุน สูงสุดดังกล่าวเป็ นมูลค่ าที่ เหมาะสมเนื่ องจาก เมื่ อพิจ าณาจากประมาณการตาม
สมมุติฐานสาหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดทาโดยที่
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ปรึกษาทางการเงิน โดยอ้ างอิงจากสมมติฐานของผู้สอบบัญชี อัตราเงินจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเท่ากับร้ อย
ละ 10.80 โดยเป็ นอัตราเงินจ่ายจากกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 5.94 ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ
พิจารณาจากความมั่นคงของทรัพย์ สินที่ลงทุน และจุดเด่น ต่างๆของกองทุนฯ (โปรดพิจารณาข้ อ 2.5
จุดเด่นของกองทุนฯ และกลยุทธ์การลงทุน)
อย่ า งไรก็ ดี ความเห็ น ดั ง กล่ า วข้ างต้ นของบริ ษั ท จั ด การและที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อยู่ บ นปั จจั ย
สภาพแวดล้ อมการดาเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในอนาคต เช่น
ผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ เป็ นไปตามที่มีการ
คาดการณ์ไว้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ อาจแตกต่างจากมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระ
ทัง้ 2 รายในปั จจุบนั และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเปลีย่ นแปลงได้
ในอนาคต
นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่กองทุนฯจะลงทุน
เนื่องจากบริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่าย ได้ กาหนดมูลค่าการเข้ าลงทุนสูงสุดไว้ ที่ไม่เกิน 3,850 ล้ านบาท
(คานวณจากราคาเสนอขายที่ 11.00 บาทต่อหน่วย และจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทังหมด
้
350.00
ล้ านหน่วย) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานมูลค่าเข้ าลงทุนที่ผ้ สู อบบัญชีใช้ ในการจัดทาประมาณการซึ่งเท่ากับ 3,717 ล้ าน
บาท ดังนันในการท
้
าประมาณการในหัวข้ อ 4.1-4.3 ที่ปรึกษาทางการเงินได้ ใช้ สมมติฐานซึง่ อ้ างอิงจากประมาณการ
ของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุในภาคผนวกที่ 1 ยกเว้ นสมมติฐานมูลค่าการเข้ าลงทุนที่ใช้ ตามมูลค่าการเข้ าลงทุนสูงสุด
ที่กาหนดไว้ เท่ากับ 3,850 ล้ านบาท
4.1

ประมาณการกาไรของกองทุนฯ
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในภาคผนวกที่ 1
และอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทาให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
จากที่ประมาณการไว้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคารับรอง คารับประกันหรื อการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานที่ถกู ต้ องของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนับสนุน ผู้จดั การการจัดจาหน่าย ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อบุคคลใดๆ และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล
โปรดพิจารณาหัวข้ อ 7 “ปั จจัยความเสี่ยง” หัวข้ อย่อยที่ 7.1.4 “ผลการดาเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ จากประมาณการกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งสาหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดย
ปริ ยาย” เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวนาเสนอ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้เท่านัน้
รายได้ หรื อเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่แท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรื อเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐาน นอกจากนี ้ ประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานจะไม่ได้ รับการปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังวันที่
ของเอกสารฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยูภ่ ายใต้ สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้ จะมีการระบุตวั เลข ที่ บริ ษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนับสนุน
และที่ปรึ กษาทางการเงิน พิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จดั ทาประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วน
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แบ่งกาไรตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ
เศรษฐกิ จ การเมือง และการแข่งขันที่ สาคัญ จานวนมาก ซึ่งบริ ษัท จัดการ BEC BPC ผู้สนับ สนุน และที่ปรึ กษา
ทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตังอยู
้ ่บนสมมติฐานเกี่ ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิ จในอนาคตที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนับสนุน และที่ปรึ กษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะเกิ ดขึ ้นจริ ง ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ ในเอกสารฉบับนี ้อาจแตกต่างจากผลที่
เกิดขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้
ผู้ลงทุน สามารถศึกษารายละเอี ยดของงบก าไรขาดทุน และการปั น ส่วนแบ่งกาไรตามสมมติ ฐานของกองทุน ฯ
เพิ่มเติมได้ ในภาคผนวกที่ 1
ประมาณการอัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสาหรับ 12 เดือน นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (กรณีมูลค่ าระดมทุนอยู่ท่ ี 3,850 ล้ านบาท)
ณ วันที่จดั ทาหัวข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนได้ ระบุมูลค่าสูงสุดที่จะเข้ าลงทุนใน
ทรัพ ย์ สินพร้ อมทัง้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายแน่นอนแล้ ว ที่ปรึ กษาทางการเงิ น จึงทาการ
ปรับปรุ งการคานวณประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ให้ สะท้ อนมูลค่าการระดมทุนสูงสุดที่อาจ
เกิดขึ ้นที่ 3,850 ล้ านบาท ซึง่ จะแตกต่างจากประมาณการที่จดั ทาโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ประมาณการสาหรับปี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ล้ านบาท)
รายได้
รายได้ ผลประโยชน์จากเงินลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ

260

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุนรวมฯ

(29)

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

(2)

กาไรสุทธิสาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน

229

บวกกลับสภาพคล่องส่วนเกิน

187

จานวนเงินที่สามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งสาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน

416

1) จานวนเงินจ่ายจากกาไรสุทธิ

229

2) จานวนเงินจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียน

187

ประมาณการอัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละ) *

10.80

1) ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากกาไรสุทธิที่นามาปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน (ร้ อยละ)

5.94

2) ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการลดเงินทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน (ร้ อยละ)

4.86

หมายเหตุ:
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* ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น คานวณโดยใช้ จานวนเงินที่สามารถปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน หารด้ วย
เงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนัน้ อัตราเงินที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจะขึน้ อยู่กับมูลค่าเงินทุนจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนที่แท้ จริง

อัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับกรณีมลู ค่าระดมทุนอยูท่ ี่ 3,850 ล้ านบาท คานวณจากราคาเสนอขาย ณ
ราคาที่ 11.00 บาทต่อหน่วย ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทังหมด
้
350.00 ล้ านหน่วย โดยจานวนเงินที่
สามารถนามาปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาจากประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไร
ตามสมมติฐานสาหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 ถูกจัดทาโดยที่ปรึ กษาทางการ
เงิน โดยอ้ างอิงจากสมมติฐานของผู้สอบบัญชี และไม่อาจรับรองผลได้
4.2

การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางเท่านัน้ ความ
แตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ งและผลประกอบการที่แสดงในประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั น
ส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานของกองทุนฯ อาจมากกว่าหรื อน้ อยกว่าช่ วงของตัวแปรที่กาหนดด้ านล่าง นอกจากนี ้
ผลกระทบของปั จจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อสภาวะทางการเมือง หรื อปั จจัยความ
ไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการ รวมถึงการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากปั จจัยหรื อ สมมติฐานมีการปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่อาจรับรอง หรื อ
รับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อมูล และคารับรองต่างๆ ได้
ที่ปรึ กษาทางการเงินได้ จดั ทาการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการ
อัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน (“Projected Distribution”) สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยพิจารณาปั จจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวน
เงินส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่
1.

การเปลีย่ นแปลงในปริ มาณการจาหน่ายไฟฟ้า

2.

การเปลีย่ นแปลงในอัตราส่วนผลผลิตไอดีตอ่ เชื ้อเพลิงกากอ้ อย

การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยข้ างต้ นมีผลกระทบต่อประมาณการจานวนเงินส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจาหน่ ายไฟฟ้ า
ร้ อยละ

ประมาณการเงิน ประมาณการเงินจ่ าย
จ่ ายจากกาไรสุทธิ
จากเงินลดทุน(1)
ต่ากว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50
5.42
5.01
กรณีฐาน
5.94
4.86
สูงกว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50
6.20
4.80
หมายเหตุ:

(1)

ประมาณการเงินส่ วนแบ่ ง
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
10.43
10.80
11.00

ประมาณการเงินจ่ายจากเงินลดทุนข้ างต้ นเป็ นประมาณการเงินจ่ายจากสภาพคล่องส่วนเกิน

การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่ วนผลผลิตไอดีต่อเชือ้ เพลิงกากอ้ อย
ร้ อยละ
ประมาณการเงิน ประมาณการเงินจ่ าย
จ่ ายจากกาไรสุทธิ
จากเงินลดทุน(1)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 90

ประมาณการเงินส่ วนแบ่ ง
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ต่ากว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50

5.73

4.93

10.66

กรณีฐาน

5.94

4.86

10.80

สูงกว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50

6.13

4.80

10.93

หมายเหตุ:

(1)

ประมาณการเงินจ่ายจากเงินลดทุนข้ างต้ นเป็ นประมาณการเงินจ่ายจากสภาพคล่องส่วนเกิน

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจาหน่ ายไฟฟ้ าและในอัตราส่ วนผลผลิตไอดีต่อเชือ้ เพลิงกากอ้ อย
ร้ อยละ

ประมาณการเงิน
จ่ ายจากกาไรสุทธิ

ประมาณการเงินจ่ าย
จากเงินลดทุน(1)

ประมาณการเงินส่ วนแบ่ ง
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน

ต่ากว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50

5.21

5.08

10.29

กรณีฐาน

5.94

4.86

10.80

สูงกว่ ากรณีฐานร้ อยละ 3.50

6.40

4.74

11.14

หมายเหตุ:

(1)

ประมาณการเงินจ่ายจากเงินลดทุนข้ างต้ นเป็ นประมาณการเงินจ่ายจากสภาพคล่องส่วนเกิน

ประมาณการเงินส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 11.00 บาทต่อ
หน่วย ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทังหมด
้
350.00 ล้ านหน่วย ทังนี
้ ้ การกาหนดราคาหน่วยลงทุนหรื อ
จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย จะกาหนดโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุน เช่น อ้ างอิงตามราคาประเมินของสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ที่จัดทาโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ตามสภาวะตลาดทุน
และอัตราผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้ จากการลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทต่างๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน อัตรา
ดอกเบี ้ยทังในและต่
้
างประเทศ ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (ถ้ ามี)
4.3

การปรั บปรุ งประมาณการด้ อยค่ าของมูลค่ าเงินลงทุนเป็ นวิธีเส้ นตรง (Straight Line Basis) และการปั น
ส่ วนแบ่ งกาไรตามสมมุติฐานของกองทุนฯ (หลักความระมัดระวัง)
ภายใต้ สมมติฐานว่ากองทุนฯ จะทาการจัดหาเงิ นลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุน สูงสุด เป็ นจานวนไม่เกิ น
3,850 ล้ านบาท เนื่องจากกองทุนฯ ลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิ ฯ ซึ่งอายุคงเหลือของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ จะลดลงตามระยะเวลา ทาให้ มลู ค่าของทรัพย์สินที่
กองทุนฯ จะลงทุนอาจลดลงตามอายุคงเหลือของสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุ ทธิ ฯ จนกระทัง่ หมดลงในวันครบอายุ
สัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจัดการ จึงได้ จัดให้ มีการประมาณ
การเงินจ่ายจากกาไรสุทธิ สาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดย
ประยุกต์ ใช้ วิธีลดทุนแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง ) เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทั่วไป สามารถทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
วิธีการแสดงผลการดาเนินงานทัว่ ไปของกองทุนฯ ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายยิง่ ขึ ้น โดยให้ สมมติฐานว่าเงินลงทุน
(เงินต้ น) จะถูกทยอยคืนแบบเส้ นตรงในแต่ละปี เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนมีการด้ อยค่าของสิทธิใน
รายได้ สทุ ธิฯ แบบเส้ นตรง
การประยุกต์ใช้ วิธีลดทุนแบบเส้ นตรงข้ างต้ น ไม่เป็ นไปตามหลักวิชาการ และอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของ
มาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด และกฏระเบียบ และ/หรื อประกาศของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ประกาศใช้ ในปั จจุบนั และอนาคตได้
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 91

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนกาไรและการจ่ ายลดทุนเนื่องจากสภาพคล่ องส่ วนเกิน
สาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
จานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
3,850

ประมาณการเงินที่จ่ายแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

416

(1) ประมาณการเงินจ่ายจากกาไรสุทธิ

152

(2) ประมาณการเงินจ่ายจากการลดทุน

264

แบ่งเป็ น (2.1)

262

(2.2)

การลดทุนจากการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนโดยวิธีเส้ นตรง
การลดทุนจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ

ประมาณการเงินที่จ่ายแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละ)

2
10.80

(1) ประมาณการเงินจ่ายจากกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

3.94

(2) ประมาณการเงินจ่ายจากการลดทุน (ร้ อยละ)

6.86

แบ่งเป็ น (2.1)

การลดทุนจากการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนโดยวิธีเส้ นตรง (ร้ อยละ)

6.80

การลดทุนจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ (ร้ อยละ)

0.06

(2.2)

สมมติฐ านการลดลงแบบเส้ น ตรงตามอายุของสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ ข้ างต้ น เป็ นเพี ย งตัวอย่างในการ
แสดงผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุน ตามอายุคงเหลือของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
เท่านัน้ รายการผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากมูลค่าสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่แท้ จริ ง จะ
ขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินค่าอิสระ และการลดทุนจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงิน
สดอื่นๆ เป็ นเพียงการประมาณการ ดังนัน้ จานวนเงินที่ลดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการข้ างต้ น
ประมาณการเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนข้ างต้ น คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 11.00 บาทต่อหน่วย ที่
จานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทังหมด
้
350.00 ล้ านหน่วย ซึง่ เป็ นการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา
12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และไม่อาจรับรองผลได้
4.4

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรั บประโยชน์ จากรายได้
สุทธิในอนาคตหากกองทุนฯ มิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่ าวทัง้ จานวน โดย
เปรียบเทียบสิทธิได้ เสียทางทรัพย์ สินของผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับสิทธิของเจ้ าหนีห้ รือผู้มีสิทธิอ่ ืนในรายได้ ใน
อนาคต
จากการหารื อร่ วมกับ BEC และ BPC และพิจารณาสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ และสัญ ญาที่เกี่ ยวข้ อง บริ ษัท
จัดการเข้ าใจว่าภายใต้ ธุรกรรมการลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ จะเข้ า
ทากับ BEC และ BPC กองทุนฯ เป็ นบุคคลเดียวที่จะมีสทิ ธิได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดย
รายได้ ดงั กล่าวจะมาจาก (ก) การขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. และ การขายไฟฟ้าให้ แก่ BSF (ข) การขายไอน ้าให้ แก่ BSF
และการขายไอน ้าระหว่าง BEC กับ BPC (ถ้ ามี) และ (ค) การขายน ้า Condensate และ/หรื อ น ้า RO ระหว่าง BEC
กับ BPC หรื อการขายให้ แก่บคุ คลอื่นๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ รายได้ ดงั กล่าวเป็ นรายได้ หลักทังหมดจากการประกอบกิ
้
จการ
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โรงไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการคานวณรายได้ สทุ ธิ ฯ ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”
อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญ ญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องการโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง การโอนสิทธิ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ และใช้ บังคับระหว่างคู่สญ
ั ญา (เจ้ าหนีแ้ ห่งสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ ) ก็ ต่อเมื่อได้ มีการทาเป็ น
หนังสือ และจะสามารถยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้ลกู หนี แ้ ห่งสิทธิ หรื อบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อได้ มีการบอกกล่าวการโอน
สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นหนังสือไปยังลูกหนี ้แห่งสิทธิแล้ ว ดังนัน้ ตราบใดที่ยงั ไม่มีการบอกกล่าวการโอนสิทธิรายได้
สุทธิ ฯ ไปยัง (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในฐานะลูกหนี ้แห่งสิทธิ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าฯ (2) BSF (ในฐานะ
ลูกหนี ้แห่งสิทธิ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าที่ทาขึ ้นหรื อจะทาขึ ้นระหว่าง BSF BEC และ BPC (3) BSF (ในฐานะ
ลูกหนี ้แห่งสิทธิภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไอน ้าที่ทาขึ ้นหรื อจะทาขึ ้นระหว่าง BSF BEC และ BPC ว่าได้ มีการโอนสิทธิ
การรับเงินภายใต้ ธุรกรรมดังกล่าวจาก BEC และ/หรื อ BPC ให้ แก่กองทุนฯ แล้ ว ก็อาจมีความเสีย่ งที่เจ้ าหนี ้รายอื่น
ของ BEC และ/หรื อ BPC (หากมี) จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่จะขอรับชาระหนี ้จากกองทรัพย์สนิ ของ BEC และ/หรื อ BPC
ซึง่ รวมถึง รายได้ คา่ ไฟฟ้า และค่าไอน ้า ซึง่ เป็ นฐานในการคานวณรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน และความเสีย่ ง
ที่กองทุนฯ อาจไม่สามารถอ้ างสิทธิ ของตนตามสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ขึน้ เป็ นข้ อต่อสู้ กฟภ. หรื อ BSF ใน
ฐานะลูกหนี ้แห่งสิทธิหรื อบุคคลภายนอกรายอื่นๆ จนกว่าจะมีการบอกกล่าวการโอน
ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว กองทุนฯ ได้ กาหนดข้ อห้ ามในการก่อหนี ้และการก่อภาระผูกพันของ BEC และ/หรื อ
BPC ในสัญญาตกลงดาเนินการที่กองทุนฯ จะเข้ าทากับ BRR BEC และ BPC โดยมีข้อตกลงว่า หาก BEC และ/
หรื อ BPC มี ค วามประสงค์ จะก่ อหนีภ้ ายหลังการเข้ าลงทุน ของกองทุน ฯ BEC และ/หรื อ BPC จะต้ องขอความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากกองทุนฯ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ
ของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.2 ”สัญญาตกลงดาเนินการ”)
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
5.1

สัญญาโอนสิทธิรายได้ สุทธิฯ
1.

คูส่ ญ
ั ญา

BEC และ BPC ในฐานะผู้ขาย
กองทุนฯ

2.

ในฐานะผู้ซื ้อ

การเข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ ภายใต้ เงื่อนไขความสาเร็ จครบถ้ วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดที
้
่กาหนดไว้
ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC ตกลงให้ กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ในการโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯของ BEC และ BPC ในวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
สาเร็ จ ซึ่งจะเกิดขึ ้นภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่กองทุนฯ ได้ รับอนุมตั ิจด
ทะเบียนจัดตังเป็
้ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจากก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ รายได้ สทุ ธิ ฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ สามารถคานวณได้
ตามสูตรดังต่อไปนี ้ โดยให้ คานวณรายได้ สทุ ธิฯเป็ นรายเดือน
รายได้ สุทธิฯ = รายได้ ค่าซือ้ ขายไฟฟ้ า + รายได้ ค่าซือ้ ขายไอนา้ + รายได้
อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า – ค่ าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้ า
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โดย
1. รายได้ ค่าซือ้ ขายไฟฟ้ า หมายถึง
•

เงินที่ BEC ได้ รับหรื อจะได้ รับจากกฟภ. จากการขายไฟฟ้าภายใต้
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC กับ กฟภ.

•

เงินที่ BPC ได้ รับหรื อจะได้ รับจากกฟภ.) จากการขายไฟฟ้าภายใต้
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง BPC กับ กฟภ.

•

เงินที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับหรื อจะได้ รับจากการขายไฟฟ้าให้ แก่
บุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจาก กฟภ. ตลอดระยะเวลาการซื ้อขาย (ถ้ า
มี)

2. รายได้ ค่าซือ้ ขายไอนา้
•

เงิ น ที่ได้ จ ากการขายไอดี และไอเสีย ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับ
หรื อจะได้ รับ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไอน ้า ระหว่าง BEC และ BPC
กับ BSF

•

เงินที่ได้ จากการขายไอดีและไอเสีย ที่ซื ้อขายกันระหว่าง BEC และ/
หรื อ BPC และ/หรื อ บุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี)

3. รายได้ อ่ ืนที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ได้ แก่
•

เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

•

เงินได้ และ/หรื อค่าปรับที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับจากสัญญาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้ แก่ สัญญาซื ้อขายไอน ้า
สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า

•

เงิ นที่ ได้ จากการซื อ้ ขายน า้ Condensate และ/หรื อน า้ RO ระหว่า ง
BEC และ/หรื อ BPC และ/หรื อ บุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ หากไม่ได้ มี
การตกลงเป็ นอย่างอื่น ราคาซื ้อขายจะอ้ างอิงจากราคาตามสัญญา
ธุรกรรมระหว่าง BEC BPC และ BSF (แล้ วแต่กรณี)

ทังนี
้ ้ รายได้ อื่นดังกล่าวไม่รวมถึงรายได้ ที่เกิดจากผลผลิตพลอยได้ อื่นๆ
และค่ า ปรั บ ที่ BEC และ/หรื อ BPC อาจได้ รั บ ภายใต้ สัญ ญาบริ ห าร
จั ด การและซ่ อ มบ ารุ ง โรงไฟฟ้ า (the Operating and Maintenance
Contract)
4. ค่ าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้ า หมายถึง
รายจ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และรายจ่ายในการ
บริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ้ า แบบเหมารวม ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ทั ง้ นี ้ ไม่ ร วม (i)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ/หรื อ ภาษี อื่นใด (เว้ นแต่ภาษี อื่นใดที่ถกู ระบุรวมอยู่
ในรายจ่า ยในการบริ ห ารจัด การโรงไฟฟ้ าแบบเหมารวมตามข้ อ 4.2)
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และ/หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ii) ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ไม่ใช่กระแส
เงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคา
4.1 รายจ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า คือ รายจ่ายที่
เกิ ด ขึน้ จริ งที่ BEC และ BPC ใช้ ในการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ า
ตลอดระยะเวลาการซื ้อขาย ได้ แก่
ก. ค่ าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าและไอน้า
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า จะ
ถูกคานวณตามสูตรซึง่ ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดย
มีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
•

ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า
และไอน ้า ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิ ฯ โดยที่ราคาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลดังกล่าวจะไม่สูง
กว่าราคาซือ้ ขายวัตถุดิ บชี วมวลซึ่งมาจากการผลิตของ
BSF ที่ BEC และ BPC ซื ้อจาก BSF ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลง
ร่วมกันว่าในกรณีที่ราคาซื ้อขายกากอ้ อยภายใต้ สญ
ั ญาโอน
สิ ท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี นัย ส าคั ญ
เพื่อให้ สะท้ อนตามที่กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
เปลี่ ย นแปลงไป หรื อ การขอความร่ ว มมื อ จากรั ฐ บาล
คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะพิจารณาปรับราคาซื ้อขายกากอ้ อยเพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้ องไม่ ท าให้
ประโยชน์ที่กองทุนฯ จะได้ รับด้ อยลงกว่าเดิม

•

ค่าใช้ จ่ ายในการซือ้ นา้ Condensate จาก BSF ภายใต้
สัญญาซื ้อขายน ้า Condensate

•

ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ น า้ RO จาก BSF ภายใต้ สญ
ั ญาซือ้
ขายน ้า RO

ข. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
•

ค่ า เบี ย้ ประกั น ตามที่ คู่ สัญ ญาได้ ตกลงกั น ได้ แก่ ก)
ประกั น ความเสี่ ย งทุ ก ชนิ ด (Industrial All Risks) (ข)
ประกั น ภั ย คุ้ มครองความเสี ย หายแก่ บุ ค คลภายนอก
(Public Liability Insurance) และ (ค) ประกัน ภัย ธุ ร กิ จ
หยุด ชะงัก (Business Interruption) รวมถึ งค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวข้ อง เช่น อากรแสตมป์ (ถ้ ามี)

•

ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ส าหรั บ การโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรื อเงินจานวน
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อื่นใดให้ แก่ BEC BPC และกองทุนฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
•

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ างผู้ สอบบั ญ ชี ข อง BEC และ BPC
รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

•

ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ใช้ ไปเพื่ อ
ประโยชน์แห่งการป้องกันหรื อบรรเทาความเสียหายที่อาจ
เกิ ด ขึน้ ต่ อ โรงไฟฟ้ า (เฉพาะส่ว นที่ บ ริ ษั ท ประกัน ภัย ไม่
คุ้มครองหรื อคุ้มครองไม่เต็มจานวน)

•

เงินนาส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

•

ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อไอดี และ/หรื อ ไอเสีย และค่าใช้ จ่ายใน
การซือ้ นา้ Condensate และ/หรื อน า้ RO ระหว่าง BEC
และ/หรื อ BPC และ/หรื อ บุคคลอื่น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ หากไม่ได้
มี ก ารตกลงเป็ นอย่างอื่ น ราคาซื อ้ ขายจะอ้ างอิ งจากราคา
ตามสัญญาธุรกรรมระหว่าง BEC BPC และ BSF (แล้ วแต่
กรณี)

4.2 รายจ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม คือ รายจ่ายที่
จาเป็ นในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ตลอด
ระยะเวลาการซื อ้ ขาย นอกจากที่ ร ะบุในข้ อ 4.1 ซึ่งรวมถึ งแต่ ไม่
จากัดเพียงรายการดังต่อไปนี ้ โดยถื อเป็ นค่าใช้ จ่ายที่จะใช้ ในการ
ค านวณรายได้ สุท ธิ (แต่ ห ากมี รายจ่ า ยส่ว นเพิ่ ม ใดๆ ที่ เกิ น จาก
จานวนเงิ น รายจ่ ายแบบเหมารวมที่ ก องทุน ฯ ตกลงจะโอนให้ แ ก่
BEC และ BPC ตามรายละเอี ยดที่ ระบุในสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้
สุทธิ ฯ BEC และ BPC ตกลงจะเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบรายจ่ ายส่ วนเพิ่ ม
จานวนดังกล่าวโดยไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายที่จะใช้ ในการคานวณรายได้
สุทธิ)
ก. ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่ อมบารุ งโรงไฟฟ้ า
•

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มบ ารุ ง โรงไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ โรงไฟฟ้ า
สามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (รวมถึงกรณี
ความเสี ย หายต่ อ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ตามที่ บ ริ ษั ท
ประกันภัยนิยามว่าเป็ นเหตุจาก Machinery Breakdown
ซึ่งบริ ษัทรับประกันภัยอาจไม่ค้ มุ ครอง ทังนี
้ ้ รายละเอียด
อื่นใดเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ)

ข. ค่ าบริหารจัดการโรงไฟฟ้ า
•

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าที่จาเป็ น
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เพื่ อ ให้ โรงไฟ ฟ้ า ส า ม า รถ ด า เนิ น งา น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
•

เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และผลประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงานของ BEC และ BPC รวมถึงค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารจัดการและค่าโสหุ้ย

•

ค่า จ้ า งและค่ าใช้ จ่ า ยสาหรั บ ที่ ป รึ ก ษาและผู้เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

•

ค่าใช้ จ่ ายทางภาษี จ ากการประกอบธุรกิ จโดยปกติของ
โรงไฟฟ้า

•

ค่ า เช่ า อาคาร ส านั ก งาน และที่ ดิ น ที่ จ าเป็ นในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

•

ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับการกู้ยืม
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

4.3 เงินที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงว่าเป็ นรายจ่ายอื่นๆ
ภ าษี มู ลค่ าเพิ่ ม แ ละ/ห รื อ ภ าษี อื่ น ใด แล ะ/ห รื อ
ค่ า ธรรมเนี ย มใดๆ ที่ ร วมอยู่ในรายได้ ค่ า ซื อ้ ขายไฟฟ้ า
รายได้ ค่ า ซื อ้ ขายไอน า้ หรื อ รายได้ อื่ น ที่ ได้ รั บ จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
•
เงินซึ่งมิใช่รายได้ ค่าซื ้อขายไฟฟ้า รายได้ ค่าซื ้อขายไอน ้า
หรื อรายได้ อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า แต่
BEC และ/หรื อ BPC โอนเข้ าบัญชีเพื่อรับรายได้ จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าโดยสาคัญผิด
ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันว่า รายได้ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ของ BEC และ BPC
ซึ่งเกิ ดขึน้ ก่ อนวัน ที่สัญ ญาฉบับนี จ้ ะมี ผลใช้ บังคับ ให้ รายได้ และค่าใช้ จ่า ย
ดังกล่า วเป็ น สิท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี) โดยไม่ถือว่าเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ดังนัน้ BEC
และ BPC สามารถจัดการรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายดัง กล่าวโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากกองทุนฯ
•

•

คูส่ ญ
ั ญาเข้ าใจร่วมกันว่ารายได้ (1. รายได้ คา่ ซื ้อขายไฟฟ้า 2. รายได้ ค่าซื ้อขาย
ไอน ้า และ 3. รายได้ อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า) และค่าใช้ จ่าย
ของโรงไฟฟ้าที่นามาคานวณรายได้ สทุ ธิฯจะเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายสุทธิซึ่ง
ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
อากรแสตมป์ ซึง่ เกี่ยวกับการประกันภัยตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
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BEC และ BPC มีหน้ าที่โอนผลประโยชน์ จ ากการประกอบกิ จการไฟฟ้าแก่
กองทุ น ฯ เฉพาะผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง เท่ า นั น้ ดั ง นั น้ ในกรณี ที่
ผลประโยชน์ดงั กล่าวต่ากว่ามูลค่าการเข้ าลงทุน BEC และ BPC ไม่มีหน้ าที่
ต้ องชดเชยส่วนต่างดังกล่าวแก่กองทุนฯ และให้ ถือว่ากองทุนฯ ตกลงปลดหนี ้
ในจานวนส่วนต่างระหว่างมูลค่าการเข้ าลงทุนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ให้ BEC และ BPC เมื่อครบวันสิ ้นสุดสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
นอกจากนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงจะโอน (i) ดอกเบี ้ยที่เกิดในบัญชีเพื่อรับรายได้ จาก
การประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า (ถ้ ามี ) และ (ii) เงิ น สารองที่ BEC และ/หรื อ
BPC สารองจ่ายแทนกองทุนฯ เพื่อซ่อมแซมหรื อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ (iii) ดอกเบี ้ยที่เกิดจาก
การที่ กฟภ. ช าระเงิ น ค่ า ไฟฟ้ า ให้ แ ก่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ ว แต่ ก รณี )
ล่าช้ า (ถ้ ามี)ให้ แก่ BEC และ BPC พร้ อมการโอนค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้าให้ แก่
BEC และ BPC
3.

มู ล ค่ า การเข้ าลงทุ น และ ภายใต้ ความสาเร็ จหรื อการได้ รับยกเว้ นโดยคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องของเงื่อนไข
บังคับก่อนของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กองทุนฯ ตกลงจะชาระมูลค่าการ
การชาระราคา
เข้ าลงทุนให้ แก่ BEC และ BPC เป็ นจานวนเงินรวมเท่ากับ [•] บาท ในวันที่
กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ โดยกองทุนฯ จะโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารซึ่ง BEC
และ BPC ได้ แจ้ งให้ กองทุนฯ ทราบเป็ นหนังสือก่อนวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
สาเร็ จไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

4.

ระ ย ะ เวล าก ารซื อ้ ข า ย คูส่ ญ
ั ญาตกลงซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ตังแต่
้ วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามในสัญญาโอน
รายได้ สทุ ธิฯ
สิทธิ รายได้ สทุ ธิฯ จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BEC และ (ข) 6
เมษายน 2578 สาหรับ BPC

5.

เงื่อนไขบังคับก่อน

คูส่ ญ
ั ญาตกลงและยอมรับว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุดงั ต่อไปนี ้เป็ นเงื่อนไขบังคับ
ก่อนสาหรับหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ซึ่งคู่สญ
ั ญาต้ องร่วมกัน
ดาเนินการให้ เงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดเสร็ จสมบูรณ์ ก่อน หรื อในวันที่จะมี
การเข้ าลงทุนในการโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯของ BEC และ BPC เว้ นแต่ สัญญา
ฉบับนี ้ได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงผ่อนผัน เปลี่ยนแปลง
ยกเลิก ทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยเงื่อ นไขบังคับ ก่ อ น
ดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ก. BRR BEC และ BPC ตกลงจะเข้ าทาสัญญาตกลงดาเนินการกับกองทุนฯ
ตามเงื่อนไขที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันต่อไป
ข. BEC BPC และ BSF ได้ เข้ าทาสัญ ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ เห็นชอบแล้ ว

6.

การโอนผลประโยชน์

BEC และ BPC ตกลงโอนสิท ธิ รายได้ สุทธิ ฯให้ แ ก่ก องทุน ฯ โดยคิ ด จากผล
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ประกอบการรายเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
7.

คารับรอง

1. ในวันทาสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ
กองทุนฯ ตกลงให้ คารับรองของกองทุน ฯ ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ
2. ในวันทาสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ
BEC และ BPC ตกลงให้ ค ารั บ รองของ BEC และ BPC ตามที่ ระบุใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
3. BEC และ BPC ตกลงจะชาระเงินกู้ที่มีกบั สถาบันการเงินต่างๆ ทังหมด
้
(ยกเว้ นบัญ ชีการเบิกเงินเกิ นบัญ ชี (Overdraft Account: O/D) รวมถึง
หนังสือค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้าที่ มีกบั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน))
ในวันที่กองทุนฯ ชาระราคาซื ้อสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯให้ แก่ BEC และ BPC
ตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ (“วันที่การซือ้ ขายสาเร็จ”)
4. BEC และ BPC ตกลงจะช าระเงิ น กู้ ที่ มี กับ BRR หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ
BRR ทังหมด
้
(ยกเว้ นหนี ้ทางการค้ าโดยทัว่ ไป) ในวันที่การซื ้อขายสาเร็ จ
5. BEC และ BPC รับรองว่า BEC และ BPC มีใบอนุญ าตสาคัญ ต่างๆ ที่
จาเป็ น ต่อ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้า อย่า งถูก ต้ อ ง และ BEC และ
BPC ตกลงจะดาเนินการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสาคัญดังกล่าว และ/หรื อ
ดาเนิน การตามที่ จาเป็ นเพื่ อ ให้ ได้ ซึ่งใบอนุญ าตอื่ นๆ ที่ จาเป็ นต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ถ้ ามี)
6. BEC และ BPC จะเข้ าทาสัญญาหลักประกันที่ระบุในข้ อ 11 (“สัญญา
หลักประกัน”) และดาเนินการใดๆ เพื่อให้ หลักประกันดังกล่าวสมบูรณ์
ผูกพันคู่สญ
ั ญาและสามารถใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ ในวันที่ การซือ้
ขายสาเร็ จ เว้ นแต่ คู่สัญ ญาจะตกลงกันเป็ น อย่างอื่ นเป็ นลายลักษณ์
อักษร
7. BEC และ BPC รับรองว่าข้ อมูลต่างๆ ที่ BEC และ BPC ให้ แก่กองทุนฯ
เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง สมบูรณ์ ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ณ วันที่ลงนามใน
สัญ ญาฉบับ นี ้ ตามความสามารถที่ ดี ที่ สุด ที่ BEC และ/หรื อ BPC จะ
ตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวได้

8.

กรณีมีการบอกเลิกสัญญา BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะแจ้ งให้ กองทุนฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
ขายไฟฟ้าก่อนครบกาหนด ไม่ชกั ช้ าเมื่อได้ ทราบว่าสัญญาขายไฟฟ้าฉบับใดฉบับหนึ่งถูกบอกเลิกสัญญา
ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว โดย
ไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้ รับแจ้ งเหตุดงั กล่าวจาก BEC และ/หรื อ BPC กอง
ทุนฯ และ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) จะร่ วมกันหารื อเพื่อดาเนินการคืน
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มูลค่าเงิ นลงทุนคงเหลือ โดยคู่สัญ ญาตกลงกัน ให้ การคื นมูลค่าเงิน ลงทุน
คงเหลือเป็ นไปตามตารางการคืนมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือที่ระบุในสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
ประการอื่น
9.

ประกันภัย

•

BEC และ BPC จะตกลงร่วมกันกับกองทุนฯ ในการดาเนินการทาประกัน
ตามที่เป็ นปกติและประกันอื่นใด ตามจานวนวงเงินประกันภัยแต่ละชนิดที่
ได้ มี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกั น ระหว่ าง BEC BPC และ กองทุ น ฯ โดยให้
กองทุนฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์แต่ผ้ เู ดียว เว้ นแต่ ประกันภัย
คุ้มครองความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก (Public Liability Insurance)

•

ทังนี
้ ้ รายการประกันภัยที่ BEC และ BPC ตกลงเข้ าทา ได้ แก่
ก. ประกันความเสีย่ งทุกชนิด (Industrial All Risks)
ข. ประกั น ภัย คุ้ มครองความเสี ย หายแก่ บุ ค คลภายนอก (Public
Liability Insurance)
ค. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
โดยที่ BEC และ BPC ตกลงว่าจะคงไว้ ซึ่งประกันดังกล่าวตลอดเวลา และ
จะไม่เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดในกรมธรรม์ ประกันภัยที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ ก่อน โดย
กองทุนฯ จะไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั ควรไม่ได้

•

กองทุนฯ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย (First Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่
เกินไปกว่าส่วนที่ประกันภัยคุ้มครอง หรื อในกรณีที่ค่าสินไหมที่ได้ รับจาก
ประกันความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks) ไม่เพียงพอสาหรับการ
ซ่อมแซมให้ ทรัพย์สินอยูใ่ นสภาพที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ เว้ นแต่
กรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC
(แล้ ว แต่ ก รณี ) อัน เป็ น เหตุใ ห้ บ ริ ษั ท ประกัน ปฏิ เสธไม่ จ่ า ยค่ า สิ น ไหม
ภายใต้ กรมธรรม์ที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ได้ ทาไว้

•

คู่สัญ ญาตกลงว่า BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะด าเนิ น การซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ โดยมิชกั ช้ า โดย
ไม่ยกเอาหน้ าที่ของกองทุนฯ ในการชาระเงินค่าใช้ จ่ายส่วนแรกของผู้เอา
ประกันภัย (First Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่
ประกันภัยคุ้มครองมาเป็ นเหตุทาให้ การซ่อมแซมโรงไฟฟ้าล่าช้ าออกไป
เว้ น แต่เป็ น การซ่อ มแซมหรื อ บ ารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้ า โดยปกติ กองทุน ฯ
จะต้ องชาระเงินในส่วนที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) สารองใช้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการซ่ อ มแซมโรงไฟฟ้ า โดยกองทุ น ฯ จะช าระเงิ น
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ดัง กล่า วให้ แ ก่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่ก รณี ) ในภายหลัง ตาม
รายละเอียดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
10. รายงานและเอกสาร

1. BEC และ BPC ตกลงจัด เตรี ย มและน าส่งรายงานและเอกสารให้ แ ก่
กองทุนฯ เพื่อให้ กองทุนฯ สามารถรับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการ
ประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแยกออกเป็ น
รายงานและเอกสารที่ต้องนาส่งให้ แก่กองทุนฯ แบบรายเดือน รายไตร
มาส รายปี และรายงานและเอกสารที่ต้องนาส่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ
ตามเงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
2. ทัง้ นี ้ เอกสารส าคัญ ที่ BEC และ BPC ตกลงจะน าส่ง ให้ แ ก่ ก องทุน ฯ
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ เช่น
ก. หลักฐานการรับเช็คค่าซื ้อขายไฟฟ้าจากกฟภ. และหลักฐานการนา
เช็คดังกล่าวเข้ าฝากใน บัญชี 1 ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่
นาเช็คเข้ าบัญชี
ข. งบทดลอง (Trial Balance) รายไตรมาสของ BEC และ BPC ที่
ผู้สอบบัญชีใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมของ BRR ทังนี
้ ้ ภายใน 45
วัน นับแต่วนั สิ ้นไตรมาส
ค. งบการเงิ น ประจ าปี ของ BEC และ BPC ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ส อบ
บัญชีแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี
ง. ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
ถัดไป (“รายงานประมาณการค่ าใช้ จ่ายประจาปี ”) ทังนี
้ ้ ภายใน
วัน ที่ 15 ตุลาคมของทุก ปี เพื่ อ ให้ ก องทุน ฯ พิ จ ารณาและอนุมัติ
รายงานประมาณการค่าใช้ จ่ายประจาปี ดงั กล่าว
กองทุ น ฯ ตกลงจะพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายงานประมาณการ
ค่า ใช้ จ่ ายประจาปี ให้ แล้ วเสร็ จ (ก) ภายในวันที่ 30 พฤศจิ กายน
หรื อ (ข) ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่กองทุนฯ ได้ รับรายงานประมาณ
การค่าใช้ จ่ายประจาปี จาก BEC และ BPC แล้ วแต่วา่ วันใดจะถึงช้ า
กว่า เว้ นแต่ คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทังนี
้ ้ หากกองทุนฯ ไม่สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายงานประมาณการ
ค่าใช้ จ่ า ยประจ าปี ดังกล่า วภายในระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ถื อ ว่า
กองทุน ฯ ได้ เห็ น ชอบและอนุมัติรายงานประมาณการค่าใช้ จ่า ย
ประจาปี ดงั กล่าว เว้ นแต่ กองทุนฯ มีหนังสือตอบไม่อนุมตั ิรายงาน
ประมาณการค่าใช้ จ่ายประจาปี ไปยัง BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี) ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
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ในกรณีที่กองทุนฯ ไม่อนุมตั ิรายงานประมาณการค่าใช้ จ่ายประจาปี
ดังกล่าว คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่วมกันเพื่อตังบุ
้ คคลภายนอกซึ่งมีความ
อิสระและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็ นคนกลาง
ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่ ก องทุน ฯ มี ห นังสื อ ถึ ง BEC หรื อ BPC
แจ้ งเรื่ องการไม่อนุมตั ิรายงานประมาณการค่าใช้ จ่ายประจาปี ฉบับ
ที่เสนอโดย BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) เพื่อดาเนินการหาข้ อยุติ
และสรุ ป รายงานประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยประจ าปี ต่ อ ไป โดย
คู่สัญ ญาตกลงให้ ค่า ตอบแทนแก่ บุค คลภายนอกตามวรรคนี ใ้ ห้
กองทุนฯ เป็ นผู้รับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียว
ทัง้ นี ้ ในระหว่างช่ ว งเวลาดัง กล่า ว คู่สัญ ญาตกลงจะใช้ รายงาน
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยประจ าปี ตามประมาณการรายรั บ และ
รายจ่ายของโครงการ สาหรับปี ดงั กล่าว ซึ่ง BEC BPC และ กองทุนฯ
ตกลงร่ วมกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ
จนกว่าคู่สัญญาจะตกลงเกี่ ยวกับรายงานประมาณการค่าใช้ จ่า ย
ประจาปี ของปี ดงั กล่าวร่วมกันได้
จ. เอกสารสนับสนุนประกอบการเบิ กจ่ ายส าหรั บค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกับ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ค่สู ญ
ั ญา
ตกลงกันให้ BEC และ BCP สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้าได้
ตามจริ ง เช่น ใบแจ้ งหนี ้ ใบเสร็ จ
ฉ. รายงานแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายรายเดือน (เฉพาะส่วนค่าใช้ จ่าย
ตามจริ ง) เปรี ยบเทียบกับประมาณการของ BEC และ BPC พร้ อม
อธิบายสาเหตุที่ทาให้ ไม่เป็ นไปตามประมาณการ
ช. กาหนดการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า
ซ. รายงานเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในโรงไฟฟ้า เช่น กรณีเครื่ องหยุด
การซ่อมแซมเครื่ องจักรอุปกรณ์ และแนวทางแก้ ไขและมาตรการใน
การรับมือเหตุการณ์ดงั กล่าว
นอกจากนี ้ BEC และ BPC ตกลงที่จะจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า ซึ่ง BEC และ BPC จะจัดส่งให้ แก่กองทุนฯ ตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ เพื่ อ ให้ กองทุ น ฯ ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของโรงไฟฟ้า และขันตอนและวิ
้
ธีการในการคานวณรายได้ ค่า
ซื อ้ ขายไฟฟ้ า รายได้ ค่ า ซื อ้ ขายไอน า้ และรายได้ อื่ น ที่ ได้ รับ จากการ
ประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ของ BEC และ BPC นอกจากนี ้ BEC และ
BPC ตกลงที่ จ ะให้ ความร่ ว มมื อ ในการอธิ บ าย หรื อ ให้ รายละเอี ย ด
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เพิ่มเติมต่อกองทุนฯ เกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
11. หลักประกัน

BEC และ BPC ตกลงจัด ให้ มี ห ลัก ประกัน ดังต่ อ ไปนี ้ เพื่ อ เป็ น ประกัน การ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้และสัญญาตกลงดาเนินการ
ก. การจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรต่างๆ ของ BEC และ
BPC ที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยที่ BEC และ BPC ตกลง
ว่าหาก BEC และ/หรื อ BPC ได้ มาซึ่งที่ดิน ที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบ
กิ จ การโรงไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะ
ดาเนินการจดจานองที่ดินดังกล่าวกับกองทุนฯ เพิ่มเติมต่อไป
ข. การจานาหุ้นทัง้ หมดใน BEC โดย BRR และจานาหุ้นทัง้ หมดใน BPC
โดย BEC
ค. การโอนสิท ธิ อ ย่า งมีเ งื่อ นไขในสัญ ญาเช่า ของที่ดิน อัน เป็ น ที่ตั ้งของ
โรงไฟฟ้าให้ แก่กองทุนฯ
ง. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ให้ แก่กองทุนฯ
จ. การดาเนินการให้ กองทุนฯ เป็ นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
(โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ในหัวข้ อ 5 “ข้ อ ก าหนดเงื่ อนไขที่ เป็ น
สาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.3
“สัญญาวางหลักประกัน”)

12. ข้ อตกลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ BEC และ BPC ตกลงกับ กองทุน ฯ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ
ซึ่งมีผลกระทบในทางลบที่ รายได้ สทุ ธิฯมีผลใช้ บงั คับ หากมีเหตุการณ์ซงึ่ มีผลกระทบทางลบที่สาคัญหรื อ
สาคัญ
จะเกิ ด เหตุก ารณ์ ดังกล่า วอัน เกี่ ย วกับ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า และ
สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้า สัญ ญาซือ้ ขายไอนา้ ทันทีที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้
ทราบถึ งเหตุก ารณ์ ดัง กล่าว BEC และ/หรื อ BPC จะต้ อ งแจ้ งให้ ก องทุน ฯ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ า
13. ทรัพย์สนิ เสียหาย

BEC และ BPC ตกลงกับ กองทุนฯ ว่าในกรณี ที่ มี ค วามเสียหายเกิ ด ขึน้ กับ
โรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่ทาขึน้
สาหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าวเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของกองทุนฯ ทัง้ นี ้ BEC BPC
และกองทุ น ฯ ได้ ตกลงเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ กรณี เกิ ด ความเสี ย หายแต่ เพี ย ง
บางส่ว น (Partial Loss) และกรณี เกิ ด ความเสีย หายทัง้ หมด (Total Loss)
ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss)
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วนกับโรงไฟฟ้าของ BEC หรื อ
โรงไฟฟ้าของ BPC ซึ่งแบ่งออกเป็ น (i) กรณี ความเสียหายน้ อยกว่า 5
ล้ านบาท สาหรับแต่ละโรงไฟฟ้า (Partial Loss กรณี ที่ 1) และ (ii) กรณี
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ความเสียหายตังแต่
้ 5 ล้ านบาทแต่น้อยกว่า 250 ล้ านบาท สาหรับแต่ละ
โรงไฟฟ้า (Partial Loss กรณี ที่ 2) ทัง้ นี ้ กองทุน ฯ ซึ่งจะมี ดุลยพิ นิ จแต่
เพียงผู้เดียวโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ จะ
ดาเนินการต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณีท่ ีเกิด Partial Loss กรณีท่ ี 1 คู่สญ
ั ญาตกลงให้ BEC
และ/หรื อ BPC สามารถด าเนิ น การจั ด หาผู้ รั บ เหมาที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะซ่อมแซมโรงไฟฟ้าได้ โดยที่ไม่ต้องมา
ท าการเปรี ย บเที ย บราคาเพื่ อ เสนอต่ อ กองทุ น ฯ ก่ อ นการ
ดาเนิ น การซ่อ มแซมโรงไฟฟ้ าดังกล่าว เพื่ อ ที่ BEC และ/หรื อ
BPC จะสามารถดาเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ได้ อย่างรวดเร็ ว
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่ระบุในสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ ซึง่ ได้ สรุปข้ อที่เป็ นสาระสาคัญในข้ อ 1.1 -1.4 ของข้ อนี ้

(ข)

ในกรณีท่ ีเกิด Partial Loss กรณีท่ ี 2 คู่สญ
ั ญาตกลงให้ BEC
และ/หรื อ BPC ท าหน้ าที่ ส รรหาผู้ รั บ เหมาที่ จ ะซ่ อ มแซม
โรงไฟฟ้ามาทาการเปรี ยบเทียบราคาและคุณ สมบัติอื่นๆ เช่น
ชื่ อ เสี ย ง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่ ง มอบงาน/สิ น ค้ า การ
รั บ ประกัน พร้ อมทัง้ เสนอชื่ อ ผู้ที่ ค วรได้ รั บ การคัด เลือ ก และ
เหตุผลในการคัดเลือก มาให้ กองทุนฯ พิจารณาอนุมตั ิ ก่อนที่จะ
ดาเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่
ระบุ ใ นสั ญ ญ าโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ ซึ่ ง ได้ สรุ ป ข้ อที่ เ ป็ น
สาระสาคัญในข้ อ 1.1 -1.4 ของข้ อนี ้

1.1.

BEC และ/หรื อ BPC จะด าเนิ นการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าให้ แล้ ว
เสร็ จภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายนัน้
โดยคู่สญ
ั ญาเข้ าใจร่ วมกันว่าระยะเวลา 90 วันดังกล่าวไม่นับ
รวม (ก) ช่วงที่ต้องรออะไหล่ที่จะใช้ ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า
หรื อ(ข) ระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน และหากการ
ซ่อ มแซมโรงไฟฟ้ า ไม่แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่า ว
BEC และ/หรื อ BPC จะต้ อ งชดเชยรายได้ ให้ แ ก่ ก องทุน ฯ ใน
จ านวนเงิ น เท่ า กั บ รายได้ ที่ ก องทุ น ฯ ขาดหายไปในช่ ว ง
ระยะเวลาที่เกินกว่า 90 วัน รวมถึงระยะเวลาที่ค่สู ญ
ั ญาตกลง
ขยายออกไป (ถ้ ามี) ตามที่กาหนดไว้ ในรายงานประมาณการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยประจ าปี ส าหรั บ ปี ที่ เกิ ด เหตุดัง กล่า ว แต่ ห ากการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าไม่แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดย
เหตุอื่นที่นอกเหนือจากการควบคุมหรื อไม่ใช่ความผิดของ BEC
และ/หรื อ BPC กองทุนฯ จะเรี ยกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมที่
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ไม่แล้ วเสร็ จนันจาก
้
BEC และ/หรื อ BPC มิได้
1.2.

BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่ ก รณี ) ตกลงจะท าหนั งสื อ แจ้ ง
กองทุนฯ ถึ งสถานะความคื บ หน้ าของการซ่อ มแซมโรงไฟฟ้ า
อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้

1.3.

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้าของ BEC ตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2570 หรื อ กั บ โรงไฟฟ้ า ของ BPC ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1
มกราคม 2577 คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต่
เพียงผู้เดียว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ เป็ นผู้มีสิทธิ แต่ผ้ ูเดียวในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้
BEC และ/หรื อ BPC (แล้ ว แต่ ก รณี ) เริ่ ม ด าเนิ น การซ่ อ มแซม
โรงไฟฟ้าหรื อไม่ โดยที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) อาจ
พิ จารณาไม่ ด าเนิ นการซ่อมแซมโรงไฟฟ้ าจนกว่าจะได้ รับการ
อนุญาตดังกล่าวจากกองทุนฯ ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ค่สู ญ
ั ญา
ตกลงร่วมกันในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

1.4.

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (หรื อร่ วมกัน) อาจพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลภายนอกซึง่ มีความเชี่ยวชาญและอิสระ (“ผู้ให้ ความเห็น
อิสระ”) เพื่อทาหน้ าตรวจสอบและโต้ แย้ งคาชี แ้ จงของบริ ษั ท
ประกัน เพื่ อให้ บริ ษั ทประกัน จ่ายค่าสิน ไหมเพื่ อชดเชยความ
เสีย หายของโรงไฟฟ้ า ให้ ได้ ม ากที่ สุด และสื บ หาสาเหตุข อง
ความเสียหาย โดยผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ให้ ความเห็นอิสระจะเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง้ หมด เว้ นแต่ ความเห็ น ของผู้ ให้
ความเห็ นอิสระท าให้ บ ริ ษัทประกันภัยพิจารณาใช้ ค่ าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC มากขึ ้น ซึ่งในกรณีดงั กล่าว
คู่สัญ ญาตกลงให้ คู่สัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย
เกี่ ย วกับการแต่งตัง้ ผู้ให้ ความเห็น อิสระฝ่ ายละเท่ากันๆ ทัง้ นี ้
ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ

2. กรณีเกิดความเสียหายทังหมด
้
(Total Loss)
ในกรณีที่โรงไฟฟ้าได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญกับโรงไฟฟ้าของ
BEC หรื อโรงไฟฟ้าของ BPC (แล้ วแต่กรณี ) ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่
BEC หรื อ BPC ประเมิ น และแจ้ งขอให้ บ ริ ษั ท ประกัน ภัย ชดเชยความ
เสีย หายในแต่ละครั ง้ ตัง้ แต่ 250,000,000 บาทขึน้ ไป หรื อ ได้ รับ ความ
เสียหายทังหมดส
้
าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า BEC และ/หรื อ BPC จะให้ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องแก่กองทุนฯ ทังนี
้ ้ กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ จะพิจารณา (i) ให้
BEC และ/หรื อ BPC ซ่อมแซม/ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึน้ ใหม่ หรื อใช้ สิทธิเลิก
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สัญ ญาโอนสิทธิ ฯ หรื อ (ii) เรี ยกประชุมผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุน ฯ
โดยไม่ชัก ช้ า เมื่ อได้ ข้ อมูลครบถ้ วนเพี ย งพอต่อ การตัดสิน ใจของผู้ถื อ
หน่ ว ยลงทุน โดยจะด าเนิ น การขอมติ ว่ า จะให้ BEC และ/หรื อ BPC
ซ่อมแซม/ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ หรื อ จะยกเลิกสัญญาโอนสิทธิฯ เมื่อ
ได้ ข้อสรุปแล้ วกองทุนฯ จะนาส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าว ให้ แก่
BEC และ/หรื อ BPC โดยไม่ชักช้ า โดยจะมีการดาเนินการต่างๆ ต่อไป
แยกเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณี ที่ กองทุ น ฯ เลื อ กที่ จะซ่ อมแซมหรื อ ก่ อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าขึน้ ใหม่ (Total Loss กรณีท่ ี 1) :

2.1

คู่ สั ญ ญ าตกลงให้ BEC และ/หรื อ BPC ท าหน้ าที่ ส รรหา
ผู้รับ เหมาที่จะซ่อมแซมโรงไฟฟ้ามาทาการเปรี ยบเทียบราคา
และคุณ สมบัติอื่นๆ เช่น ชื่ อเสียง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่ง
มอบงาน/สินค้ า การรับประกัน พร้ อมทัง้ เสนอชื่อผู้ที่ควรได้ รับ
การคั ด เลื อ ก และเหตุ ผ ลในการคั ด เลื อ ก มาให้ กองทุ น ฯ
พิจารณาอนุมตั ิก่อนที่จะดาเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า

2.2

เมื่อกองทุนฯ พิจารณาอนุมตั ิ ผ้ รู ับเหมาที่จะทาหน้ าที่ซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าตามข้ อ 2.1 แล้ ว ให้ คู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องดาเนิ นการ
อื่ น ๆ เสมื อ นเป็ นกรณี Partial Loss กรณี ที่ 1 ทั ง้ นี ้ ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งได้ สรุปข้ อ
ที่เป็ นสาระสาคัญในข้ อ 2.3 ของข้ อนี ้

2.3

คู่สัญ ญาได้ ต กลงให้ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ ว แต่ ก รณี ) มี
หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ก. ดาเนินการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ให้ เสร็ จ
สมบูรณ์พร้ อมประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีกาลังการผลิต
ไฟฟ้ าและไอน า้ ไม่น้ อ ยกว่าเดิ ม ภายในระยะเวลาชดใช้
ค่าเสียหายจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption) ทั ง้ นี ้ เว้ น แ ต่ คู่ สั ญ ญ าต ก ลงจ ะขย าย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไป
ข. ทาหนังสือแจ้ งกองทุนฯ ถึงสถานะและความคืบหน้ าในการ
ซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างโรงไฟฟ้าอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้

(ข)

ในกรณี ท่ ีกองทุ นฯ เลือกที่จะไม่ ซ่อมโรงไฟฟ้ า (Total Loss
กรณีท่ ี 2) :
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนฯ มีสิทธิได้ รับเงินค่าชดเชยดังต่อไปนี ้
และหลังจากที่กองทุนฯ ได้ รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวแล้ วให้ ถือว่า
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กองทุนฯ และ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ไม่มีหน้ าที่ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องอีกต่อไป
2.4

ในกรณี ค วามเสี ย หายไม่ ได้ เกิ ด จากความผิ ด ของ BEC
หรื อ BPC คู่สญ
ั ญาตกลงให้ BEC หรื อ BPC มี หน้ าที่คืน (1)
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิ ฯ (2) รายได้ สทุ ธิ ฯที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับแล้ วแต่ยงั
ไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนี ้คงค้ างระหว่าง
BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึงวันที่เลิก
สัญญาฉบับนี ้ (หากมี) ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จานวนมูลค่าการ
เข้ าลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะได้ รับจะมี จานวนไม่เกิ น เงินค่า
สินไหมทดแทนที่พึงจะได้ รับจากกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยง
ทุกชนิด (Industrial All Risks) ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ทาไว้

2.5

ในกรณี ที่ เงิ นค่ าสินไหมที่ กองทุนฯ ได้ รับจากบริ ษั ทประกันภัย
มากกว่ามูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สุทธิ ฯ และรายได้ สุทธิ ฯที่ BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่ ได้
นาส่งให้ แก่กองทุนฯ (หากมี) และหนีค้ งค้ างระหว่าง BEC และ/
หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึงวันทีเ่ ลิกสัญญาฉบับนี ้
(หากมี ) กองทุนฯ ตกลงจะคื นเงิ น ส่วนเกิ นดังกล่าวให้ แก่ BEC
และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) โดยมิชกั ช้ า

2.6

ในกรณีที่กองทุนฯ พอใจกับค่าสินไหมที่บริ ษัทประกันเสนอให้ แก่
BEC และ/หรื อ BPC แต่ว่า BEC และ/หรื อ BPC ยังเชื่อว่าควรจะ
ได้ ค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันมากกว่าจานวนดังกล่าว
BEC และ/หรื อ BPC อาจเลือกที่ช าระ (1) มูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ (2) รายได้
สุทธิฯ ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ นาส่งให้ แก่
กองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนีค้ งค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ
BPC กับ กองทุนฯ ใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ จนถึงวันที่ เลิกสัญ ญาฉบับ นี ้
(หากมี) ให้ แก่กองทุนฯ (ทัง้ นี ้ มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ
วัน เลิกสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุทธิ ฯ ที่กองทุน ฯ จะได้ รับ จะมี
จานวนไม่เกินค่าสินไหมทดแทนที่บริ ษัทประกันภัยเสนอ) ตาม
เงื่อนไขการชาระเงินที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
โดยภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้ รับเงินดังกล่าวจาก BEC และ/
หรื อ BPC เรี ยบร้ อยแล้ ว กองทุนฯ ตกลงจะเปลีย่ นแปลงชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ความเสี่ ย งภัย ทุ ก ชนิ ด
(Industrial All Risks) และกรมธรรม์ ป ระภั ย ภั ย อื่ น ๆ ที่ มี ชื่ อ
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กองทุนฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ให้ เป็ นชื่อของ BEC และ/
หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ต่อไป
2.7

ในกรณี ความเสียหายเกิดขึน้ จากความผิดของ BEC หรื อ
BPC อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ บริ ษั ท ประกั น ปฏิ เสธไม่ จ่ า ยค่ า สิ น ไหม
ภายใต้ กรมธรรม์ที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ได้ ทาไว้
และกองทุนฯ พิจารณายกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กอง
ทุนฯ จะมีสิทธิ ได้ รับค่าชดเชยเท่ากับ (1) มูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ (2) รายได้
สุท ธิ จ ากการประกอบไฟฟ้ า ที่ BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่ ได้
นาส่งให้ แก่กองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนี ้คงค้ างระหว่าง BEC
และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญา
ฉบับ นี ้ (หากมี ) รวมถึ ง (4) ค่ า ปรั บ (ในอัต ราร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ) โดยให้ หกั ค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ ได้ รับจากบริ ษัท
ประกัน ภัย ต่ า งๆ ออกจากค่ า ชดเชยที่ BEC หรื อ BPC ต้ อ ง
ชาระให้ กองทุนฯ และถ้ าปรากฏว่ายังขาดจานวนใด ให้ BEC
หรื อ BPC รับผิดชอบในจานวนที่ยงั ขาดอยูด่ งั กล่าว

2.8

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (หรื อร่ วมกัน) อาจพิจารณาแต่งตัง้
ผู้ให้ ความเห็นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและโต้ แย้ งคาชี ้แจง
ของบริ ษั ท ประกั น เพื่ อ ให้ บริ ษั ท ประกัน จ่ า ยค่ า สิ น ไหมเพื่ อ
ชดเชยความเสียหายของโรงไฟฟ้าให้ ได้ มากที่ สุด และสืบหา
สาเหตุของความเสียหายดังกล่าว โดยผู้พิจารณาแต่งตัง้ ผู้ให้
ความเห็ น อิสระจะเป็ นผู้รับผิ ด ชอบค่าใช้ จ่า ยทัง้ หมด เว้ น แต่
ความเห็ น ของผู้ ให้ ความเห็ น อิ ส ระท าให้ บริ ษั ท ประกั น ภั ย
พิจารณาใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC มาก
ขึ ้น ซึ่งในกรณี ดังกล่าวคู่สญ
ั ญาตกลงให้ คู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ ให้ ความเห็นอิสระฝ่ าย
ละเท่ า กัน ๆ ทัง้ นี ้ ตามรายละเอี ย ดที่ ระบุในสัญ ญาโอนสิ ท ธิ
รายได้ สทุ ธิฯ

2.9

หากบริ ษัทประกันภัยมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ให้ ความเห็น
อิสระและชดใช้ ค่าสินไหมให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC คู่สญ
ั ญา
ตกลงให้ ปฏิบตั ิเสมือนกรณีความเสียหายไม่ได้ เกิดจากความผิด
ของ BEC หรื อ BPC ตามข้ อ 2.4

2.10

หากผู้ให้ ความเห็นอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับบริ ษัทประกัน
หรื อมี ความเห็ น โต้ แย้ งบริ ษั ท ประกั น แต่ ได้ ข้ อสรุ ป ว่ าบริ ษั ท
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ประกันจะไม่ชดใช้ คา่ สินไหมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับ
โรงไฟฟ้า (ซึง่ ไม่ใช่คา่ สินไหมทดแทนที่บริ ษัทประกันภัยจ่ายให้ แก่
BEC และ/หรื อ BPC เพื่ อการบรรเทาป้องกันทรัพย์ สินไม่ให้ เกิ ด
ความเสี ยหาย) และผู้ให้ ความเห็ นอิ สระมี ความเห็ นว่าความ
เสียหายต่อโรงไฟฟ้าเกิ ดจากความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนฯ มีสิทธิฯ ได้ รับ (i) มูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ (ii) ค่าปรั บใน
อัตราร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ (iii) รายได้ สทุ ธิฯ
ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ
(หากมี ) และ (iv) หนี ค้ งค้ างระหว่ าง BEC และ/หรื อ BPC กั บ
กองทุนฯ ที่ เกิ ดขึน้ จนถึ งวันที่ เลิ กสัญ ญาฉบับนี ้ (หากมี ) ตาม
เงื่อนไขการชาระเงินที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
3. ในกรณี ที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ ว แต่ ก รณี ) มี ห น้ า ที่ ต้ อ งซ่ อ มแซม
โรงไฟฟ้าจากความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) หรื อมีหน้ าที่
ต้ องซ่อมแซมหรื อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่จากความเสียหายทังหมด
้
(Total
Loss) ตามการตัดสินใจของกองทุนฯ คู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันว่าหากค่า
สินไหมทดแทนที่ได้ รับจากกรมธรรม์ ประกันภัยไม่เพียงพอสาหรับการ
ซ่อมแซม และ/หรื อก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ (แล้ วแต่กรณี) กองทุนฯ จะ
เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายทัง้ หมดที่ ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการซ่อ มแซม
และ/หรื อก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่
4. ในกรณี ที่ มี ก ารซ่ อ มแซมโรงไฟฟ้ า ตามข้ อ สัญ ญานี ใ้ ห้ ก รรมสิท ธิ์ ข อง
บรรดาทรั พ ย์ สิน จากการซ่อ มแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวตกเป็ น ของ BEC
และ/หรื อ BPC
5. คู่สญ
ั ญาอาจตกลงร่ วมกันพิจารณาปรับมูลค่าความเสียหายที่ใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแบ่งระหว่างความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss)
กับความเสียหายทังหมด
้
(Total loss) ตามที่คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายเห็นสมควร
6. BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี ย หาย และ
แนวทางการแก้ ไขและมาตรการในการรั บ มื อ เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วแก่
กองทุนฯ ตามสมควร
14. ทรัพย์สนิ ถูกเวนคืน

1. การเวนคืนไม่ มีนัยสาคัญต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯยังคงมีผลสมบูรณ์เช่นเดิม
2. การเวนคืนมีนัยสาคัญต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า
ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิน ถูก เวนคื น โดยหน่วยงานของรั ฐ และคู่สญ
ั ญาเห็ น
ร่ วมกันว่าการเวนคืนดังกล่าวมีนยั สาคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า
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ของ BEC และ/หรื อ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาขายไฟฟ้า หรื อทาให้ BEC และ/
หรื อ BPC ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาขายไฟฟ้ า ต่ อ ไปได้ และ
ประสิท ธิ ภาพการทางานที่ สาคัญ ต่างๆของโรงไฟฟ้า ลดลง / ด้ อยลง
อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับประสิทธิ ภาพการทางานที่สาคัญต่างๆ
ของโรงไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่า
กรณี ที่ทรัพย์ สินถูกเวนคืนเป็ นของ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี )
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่า BEC และ/หรื อ BPC จะคืนมูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือของ BEC และ/หรื อ BPC ตามอัตราที่กาหนดในสัญ ญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯให้ แก่กองทุนฯ โดย BEC และ/หรื อ BPC จะนาส่ง
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ (ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ จานวนมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะได้ รับจะมีจานวน
ไม่เกินเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับ) รวมถึง
รายได้ สทุ ธิฯที่ BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ และหนี ้
คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ กองทุน ฯ ใดๆ ที่เกิ ด ขึน้ จนถึ ง
วันที่เลิกสัญ ญาฉบับนี ้ (หากมี) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้ รับ
เงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ
ทังนี
้ ้ เมื่อ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ส่งมอบเงินดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุ
ข้ างต้ นแก่กองทุนฯ แล้ วให้ ถือว่า BEC และ/หรื อ BPC และกองทุนฯ ไม่มี
หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องอีกต่อไป
15. การชดเชยความเสียหาย

1. BEC และ BPC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ ต่อกองทุนฯ (รวมถึงตัวแทนของ
กองทุนฯเช่น บริ ษัทจัดการ และลูกจ้ าง ผู้แทน กรรมการ พนักงาน และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ ้นจริ งทังหมดและต้
้
นทุนและค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ ส มเหตุส มผล ซึ่ งรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การทาง
กฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง
สัญญา หรื อคารับประกัน หรื อการผิดคารับรองใดของ BEC และ BPC
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทาผิดโดยกองทุนฯ บริ ษัทจัดการ หรื อ
ตัวแทนของกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดของ
กองทุน ฯ ที่มี ตามสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุท ธิ ฯหรื อตามกฎหมายที่ใช้
บังคับใดๆ
2. กองทุ น ฯ ตกลงยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ ต่ อ BEC และ BPC (รวมทัง้ ลูก จ้ าง
ผู้แทน กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ BEC และ BPC) ในความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรี ยกร้ อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ ้น
จริ ง ทัง้ หมด และต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ส มเหตุส มผล ซึ่ ง
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รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงิน
ทดรองอื่น เนื่องจากการทาผิดข้ อตกลง สัญญา หรื อคารับประกัน หรื อ
การผิดคารับรองใดของกองทุนฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ
เว้ นแต่เป็ นความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อจงใจกระทา
ผิด โดย BEC และ BPC หรื อ ตัว แทนของ BEC และ BPC ทัง้ นี ้ โดยไม่
จ ากัด สิท ธิ อื่ น ใดของ BEC และ BPC ที่ มี ต ามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ รายได้
สุทธิฯหรื อตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับใดๆ
16. เหตุสดุ วิสยั

1. ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว ทาหนังสือแจ้ ง
ถึงเหตุสดุ วิสยั ที่เกิดขึน้ ไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ภายในระยะเวลา 7
วันนับจากวันที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ทราบถึงเหตุ
ดังกล่าว
2. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั ไม่จาต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั นัน้ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงหน้ าที่ของ BEC และ/หรื อ BPC ในการนาส่งรายได้ สทุ ธิ ฯ
ตามที่ กาหนดไว้ ในสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ โดยในกรณี ดังกล่าว
ไม่ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันผิ
้ ดสัญญา ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ภาระหน้ าที่ที่ต้อง
ปฏิบตั ิของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั เป็ นการชาระเงิน
หรื อธุรกรรมใดๆ ที่ต้องกระทากับธนาคารพาณิชย์ ให้ ถือว่าเหตุสดุ วิสยั
รวมถึงเหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่เปิ ดให้ บริ การด้ วย
นอกจากนี ้ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั มีหน้ าที่ในการ
ใช้ ความพยายามและดาเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ เหตุสดุ วิสยั ที่เกิดขึ ้น
นันสิ
้ ้นสุดลงโดยไม่ชกั ช้ า และหากเหตุสดุ วิสยั นันท
้ าให้ เกิดความเสียหาย
ขึ ้นกับโรงไฟฟ้า BEC และ/หรื อ BPC ตกลงที่จะให้ กองทุนฯ หรื อบุคคล
อื่นที่กองทุนฯ มอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบและติดตามการซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ ตามที่กองทุนฯ ร้ องขอตามสมควร
3. ในระหว่างที่เกิ ดเหตุสดุ วิสยั ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ และปรากฏว่า BEC และ/หรื อ BPC ยังคงมีรายได้ คา่ ซื ้อขายไฟฟ้า
รายได้ ค่าซือ้ ขายไอน า้ และรายได้ อื่น ที่ได้ รับ จากการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้า ให้ BEC และ/หรื อ BPC มีหน้ าที่นาส่งรายได้ สุทธิ ฯ ดังกล่าว
ตามจานวนที่เกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

17. ข้ อตกลงกระทาการและงด 1. ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯมีผลใช้ บงั คับ BEC และ
BPC ตกลงที่ จ ะกระท าการต่ า งๆ ซึ่ ง รวมถึ ง (แต่ ไม่ จ ากัด เพี ย ง) การ
เว้ นกระทาการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
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ก. BEC และ BPC จะด าเนิ น การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ตาม
ข้ อกาหนดและมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องโดย
เคร่งครัด
ข. BEC และ BPC จะใช้ สิทธิของตน (รวมถึง การติดตาม ทวงถามให้
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเงื่อนไข
ของเอกสารธุ ร กรรมโดยสุ จ ริ ต และจะด าเนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
คูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าทาเอกสารธุรกรรม
ค. BEC และ BPC จะด าเนิ นการจัด หาวัสดุและอุป กรณ์ ที่จาเป็ นใน
การดาเนินการโรงไฟฟ้า สาหรับประกอบกิจการการเดินเครื่ องและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้า
ง. BEC และ BPC จะเดินเครื่ อง ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุและอุปกรณ์ ที่
จาเป็ นในการดาเนินการโรงไฟฟ้า และเครื่ องจักรที่ใช้ ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ า ให้ อยู่ ในสภาพใช้ งานได้ ตามปกติ อ ยู่ ต ลอดเวลาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าโดยเคร่งครัด
จ. ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุก ารณ์ ดังต่อ ไปนี ้ BEC และ BPC ตกลงที่ จะส่ง
หนังสือแจ้ งไปยังกองทุน ฯ โดยไม่ ชักช้ าเพื่อ ให้ กองทุน ฯ ทราบถึ ง
เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว และ BEC และ BPC ตกลงที่ จ ะรายงานถึ ง
สถานการณ์ ก ารแก้ ไข หรื อ เยี ย วยาความเสีย หายซึ่งเกิ ด ขึน้ จาก
เหตุการณ์ ข้ างต้ น ให้ กองทุน ฯ ทราบเป็ นระยะๆ ตามที่ BEC และ
BPC เห็ น สมควร ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ กองทุ น ฯ สามารถประเมิ น ถึ ง
ผลกระทบต่อการดาเนินการโรงไฟฟ้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
•

เหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าตาม
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯหรื อทาให้ มีการปิ ดโรงไฟฟ้า

•

เหตุการณ์ที่ BEC และ BPC เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

•

เหตุการณ์ที่ BEC และ BPC เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯของ
BEC และ BPC หรื อ ต่อความสามารถของ BEC และ BPC ใน
การบริ หารโรงไฟฟ้า

•

เหตุการณ์ข้อพิพาทหรื อข้ อโต้ แย้ งทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
โรงไฟฟ้ า และมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน โรงไฟฟ้ าตาม
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
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•

เหตุการณ์ ข้อพิพาทกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อการกาหนดโทษ
โดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อการส่งหนังสือบอกกล่าวการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของ BEC และ BPC โดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ทัง้ นี ้
เป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น งานโรงไฟฟ้ า ซึ่ ง รวมถึ ง
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

ฉ. BEC และ BPC จะดาเนินการให้ ความร่วมมือใดๆ เท่าที่จาเป็ นตาม
สมควรและเกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น การโรงไฟฟ้า เมื่ อ ปรากฏว่า
กองทุนฯ มีการร้ องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ช. ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ BPC จะเข้ าทา
สัญญาเช่าระยะยาวกับนายอดิศกั ดิ์ ตังตรงเวชกิ
้
จ ในฐานะผู้ให้ เช่า
สาหรับที่ดินเช่าโฉนดเลขที่ 20422 เลขที่ดิน 132 ระวางเลขที่ 5639
III 9284 ต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ อ าเภอคู เ มื อ ง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ และ
ดาเนิ นการจดทะเบี ย นสิท ธิ การเช่ าดังกล่า วกับ สานัก งานที่ ดิ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยก าหนดระยะเวลาการเช่า จะครอบคลุม ถึ งวัน ที่ 6
เมษายน พ.ศ. 2578
2. BEC และ BPC ตกลงที่จะกระทาการและงดเว้ นกระทาการอื่นๆ ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
18. การผิดสัญญากรณีผลการ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ มี ผลใช้ บังคับ หากปรากฏ
ดาเนินงานไม่ถึงเกณฑ์
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังต่อไปนี ้
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ปรากฏว่า โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีกาลังการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ในระหว่ า งวั น ที่ 1 ธั น วาคมของปี ก่ อ นหน้ า จนถึ ง วั น ที่ 30
พฤศจิกายนของปี ปัจจุบนั ต่ากว่าสัดส่วนที่ระบุดงั ต่อไปนี ้
1. ก าลัง การผลิต ไฟฟ้ า เฉลี่ย สาหรั บ การซื อ้ ขายน้ อ ยกว่า 7.2 เมกะวัต ต์
สาหรับช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าสามารถดาเนินการได้ ในหนึ่งฤดูกาลผลิตของ
BSF
คู่สญ
ั ญาเข้ าใจร่ วมกันว่าการคานวณกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยสาหรับ
การซื อ้ ขายข้ างต้ น จะไม่ นั บ รวมช่ ว งระยะเวลาที่ (1) โรงไฟฟ้ า ไม่
ดาเนินการเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อ
(2) ในช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรื อบารุ งรักษา
หรื อ (3) ช่วงเวลาที่กฟภ. ขอให้ BEC และ/หรื อ BPC หยุดการส่งไฟฟ้า
ชั่ว คราว หรื อ (4) ช่ว งเวลาที่ ก ฟภ. แจ้ ง ว่า จะไม่รับ ซื อ้ ไฟฟ้ าจาก BEC
และ/หรื อ BPC (ถ้ ามี) หรื อ (5) ปี ใ ดๆ ที่ส ญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า ระหว่า ง
BEC และ BPC กับ กฟภ. มีอ ายุไม่เต็ม ปี หรื อ (6) ช่ว งเวลาซ่อ มแซม
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โรงไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC หรื อ (7) เหตุอื่นใด
ที่กองทุนฯ พิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่ BEC และ/หรื อ BPC ไม่สามารถเดินโรงไฟฟ้าได้ ตามเงื่อนไขข้ อ
1 ข้ างต้ น BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ตกลงจะจ่ายค่าปรับให้ กบั
กองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
19. เหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรง 1. ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
และเหตุยกเลิกสัญญา
ก. BEC และ/หรื อ BPC จงใจไม่น าส่ง รายได้ ส ทุ ธิ ฯ ให้ แ ก่ก องทุน ฯ
หรื อนาส่งรายได้ สทุ ธิฯให้ แก่กองทุนฯ ไม่ครบถ้ วนตามสัญญาโอน
สิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
ข. โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีระยะเวลาเดินเครื่ องจักรตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม
ของปี ก่อนหน้ า จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของปี ปัจจุบนั น้ อยกว่า
7,200 ช.ม.
คู่สัญ ญาเข้ า ใจร่ วมกัน ว่า การค านวณก าลังการผลิต ไฟฟ้ าเฉลี่ ย
สาหรับการซื ้อขายข้ างต้ น จะนับรวมช่วงระยะเวลาที่ (1) โรงไฟฟ้า
ไม่ดาเนินการเนื่องจากเหตุสุดวิสยั ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้
สุท ธิ ฯ รวมถึ งระยะเวลาที่ โรงไฟฟ้า อยู่ระหว่างการซ่อ มแซมหรื อ
บ ารุ งรั ก ษาอัน เนื่ องจากเหตุ ดังกล่า ว หรื อ (2) ช่ วงเวลาที่ ต้ อ งรอ
อะไหล่ที่จะใช้ ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า หรื อ (3) ช่วงเวลาที่กฟภ.
ขอให้ BEC และ/หรื อ BPC หยุ ด การส่ ง ไฟฟ้ า ชั่ว คราว หรื อ (4)
ช่วงเวลาที่กฟภ. แจ้ งว่าจะไม่รับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ/หรื อ BPC
(ถ้ า มี ) หรื อ (5) ปี ใดๆ ที่ สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า ระหว่า ง BEC และ
BPC กับกฟภ. มีอ ายุไม่เต็ มปี (6) ช่ วงเวลาซ่อมแซมโรงไฟฟ้าซึ่ง
ไม่ได้ เกิด จากความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC หรื อ (7) เหตุอื่น
ใดที่กองทุนฯ พิจารณาเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อความเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาตกลงว่าการนับช่วง
ระยะเวลาในวรรคก่อนจะไม่นบั ช่วงเวลาที่ซ ้าซ้ อนกัน
ค. BEC และ/หรื อ BPC หยุดหรื อระงับดาเนินการโรงไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร เป็ นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน
ง. BEC และ/หรื อ BPC ปฏิ บั ติ ผิ ด หน้ าที่ ที่ ส าคั ญ ตาม สั ญ ญ า
หลักประกันเพื่อการโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ สัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ สัญญาตกลงดาเนินการ และสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า หรื อคารับรองภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง
จ. BEC และ/หรื อ BPC ปฏิ บั ติ ผิ ด หน้ าที่ ใ ดๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ และการผิ ด สัญ ญาดังกล่า วส่งผล
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กระทบต่อรายได้ คา่ ซื ้อขายไฟฟ้า รายได้ คา่ ซื ้อขายไอน ้า และรายได้
อื่ น ที่ ได้ รั บ จากการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ในทางลบอย่ า งมี
นัยสาคัญ
ฉ. ศาลหรื อหน่วยงานอื่นใดมีคาสัง่ ให้ มีการดาเนินการเพื่อขอฟื ้น ฟู
กิ จ การ ล้ ม ละลาย หรื อ การช าระบัญ ชี ข อง BEC และ/หรื อ BPC
ภายใต้ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง (เว้ นแต่ ใ นกรณี ที่ ค ดี ดั ง กล่ า วถู ก
จาหน่ายไปภายใน 60 วัน ) หรื อ BEC และ/หรื อ BPC ตกเป็ น ผู้มี
หนี ้สินล้ นพ้ นตัวตามที่กฎหมายกาหนด
ช. BEC และ/หรื อ BPC ดาเนินการยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานอื่น
ใด ให้ มีการดาเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการ ล้ มละลาย หรื อการชาระ
บัญชีของตน ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ซ. BEC และ/หรื อ BPC มี ก ารเลิก กิ จการ มี ม ติ เลิก กิ จการ หรื อ หยุด
ด าเนิ น กิ จ การ หรื อ ถู ก พิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ ไม่ ว่ า ทั ง้ หมดหรื อ ส่ ว นที่ มี
นัยสาคัญต่อกิจการ หรื อ
ฌ. มี เ หตุ ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ได้ ว่ า BEC และ/หรื อ BPC จะไม่ มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของสัญญาฉบับนี ้อีกต่อไป
ญ. BRR ปฏิบัติผิดหน้ าที่ใดๆ ในข้ อที่เป็ นสาระสาคัญ ภายใต้ สญ
ั ญา
หลัก ประกั น เพื่ อ การโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ และสัญ ญาตกลง
ดาเนินการ
(เหตุผิดสัญญาข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “การผิดสัญญากรณีร้ายแรง”)
2. ในกรณี ที่เกิ ดการผิดสัญญากรณี ร้ายแรงตามข้ อ (ก) (ค) หรื อ (จ) หาก
BEC และ/หรื อ BPC ยังมิได้ ทาการแก้ ไขเหตุผิดสัญ ญานัน้ ภายใน 30
วัน นับ จากวัน ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับ แจ้ ง เป็ น หนังสือ ถึ งการผิ ด
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯจากกองทุนฯ ให้ กองทุนฯ มีสทิ ธิ
(i)

เรี ยกค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งจากการผิดสัญญาดังกล่าว หรื อ

(ii)

บอกเลิกสัญญาได้ ด้วยการทาเป็ นหนังสือบอกกล่าวไปยัง BEC
และ/หรื อ BPC และสามารถเรี ย กร้ องให้ BEC และ/หรื อ BPC
ชาระ (ก) หนี ้คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ
ที่เกิ ดขึน้ จนถึงวันที่ เลิกสัญญาฉบับนี ้ (หากมี ) (ข) มูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญ ญาโอนสิ ทธิ รายได้ สุทธิ ฯ และ (ค)
ค่ าปรั บ (ในอัตราร้ อยละ 3 ของมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลื อ ณ
ขณะนัน)
้

3. ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรง ตามข้ อ (ง) หรื อ (ฌ) หรื อ (ญ)
และ BEC และ/หรื อ BPC ไม่ได้ แก้ ไขเหตุผิดสัญญานันภายใน
้
60 วันนับ
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จากวันที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับแจ้ งเป็ น หนังสือถึงการผิดสัญ ญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ จากกองทุนฯ หากกองทุนฯ เห็นว่า BEC และ/หรื อ
BPC ได้ พยายามอย่างดีในการเยียวยาแก้ ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรง
นัน้ ให้ ก องทุน ฯ มี สิท ธิ ข ยายระยะเวลาการแก้ ไขการผิ ด สัญ ญากรณี
ร้ ายแรงเป็ นจานวน 30 วันนับจากวันที่ครบระยะเวลา 60 วันข้ างต้ น ทังนี
้ ้
เมื่ อพ้ น กาหนดระยะเวลา 60 วัน หรื อกาหนดขยายระยะเวลา 30 วัน
ดั ง กล่ า ว(แล้ วแต่ ก รณี ) หากปรากฏว่ า BEC และ/หรื อ BPC ไม่ ไ ด้
ดาเนินการให้ เหตุผิดสัญญานี ้สิ ้นสุดลง ให้ กองทุนฯ สามารถใช้ สทิ ธิ
(i) เรี ยกค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งจากการผิดสัญญาดังกล่าว หรื อ
(ii) บอกเลิกสัญ ญาได้ ด้ว ยการท าเป็ น หนังสือ บอกกล่า วไปยัง BEC
และ/หรื อ BPC และสามารถเรี ยกร้ องให้ BEC และ/หรื อ BPC ชาระ
(ก) หนี ค้ งค้ า งระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ กองทุน ฯ ใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้ (หากมี) (ข) มูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ และ (ค) ค่าปรับ
(ในอัตราร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ ขณะนัน)
้
ทัง้ นี ้ เมื่อ ปรากฏว่า BEC และ/หรื อ BPC ได้ มี การดาเนิน แก้ ไขการผิ ด
สัญญากรณีร้ายแรงเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ BEC และ/หรื อ BPC ดาเนินการแจ้ ง
ให้ กองทุนฯ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเสร็ จสิ ้น
4. ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรง ตามข้ อ (ข) (ฉ) (ช) หรื อ (ซ) ให้
กองทุนฯ มีสทิ ธิ
(i) เรี ยกค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งจากการผิดสัญญาดังกล่าว หรื อ
(ii) บอกเลิกสัญ ญาได้ ด้ว ยการท าเป็ น หนังสือบอกกล่า วไปยัง BEC
และ/หรื อ BPC และสามารถเรี ยกร้ องให้ BEC และ/หรื อ BPC ชาระ
(ก) หนี ค้ งค้ า งระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับ กองทุน ฯ ใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้ (หากมี) (ข) มูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ และ (ค) ค่าปรับ
(ในอัตราร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ ขณะนัน)
้
5. ในกรณีที่ BEC และ/หรื อ BPC ผิดข้ อสัญญาอื่นนอกจากการผิดสัญญา
กรณีร้ายแรงของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หากกองทุนฯ ได้ รับความ
เสียหาย ให้ กองทุนฯ มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจาก BEC และ/หรื อ BPC
ตามจานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งและสมเหตุสมผล แต่ทงนี
ั้ ้
กองทุนฯ ไม่มีสิทธิ บ อกเลิกสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯจากการผิ ด
สัญญาดังกล่าว
6. ในกรณี ที่ กองทุนฯ ใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสัญ ญาตามข้ อ 2 ข้ อ 3 หรื อ ข้ อ 4
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ข้ างต้ น ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ทันทีที่กองทุนฯ
ได้ รับค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งจากการผิดสัญญาดังกล่าว หรื อได้ รับ (ก)
หนี ้คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึง
วันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้ (หากมี) (ข) มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วัน
เลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ และ (ค) ค่าปรับ (ในอัตราร้ อยละ 3
ของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ ขณะนัน)
้ ตามที่ ระบุในข้ อ 2 หรื อ
ข้ อ 3 หรื อ ข้ อ 4 ข้ างต้ น ครบถ้ วนแล้ ว ให้ ถือว่าสัญญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯเป็ นอันสิ ้นสุดลง
7. ในกรณี ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รั บ ทราบการแจ้ งจาก BSF ว่ า ไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในระยะยาวสาหรับโรงไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกัน และมีผลกระทบต่อการบริ หารโรงไฟฟ้า
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่ ก รณี ) ตกลงจะ
ดาเนินการ ดังนี ้
ก. ในกรณี เหตุของการไม่สามารถจัดหาเชือ้ เพลิง เกิดขึ ้นเนื่องจาก
สาเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิด ของ BEC และ/หรื อ BPC และ/หรื อ
BSF และกองทุนฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบกับเหตุดงั กล่าว ให้ BEC
และ BPC หรื อ กองทุนฯ มีสิทธิ บอกเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ และให้ กองทุนฯ มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจานวนมูลค่า
การเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่เลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
จาก BEC และ BPC และรายได้ สุท ธิ จากการประกอบไฟฟ้ า ที่
BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ และหนี ้คงค้ าง
ระหว่า ง BEC และ/หรื อ BPC กับ กองทุน ฯ ใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ จนถึ ง
วัน ที่ เลิ ก สัญ ญาฉบับ นี ้ (หากมี ) โดย กองทุน ฯ ไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย ก
ค่ า ปรั บ ที่ เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากการไม่ ส ามารถจั ด หาเชื อ้ เพลิ ง ได้
ดังกล่าวข้ างต้ น
ข. ในกรณี เหตุ ข องการไม่ ส ามารถจัด หาเชื อ้ เพลิ ง เกิ ด ขึ น้ เพราะ
ความผิดของ BSF ให้ BEC และ BPC หรื อ กองทุนฯ มีสิทธิบอก
เลิก สัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ และให้ กองทุน ฯ มี สิท ธิ ได้ รับ
ค่ า ชดเชยเท่ า กั บ จ านวนมู ล ค่ า รวมของมู ล ค่ า การเข้ าลงทุ น
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ จาก BEC และ
BPC และรายได้ สุท ธิ จ ากการประกอบไฟฟ้ าที่ BEC และ/หรื อ
BPC ยังไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ และหนีค้ งค้ างระหว่าง BEC
และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึงวันที่ เลิกสัญญา
ฉบับนี ้ (หากมี) และค่าปรับกรณีผิดสัญญาที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่เลิก
สัญญา (หากมี)
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เพื่อความชัดเจนในข้ อสัญญานี ้ ระหว่างที่ BEC และ/หรื อ BPC และ/หรื อ
BSF ไม่สามารถจัดหาเชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้า ให้ กองทุนฯ มีสิทธิได้ รับ
ชาระรายได้ สทุ ธิฯตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
8. หาก BEC และ/หรื อ BPC และกองทุน ฯ มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
เกี่ยวกับรายได้ สทุ ธิฯที่ BEC และ/หรื อ BPC ต้ องชาระ คู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายตกลงร่วมกันดังต่อไปนี ้
ก. ให้ BEC และ/หรื อ BPC นาส่งรายได้ สทุ ธิ ฯให้ แก่กองทุนฯ ในจานวนที่
ไม่มีข้อโต้ แย้ ง ทังนี
้ ้ ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ
ข. เมื่อได้ ข้อยุติตามกระบวนการที่กาหนดในสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้
สุทธิฯ ให้ BEC และ/หรื อ BPC ชาระรายได้ สทุ ธิฯให้ แก่กองทุนฯ ใน
จ านวนที่ BEC และ/หรื อ BPC ยั ง ช าระขาดอยู่ (ถ้ ามี ) พร้ อม
ดอกเบี ย้ ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณนับจากวันที่ BEC
และ/หรื อ BPC มี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระตามที่ ก าหนดสัญ ญาโอนสิท ธิ
รายได้ สุท ธิ ฯจนถึ งวัน ที่ ก องทุน ฯ ได้ รับ ช าระเงิ น จ านวนดัง กล่า ว
ครบถ้ วน
9.

ในกรณี ที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งใช้ สิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเลิก
สัญญาตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันให้
ก าหนดช าระ (i) เงิ น ค่า เสีย หายที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง จากการผิ ด สัญ ญา (ii)
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ (iii) ค่าปรับ และ (iv) รายได้ สทุ ธิฯ ที่ BEC
และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ยังไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ และ (v) หนี ้
คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึง
วันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้ (หากมี) เป็ นดังต่อไปนี ้
•
•

•
•
•

เงินค่าเสียหายที่เกิ ดขึ ้นจริ งจากการผิดสัญ ญา : ตัง้ แต่วนั ที่เกิ ด
ความเสียหายขึ ้นจริ ง
มูลค่ าการเข้ า ลงทุน คงเหลือ : ภายใน 60 วัน นับ จากวัน ที่ เลิ ก
สัญญาฉบับนี ้ เว้ นแต่ กรณีคืนมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือเนื่องจาก
กรณี ทรัพย์สินเสียหายทังหมด
้
โดยมิใช่ความผิดของ BEC และ/
หรื อ BPC ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้ อ 2.2.1 เอกสารแนบท้ าย
หมายเลข 9
ค่าปรับ : ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้
รายได้ สทุ ธิฯ ที่ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ยังไม่ได้ นาส่ง
ให้ แก่กองทุนฯ : ตามกาหนดชาระหนี ้ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้น
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จนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้ : ตามกาหนดชาระหนี ้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง
หากคูส่ ญ
ั ญาผิดนัดชาระหนี ้เงินใดๆ ที่ต้องชาระให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่
ผิดนัด ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ให้
คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ผิ ดนัดดังกล่าวช าระดอกเบี ย้ ผิ ด นัด ของจ านวนเงิ น
ดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชาระหนี ้ผิดนัดและดอกเบี ้ย
ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ ผิดนัดจนเต็มจานวน
ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาเข้ าใจร่ วมกันว่า BEC และ BPC ตกลงจะไม่คิดดอกเบี ้ย
กับกองทุนฯ ในกรณีที่กองทุนฯ ไม่สามารถนาส่งค่าใช้ จ่ายของโรงไฟฟ้า
ได้ ครบถ้ วนตามกาหนดเวลาที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
เนื่องจากเงินในบัญชีของกองทุนฯ และรายได้ จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ ามี ไม่เพี ย งพอ โดยเหตุก ารณ์ ดังกล่าวต้ อ งไม่ มี ส่วนมาจาก
ความผิดของกองทุนฯ
20. ค าเสนอเพื่ อ เลิ ก สัญ ญา เมื่อมีเหตุอนั สมควรหรื อเมื่อข้ อเท็จจริ งทางสภาพธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป BEC
โอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ โดย และ/หรื อ BPC อาจทาคาเสนอเพื่อขอเลิกสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯแก่
BEC หรื อ BPC
กองทุนฯ เพื่อให้ กองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
กองทุนฯ และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ในการนี ้กองทุนฯ ตกลง
จะพิจารณาและเจรจาร่วมกับ BEC และ/หรื อ BPC บนพื ้นฐานการเจรจาและ
การหาข้ อสรุปร่ วมกันโดยสุจริ ต ทังนี
้ ้ ในระหว่างการเจรจาดังกล่าว คู่สญ
ั ญา
ตกลงจะยัง คงปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องตนตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ จ ากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าต่อไปทุกประการ
ในกรณี ที่กองทุนฯ (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน) เห็นชอบต่อคาเสนอ
ของ BEC และ/หรื อ BPC ดังกล่าว กองทุนฯ จะแจ้ งให้ BEC และ/หรื อ BPC
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที โดย BEC และ/หรื อ BPC ตกลงจะคืนมูลค่า
การเข้ าลงทุนคงเหลือ หรื อราคาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงกัน
ให้ แก่กองทุนฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รับหนังสือ
แจ้ งความเห็นชอบจากกองทุนฯ โดยการคานวณมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
(หรื อราคาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงกัน) ให้ นบั จากวันที่ BEC
และ/หรื อ BPC ได้ รับหนังสือแจ้ งความเห็นชอบจากกองทุนฯ
ในกรณีที่กองทุนฯ (โดยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน) ไม่เห็นชอบต่อคาเสนอ
ของ BEC และ/หรื อ BPC ดังกล่าว กองทุนฯ จะแจ้ งให้ BEC และ/หรื อ BPC
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันที โดยไม่ถือว่ากองทุนฯ ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อ
ท าให้ BEC และ/หรื อ BPC ได้ รั บ ความเสี ย หาย รวมถึ ง ไม่ ถื อ เป็ นกรณี ที่
กองทุนฯ ใช้ สทิ ธิโดยไม่สจุ ริ ตแต่ประการใด
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ทัง้ นี ้ เมื่ อ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ส่งมอบมูลค่า การเข้ าลงทุนคงเหลือ หรื อ
ราคาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงกันข้ างต้ นแก่กองทุนฯ แล้ ว ให้
ถือว่าสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯเป็ นอันเลิกกันและคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่มี
สิทธิเรี ยกค่าเสียหายต่อกัน นอกจากนี ้ กองทุนฯ ตกลงจะร่ วมกับ BEC และ/
หรื อ BPC เพื่ อ ปลดหลัก ประกั น ทั ง้ หมดของ BEC และ/หรื อ BPC ตาม
รายละเอี ย ดที่ ก าหนดในสัญ ญาฉบับ นี ้ รวมถึ ง ด าเนิ น การจดทะเบี ย นที่
เกี่ยวข้ องในวันที่สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯมีผลเป็ นอันเลิกกัน
21. ก า รเป ลี่ ย น แ ป ล งท า ง 1. เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ ให้ ค าดัง ต่ อ ไปนี ม้ ี
กฎหมาย
ความหมายดังนี ้
“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณ์ อ ย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี ้ซึ่งเกิดขึ ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ ซึง่ รวมถึงการกระทา หรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงาน
รัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ ว (2)
การออกกฎหมายใหม่ (3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรื อ
การตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความกฎหมายหรื อมาตรฐานเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมต่างๆ ด้ วย)
“กฎหมาย” หมายความถึง การออกข้ อบังคับต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐบาล
ไม่ ว่ า จะเป็ นในรู ป ของ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีก า ประมวลกฎหมาย เทศบัญ ญัติ ข้ อกาหนดส่วนท้ องถิ่น และ
สนธิสญ
ั ญาต่างๆ หรื อในรู ปอื่น ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายกัน รวมถึงกฎหมาย
รองต่างๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ
คาสัง่ ข้ อกาหนดของส่วนราชการต่างๆ
2. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งไม่ได้ มีผลท าให้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรงอันสืบเนื่องมาจาก
การที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดแห่ งสัญ ญาโอนสิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ
ต่อไป คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่จะได้ รับความเสียหายมีสิทธิทาหนังสือแจ้ งอีกฝ่ าย
หนึ่ ง ให้ มี ก ารตกลงเงื่ อ นไขข้ อ สัญ ญาใหม่ และคู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ าย
ปรึกษาหารื อกันและแก้ ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯโดยปฏิบตั ิตามที่
กาหนดไว้ ในสัญ ญาดังกล่าว โดยทาเป็ นสัญ ญาแก้ ไขเพิ่มเติมต่อท้ าย
สัญญาให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ รับแจ้ งหนังสือเช่นว่านัน้
อย่างไรก็ดี หากคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงแก้ ไขสัญญาได้ ให้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไป
3. ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ย นแปลงทาง
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กฎหมายนัน้ ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอย่างร้ ายแรง
หรื อ BEC และ BPC ต้ องแก้ ไขปรับปรุ งโรงไฟฟ้าในประการสาคัญ หรื อ
ทาให้ BEC และ BPC ต้ องแก้ ไขปรับปรุ งอย่างอื่น ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการ
ผลิตไฟฟ้าหรื อการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อ ค่าใช้ จ่ายหรื อ รายได้ ค่าซื อ้ ขายไฟฟ้า รายได้ ค่าซื อ้ ขายไอน า้ และ
รายได้ อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ให้ BEC และ BPC
ท าหนัง สื อ แจ้ งกองทุ น ฯ ให้ ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย
ดังกล่าว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามข้ อสัญญานี ้ให้ BEC และ BPC มีสิทธิ ที่จะตกลง
ร่ ว มกั น กั บ กองทุ น ฯ ในการเลื อ กที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้าต่อไปโดยมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ ฯ โดยในกรณี ที่ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่
สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่คสู่ ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายเห็นตรงกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่าง
ร้ ายแรงหรื อในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงยกเลิกสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิ ฯ ทาให้ สญ
ั ญาดังกล่าวมีผลสิ ้นสุดลงและให้ BEC และ BPC
ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่เลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
ให้ แก่กองทุนฯ

5.2

22. กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

กฎหมายไทย

23. การระงับข้ อพิพาท

ในกรณี ที่ เกิ ด ข้ อ พิ พ าทหรื อ ข้ อ ขัด แย้ ง ตามสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ
คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่ จ ะพยายามอย่า งดี ที่ สุด ที่ จ ะระงับ ปั ญ หาข้ อ
พิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งดังกล่าวด้ วยการเจรจาระหว่างคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายหรื อ
ตัวแทนของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายภายใน 90 วันนับจากวันที่เกิดข้ อพิพ าทหรื อ
ข้ อขัด แย้ ง และหากปรากฏว่าคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่สามารถหาข้ อยุติใน
ปั ญหาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
มี สิ ท ธิ น าข้ อ พิ พ าท ดั ง ก ล่ า วขึ น้ สู่ ก ารพิ จ ารณ าโด ย ก ระบ วน ก าร
อนุญาโตตุลาการ ภายใต้ ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงาน
ศาลยุติธรรม

สัญญาตกลงดาเนินการ
1.

คูส่ ญ
ั ญา

• BRR
ในฐานะผู้สนับสนุน
• กองทุนฯ
ในฐานะผู้ซื ้อ
• BEC และ BPC ในฐานะผู้ขาย
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ระยะเวลาของสัญญา

ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ จากการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้า ระหว่าง BEC BPC และ กองทุนฯ มีผลใช้ บงั คับ
อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันว่าในกรณี ที่ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี )
หมดหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ให้ หน้ าที่ของ BRR ที่เกี่ยวข้ อง
กับ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่ กรณี ) และหน้ าที่ ของ BEC หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี) ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการจะสิ ้นสุดลงเช่นกัน เว้ นแต่ข้อตกลงและ
หน้ าที่หลักของ BRR ในข้ อ 3.1.1 และข้ อ 3.1.2 ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับจนกว่า
สัญญาตกลงดาเนินการจะสิ ้นสุดลงทังฉบั
้ บ
ข้ อตกลงและหน้ าที่ ห ลั ก 3.1. ข้ อตกลงเรื่ องการถือหุ้นใน BEC BPC และ BSF
ของ BRR
3.1.1. BRR ตกลงรักษาสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงใน BEC
และการเป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้ อมใน BPC เป็ นจานวนไม่น้อย
กว่ าร้ อยละ 99.00 ของจ านวนหุ้ นสามัญ ทัง้ หมดของแต่ ละ
บริ ษั ท และต้ องมี อ านาจควบคุ ม (management control)
ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ มีผลใช้ บังคับ
โดย BRR จะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระติดพันใดๆ ใน
หุ้น BEC และจะดาเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้ BEC จาหน่าย จ่าย
โอนหรื อก่อภาระติดพันใดๆ ในหุ้น BPC ดังกล่าว ยกเว้ นการ
จ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หุ้ นดั ง กล่ า วอั น เนื่ อ งม าจาก การ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ างการถื อหุ้น ภายในระหว่า งบริ ษั ท ใน
เครื อ
ทัง้ นี ้ สัดส่วนการถื อหุ้นของ BRR ใน BEC และ BPC หลังการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างภายใน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม รวม
แล้ วจะต้ องไม่น้ อยไปกว่าร้ อยละ 99.00 ของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดของแต่ ละบริ ษั ท และ BRR จะต้ องมี อ านาจควบคุ ม
(management control) บริ ษั ททัง้ สองอยู่ เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ
นอกจากนี ้ BRR ตกลงจ าน าหุ้นของตนที่ ถื ออยู่ใน BEC และ
ดาเนินการให้ BEC จานาหุ้นของตนที่ถืออยูใ่ น BPC แก่กองทุนฯ
เพื่อเป็ นการประกันการปฏิบัติหน้ าที่ของตนตามสัญญาตกลง
ดาเนินการฉบับนี ้ และเป็ นการประกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ BEC
และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
3.1.2. BRR ตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน BSF ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51.00 ของจานวนหุ้นสามัญ ทังหมดของ
้
บริ ษั ท และต้ องมี อ านาจควบคุ ม (management control)
ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ มีผลใช้ บงั คับ
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โดย BRR จะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระติดพันใดๆ ใน
หุ้น BSF ดังกล่าว ยกเว้ นการจาหน่าย จ่ายโอน หุ้นดังกล่าว
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นภายใน
ระหว่างบริ ษั ทในเครื อ ทัง้ นี ้ สัดส่วนการถื อหุ้นของ BRR ใน
BSF หลังการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างภายใน ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ ม รวมแล้ ว จะต้ อ งไม่น้ อ ยไปกว่า ร้ อยละ 51.00
ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดตามที่ ก าหนดไว้
ข้ า งต้ น และ BRR จะต้ องมี อ านาจควบคุม (management
control) อยู่ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ
3.2. ข้ อตกลงเรื่ องการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
ภายในระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ มีผลใช้ บงั คับ BRR ตก
ลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20.00 ของจานวนหน่วยลงทุน ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่
้
วันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ โดย BRR ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอนหน่วย
ลงทุน หรื อนาหน่วยลงทุนไปจานา หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ
ในกรณี ที่ ก องทุ น ฯ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นที่ไม่ใช่ของผู้สนับสนุน หรื อผู้สนับสนุนไม่มีอานาจ
ควบคุมกิจการเหนือเจ้ าของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว
ผู้สนับสนุนไม่มีหน้ าที่ที่จะต้ องจองซื ้อและถือครองหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ภายหลังการเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
3.3. ข้ อตกลงเรื่ องการบริ หารและการปฏิบัติ ต ามสัญ ญาต่างๆ ของ BSF
BEC และ BPC ดังต่อไปนี ้
3.3.1. ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ มีผลใช้ บงั คับ
BRR ในฐานะผู้ถื อหุ้น ไม่ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อมของ BEC
และ BPC ตกลงจะดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ BEC และ BPC
ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ สัญ ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า และผู้สนับสนุนตกลงจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ขดั ต่อ
ประโยชน์ ข อง BEC และ BPC ซึ่ง ส่งผลให้ BEC และ BPC
ได้ รับผลกระทบในทางลบจากการกระทาดังกล่าว
3.3.2. ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ มีผลใช้ บงั คับ
BRR ในฐานะผู้ถื อ หุ้น ของ BSF ตกลงจะด าเนิ น การต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ BSF ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ สัญ ญาที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
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ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และ BSF ตกลงจะขายกากอ้ อย น ้า
Condensate น า้ RO ให้ แ ก่ BEC และ BPC ก่ อ นบุค คลอื่ น
(เว้ นแต่ เป็ นการใช้ ภายในเพื่อประโยชน์ ของ BSF เอง) และ
จะต้ องซื ้อไอดีและไอเสียจาก BEC และ BPC ก่อนบุคคลอื่น
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญาที่จาเป็ นต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าแต่ละฉบับ
3.3.3. BRR ตกลงที่จะดาเนินการใดๆ เพื่อเข้ า เป็ นผู้ค ้าประกัน หรื อ
ดาเนินการเพื่อให้ มีการวางหลักประกันแทน BEC และ/หรื อ
BPC สาหรั บการก่อหนีท้ ี่ เป็ นไปในทางการค้ าปกติ ของการ
ประกอบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ของ BEC และ/หรื อ BPC ตามที่
หน่ ว ยงานราชการหรื อ สถาบัน การเงิ น ร้ องขอ ยกเว้ น การ
ดาเนินการดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ หาข้ อยุ ติ ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายในการ
ดาเนินการต่อไป
อย่างไรก็ ดี คู่สัญ ญารับ ทราบและตกลงร่ วมกันว่า BRR ไม่
จาเป็ นต้ องเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกัน หรื อวางหลักประกันแทน BEC
และ/หรื อ BPC สาหรับการก่อหนี ้ดังต่อไปนี ้
(ก) การขอวงเงิ น เกิ น บัญ ชี (Overdraft) ของ BEC และ/
หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) ในจานวนวงเงิ นไม่เกิ น 10
ล้ านบาทต่อบริ ษัท
(ข) การขอหนังสือค า้ ประกันการใช้ ไฟฟ้าเพื่ อ ให้ แก่ก าร
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประโยชน์ ของ BEC และ/หรื อ
BPC (แล้ ว แต่ก รณี ) ในจ านวนวงเงิ น ไม่ เกิ น 3 ล้ า น
บาทต่อหนังสือค ้าประกันหนึง่ ฉบับ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนดเพิ่มวงเงินหนังสือค ้าประกัน
การใช้ ไฟฟ้า BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) ตก
ลงแจ้ ง ให้ กองทุน ฯ ทราบล่ว งหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวางหนังสือค ้าประกันเพิ่ม
วงเงินดังกล่าวแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.3.4. BRR ตกลงจะดาเนินการในฐานะผู้ถือหุ้นของ BEC BPC และ
BSF ให้ บริ ษัทดังกล่าวทาการแจ้ งและหารื อกับกองทุ นฯ ใน
กรณีที่จะมีการแก้ ไข เปลีย่ นแปลงหรื อการตีความรายละเอียด
ใดๆ ในสัญ ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของกองทุนฯ และ/
หรื อ ทาให้ ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้
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สุทธิฯ ของกองทุนฯ เปลีย่ นแปลงไป เช่น ราคาซื ้อขาย ค่าปรับ
ระยะเวลาชาระราคาสินค้ า จุดรับส่งสินค้ า ทัง้ นี ้ BEC BPC
และ BSF ตกลงจะไม่ ด าเนิ น การใดๆ เว้ นแต่ จะได้ รั บ
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ เท่านัน้
3.4. ข้ อตกลงอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
3.4.1. BRR ต ก ล งให้ สิ ท ธิ ใน ก ารป ฏิ เสธก่ อ น (Right of First
Refusal) แก่ กองทุน ฯ สาหรับ การลงทุน ในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่
BRR เป็ นผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงทางอ้ อม) ในสัดส่วนตัง้ แต่
ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อใน
โรงไฟฟ้ า ใดๆ ที่ BRR มี อ านาจควบคุ ม (management
control)
3.4.2. ในกรณี ที่ BEC และ/หรื อ BPC ไม่มีสภาพคล่องเพี ยงพอใน
การช าระค่ าใช้ จ่ า ยต่ างๆ ที่ จ าเป็ น ต่อ การประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้า BRR ตกลงที่จะดาเนินการ ดังนี ้
(ก) คื น เงิ น กู้บ างส่ว นหรื อ ทัง้ หมดให้ แ ก่ BEC และ/หรื อ
BPC หรื อ
(ข) ให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ BEC และ/หรื อ BPC ตาม
เงื่อนไขที่ BRR กองทุนฯ และ BEC และ/หรื อ BPC จะ
ได้ ตกลงร่วมกันต่อไป
3.4.3. หาก BRR หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ BRR มี สิท ธิ เรี ยกร้ องใดๆ
ต่อ BEC และ/หรื อ BPC BRR ตกลงจะไม่ ใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อง
ใดๆ และจะดาเนินการไม่ให้ บริ ษัทในกลุ่มของ BRR ใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องใดๆ ต่อ BEC และ/หรื อ BPC จนกว่า BEC และ/หรื อ
BPC จะได้ ปฏิบตั ิตามหน้ า ที่ตามภาระผูกพันทัง้ หมดที่มีต่อ
กองทุนฯครบถ้ วนแล้ ว
ทัง้ นี ้ คู่สัญ ญาตกลงร่ วมกัน ว่าสิท ธิ เรี ยกร้ องใดๆ ของ BRR
หรื อบริ ษัทในกลุม่ ของ BRR ต่อ BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่
กรณี) ตามวรรคแรกของข้ อ 3.4.3 จะต้ องเป็ นหนี ้ด้ อยสิทธิกว่า
หนี ้ที่ BEC และ/หรื อ BPC มีตอ่ กองทุนฯ เว้ นแต่ สิทธิเรี ยกร้ อง
ดังกล่าวเกิ ด จากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ท างการค้ าปกติ ระหว่า ง
BRR หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ BRR กับ BEC และ/หรื อ BPC
(แล้ วแต่กรณี) เช่น สัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้าและไอนา้ สัญ ญาซือ้ ขายน ้า Condensate สัญ ญาซือ้
ขายน า้ RO และ/หรื อ ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรจากกองทุนฯ ว่าไม่เป็ นหนี ้ด้ อยสิทธิ
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ในการนี ้ บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ BRR หมายถึ ง BRR หรื อ นิ ติ
บุคคลใดๆ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ อานาจควบคุมกิจการของ BRR ไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทังนี
้ ้ ให้ คาว่า “อานาจควบคุมกิจการ”
หมายถึง
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า
ร้ อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติ
บุคคลนัน้ หรื อ
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงเกินกว่าร้ อยละ 50
ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของนิติบคุ คลนัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อไม่ว่า
เพราะเหตุอื่นใด หรื อ
(ค) การมี อ านาจควบคุ ม การแต่ ง ตั ง้ หรื อ ถอดถอน
กรรมการตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ของนิติบคุ คลนัน้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
3.4.4. BRR ตกลงจะดารงอัตราส่วน หนีส้ ินที่ต้องชาระดอกเบีย้ ต่อ
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio
(IBD/E Ratio)) ในอัต ราไม่ เกิ น 2.5 : 1 (สองจุด ห้ า ต่อ หนึ่ง )
เท่า ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่ หนึง่ , สอง, สาม และ ณ
วันสิน้ สุดรอบปี บัญ ชี โดยค านวณจากงบการเงิ นรวม ทัง้ นี ้
อัต ราส่ ว น หนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นดัง กล่ า วสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามอัตราที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
BRR และสถาบันการเงิ นที่ จะทาขึน้ ภายหลังวัน ท าสัญ ญา
ฉบับนี ้ที่มีวงเงินสูงสุด ในกรณีที่ BRR ไม่มีการก่อหนี ้หรื อไม่มี
การกู้ยืมเงิน BRR ตกลงจะดารงอัตราส่วน หนีส้ ิน ต่อ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนเดิมล่าสุด
เพื่ อประโยชน์ ของการคานวณอัต ราส่วนทางการเงิน ตามที่
ระบุ ไ ว้ ในข้ อนี ้ ให้ ค าต่ า งๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ มี ค วามหมาย
ดังต่อไปนี ้
“งบการเงิน รวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ของ BRR และบริ ษั ทย่ อ ย ตามหลั ก เกณ ฑ์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทางบการเงินรวมที่ได้ มี
การตรวจสอบ หรื อสอบทานโดยผู้สอบบั ญ ชี และ BRR ได้
จัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
“หนีส้ ินที่ต้องชาระดอกเบีย้ ” หมายถึง หนี ้สินรวมที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ BRR ที่ได้ ผ่าน
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3.5.
3.6.

4.

ข้ อตกลงว่าจะไม่กระทาการ 4.1.
(Negative Undertakings)

4.2.

การตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว หักด้ วยเงิน
สด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาเข้ าใจตรงกันว่าการคานวณหนี ้สินที่ต้องชาระ
ดอกเบี ย้ ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Interest Bearing Debt to
Equity Ratio (IBD/E Ratio)) จะไม่ นับ รวมหนี ส้ ิ น ระยะยาว
จากการจัดตัง้ กองทุนฯ เป็ นส่วนหนึ่งของหนีส้ ินที่ต้องชาระ
ดอกเบี ้ย
“ส่ วนของผู้ถอื หุ้น” หมายถึง มูลค่ารวมระหว่างส่วนของผู้ถือ
หุ้ นของบริ ษั ท และส่ ว นของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจ
ควบคุมของบริ ษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ BRR ที่ได้ ผา่ น
การตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
BRR ตกลงจะด ารงไว้ ซึ่งสถานะการเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการอื่นๆ ตามที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นสมควร เช่น เรื่ องการขอให้ BRR แจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ กองทุนฯ ได้ รับทราบโดยพลันหากมีคดีความ
ฟ้องร้ องที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของ BRR ที่มีจานวนสูง
กว่า ร้ อยละ 5 ของส่ว นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน สิน้ สุด ปี บัญ ชี ล่าสุด หรื อ ตาม
สัด ส่ ว นที่ BRR ถูก ก าหนดให้ ต้ องมี ก ารเปิ ดเผยต่ อ ประชาชนตาม
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกรณี ที่อาจกระทบกับ
การดาเนินการของกองทุนฯ
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนฯ ล่วงหน้ า BRR ตก
ลงจะไม่ดาเนินการดังต่อไปนี ้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
- ควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรื อการดาเนินการใดในลักษณะ
เดี ย วกัน อัน อาจกระทบต่อ การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง BRR ภายใต้
สัญญาฉบับนี ้
- อนุญ าตให้ BEC และ/หรื อ BPC ออกหุ้น หรื อ หลัก ทรั พ ย์ แปลง
สภาพให้ แก่บุคคลใดที่เป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ BRR ใน
BEC และ/หรื อ BPC ลดลง
- อนุญาตให้ BEC และ/หรื อ BPC ลดทุน
- อนุมตั ิการจาหน่าย จ่าย โอน กรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าของ BEC และ/
หรื อ BPC
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนฯ ล่วงหน้ า BEC และ
BPC ตกลงจะไม่ดาเนินการดังต่อไปนี ้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
- จ าหน่ าย จ่ า ย โอน กรรมสิท ธิ์ ในโรงไฟฟ้ า ของ BEC และ/หรื อ
BPC
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- ให้ ก้ ู ยื ม เงิ น หรื อ กระท าการใดๆ ให้ ต นมี ฐ านะเป็ น เจ้ า หนี ท้ าง
การเงิน ซึง่ รวมถึง การค ้าประกัน หรื อยอมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย
หรื อก่อหนีเ้ พื่ อประโยชน์ ของบุคคลอื่น หรื อยอมรับโอนหนีจ้ าก
บุคคลอื่น หรื อ การจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ เป็ นกรณี ที่ BEC
และ/หรื อ BPC ให้ ก้ ูแ ก่ BRR ครั ง้ แรกภายหลัง การตัง้ กองทุน ฯ
สาเร็ จหรื อหนี ้ทางการค้ า และ/หรื อการที่ BEC และ/หรื อ BPC จะ
พิ จ ารณ าให้ BRR กู้ ปี ละ 1 ครั ง้ และ/หรื อ การที่ BEC จะ
พิจารณาจ่ายปั นผลปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมกรณีการกู้ยืมและ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า ง BEC และ BPC ซึ่ง คู่สัญ ญาตกลง
อนุญาตให้ ทาได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ แต่อย่างใด
- ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาเข้ าใจร่ วมกันว่า BEC และ BPC จะปล่อยกู้ให้ แก่
BRR หรื อ จ่ ายเงิ น ปั น ผลได้ ต่ อ เมื่ อ (ก) ไม่ มี เหตุผิด นัด เหตุผิ ด
สัญ ญากรณี ร้ายแรง หรื อเหตุยกเลิกสัญ ญาภายใต้ สญ
ั ญาโอน
สิท ธิ รายได้ สุท ธิ ฯ และ (ข) BRR BEC และ BPC ปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้
- ก่อหลักประกันหรื อภาระผูกพันในทรัพย์สินของ BEC หรื อ BPC
เว้ นแต่จะเป็ นการก่อหลักประกันหรื อภาระผูกพันให้ แก่ กองทุนฯ
หรื อ เป็ นการก่ อ หลัก ประกั น ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ซื อ้ และลิ ส ซิ่ ง
(Leasing) ซึ่ ง มี ว งเงิ น รว ม ทั ้ง ส อ งบ ริ ษั ท จ า น ว น ไม่ เกิ น
40,000,000 บาท
- เข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยูบ่ นเงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
(arms’ length basis) และไม่เป็ นไปตามทางการค้ าปกติ เว้ นแต่
เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุในสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า
- เปลี่ย นผู้สอบบัญ ชี (นอกเหนื อจากปฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดของ
สานัก งาน กลต.) และไม่ ว่า กรณี ใดๆ ผู้ส อบบัญ ชี จ ะต้ อ งเป็ น
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรื อทาการประนีประนอม
ยอมความ ในการเรี ย กร้ องหรื อ ข้ อพิ พ าทใดๆ เว้ นแต่ การ
ประนี ป ระนอมยอมความดังกล่าวมิ ได้ ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น ของ BEC หรื อ BPC หรื อ
ความสามารถในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง BEC และ/หรื อ BPC
ภายใต้ เอกสารธุรกรรม
- ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น (นอกเหนื อ จากกิ จ การโรงไฟฟ้ า ) หรื อ
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เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะทั่ว ไปของธุ ร กิ จ ของ BEC หรื อ BPC ที่
ดาเนินการอยูใ่ นวันที่เข้ าทาสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ทังนี
้ ้ เว้ น
แต่การประกอบธุรกิจที่ BEC และ/หรื อ BPC ทาอยู่ก่อนวันที่ลง
นามในสัญญาฉบับนี ้
- แก้ ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรื อยกเลิก ซึ่งข้ อตกลงในสัญญาที่
จ าเป็ นต่ อ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า เว้ น แต่ เป็ นไปตามที่
กฎหมายที่ใช้ บงั คับกาหนดหรื อเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนฯ
- ก่อหนี ้ทางการเงินใดๆ เว้ นแต่ (1) เป็ นหนี ้ที่ได้ รับการยกเว้ นตามที่
ระบุไว้ ในข้ อตกลงว่าจะไม่กระทาการ (Negative Undertakings)
หรื อ (2) เป็ นการก่อหนี ้ต่อ BRR ตามที่ระบุในข้ อ 3.4.2 ข้ างต้ น
คู่ สั ญ ญาตกลงจะไม่ โ อนสิ ท ธิ ห รื อ หน้ าที่ ข องตนภายใต้ สั ญ ญาตกลง
ดาเนินการฉบับนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ในกรณี ที่เกิ ด ข้ อพิ พ าทหรื อข้ อขัดแย้ งตามสัญ ญาฉบับนี ้ ภายหลังจากพ้ น
กาหนดเวลาไกล่เกลีย่ ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ลงแล้ ว และคูส่ ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสทิ ธินาข้ อพิพาทดังกล่าว
ขึ ้นสู่การพิ จารณาโดยกระบวนการอนุญ าโตตุลาการ ภายใต้ ข้อบังคับของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

สัญญาวางหลักประกัน
(ก)

สัญญาจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของ BEC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•

BEC

ในฐานะผู้จานอง

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานอง

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญา

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

การจดทะเบียน

•

จดทะเบียนจานองเป็ นการจานองหลัก (ต่างหากจากการจดทะเบียน
จานองของ BPC)

5.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

6.

ระยะเวลาของหลักประกัน

•

นับจากวันทาสัญ ญาฉบับนี จ้ นถึง เหตุการณ์ ที่ระบุด้านล่างนี ้ แล้ วแต่
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เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

7.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

(ก)

BEC ได้ รับการปลดเปลื ้องจากหนี ้ หรื อเมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ ได้ รับ
ชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ

(ข)

เมื่อครบกาหนด 10 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า ระหว่าง BEC กับ กฟภ. ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
(รวมถึง สัญญาฉบับแก้ ไข และสัญญาฉบับแทนที่)

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

8.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

9.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BEC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

(ข)
1.

สัญญาจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของ BPC
คูส่ ญ
ั ญา

•

BPC

ในฐานะผู้จานอง

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานอง

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญา

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

การจดทะเบียน

•

จดทะเบียนจานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างเป็ นการจานองหลัก

5.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

6.

ระยะเวลาของหลักประกัน

•

นับจากวันทาสัญ ญาฉบับนี จ้ นถึง เหตุการณ์ ที่ระบุด้านล่างนี ้ แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน
(ก)

BPC ได้ รับการปลดเปลื ้องจากหนี ้ หรื อเมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ ได้ รับ
ชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ

(ข)

เมื่อครบกาหนด 10 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้ า ระหว่าง BPC กับ กฟภ. ฉบับ ลงวัน ที่ 4 เมษายน

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 130

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

2556 (รวมถึง สัญญาฉบับแก้ ไข และสัญญาฉบับแทนที่)
7.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

8.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

9.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BPC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

(ค)

สัญญาจานองเครื่องจักรของ BEC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•

BEC

ในฐานะผู้จานอง

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานอง

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

เครื่ องจักรที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่มีทะเบียนของ BEC โดย
มีรายละเอียดรายการเครื่ องจักรตามที่ระบุในสัญญา

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

5.

ระยะเวลาของหลักประกัน

•

นับ จากวัน ท าสัญ ญาฉบับ นี จ้ นถึ ง เหตุก ารณ์ ที่ ระบุด้ านล่า งนี ้ แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

6.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

(ก)

BEC ได้ รับการปลดเปลื ้องจากหนี ้ หรื อเมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ ได้ รับ
ชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ

(ข)

เมื่อครบกาหนด 10 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า ระหว่าง BEC กับ กฟภ. ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
(รวมถึง สัญญาฉบับแก้ ไข และสัญญาฉบับแทนที่)

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

7.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

8.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 131

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BEC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)
(ง)

สัญญาจานองเครื่องจักรของ BPC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•

BPC

ในฐานะผู้จานอง

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานอง

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

เครื่ องจักรที่ใช้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่มีทะเบียนของ BPC โดย
มีรายละเอียดรายการเครื่ องจักรตามที่ระบุไว้ ในสัญญา

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

5.

ระยะเวลาของหลักประกัน

•

นับ จากวัน ท าสัญ ญาฉบับ นี จ้ นถึ ง เหตุก ารณ์ ที่ ระบุด้ านล่า งนี ้ แล้ วแต่
เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

6.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

(ก)

BPC ได้ รับการปลดเปลื ้องจากหนี ้ หรื อเมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ ได้ รับ
ชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ

(ข)

เมื่อครบกาหนด 10 ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ. ฉบับ ลงวันที่ 4
เมษายน 2556 (รวมถึ ง สัญ ญาฉบับ แก้ ไข และสัญ ญาฉบับ
แทนที)่

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุ ทธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

7.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

8.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BPC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

•

BRR

(จ)

สัญญาจานาหุ้นใน BEC

1. คูส่ ญ
ั ญา

ในฐานะผู้จานา

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 132

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานา

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

หุ้นใน BEC ทังหมดที
้
่ BRR ถืออยู่

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

6.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

7.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BEC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

•

BEC

ในฐานะผู้จานา

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับจานา

( )

สัญญาจานาหุ้นใน BPC

1. คูส่ ญ
ั ญา
2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

หุ้นใน BPC ทังหมดที
้
่ BEC ถืออยู่

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

6.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ตามที่กฎหมายกาหนด

7.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BPC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

(ช)

สัญญาโอนสิทธิการเช่ าแบบมีเงื่อนไขของ BEC

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 133

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

1. คูส่ ญ
ั ญา

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

•
•

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

3.

หนี ้ประธาน

•

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

•

6.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

7.

การปลดหลักประกัน

•

(ซ)

BEC
ในฐานะผู้โอน
กองทุนฯ
ในฐานะผู้รับโอน
สิทธิการเช่าของ BEC ในฐานะผู้เช่า ซึ่งเช่าที่ดินที่ใช้ ในประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าจากบุคคลภายนอก ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา
หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ
เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ
เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ
เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ
ผู้รับโอนส่งหนังสือแจ้ งการมีผลบังคับใช้ ของการโอนสิทธิแก่ เจ้ าของที่ดิน
ที่ เช่ า ในฐานะผู้ให้ เช่ า (และลูก หนี แ้ ห่ งสิ ท ธิ ) เพื่ อ ให้ ก ารโอนสิ ท ธิ ที่ มี
เงื่อนไขกลายเป็ นการโอนสิทธิเด็ดขาด
เมื่อหนี ้ของ BEC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BEC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

สัญญาโอนสิทธิการเช่ าแบบมีเงื่อนไขของ BPC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•

BPC

ในฐานะผู้โอน

•

กองทุนฯ

ในฐานะผู้รับโอน

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

สิทธิการเช่าของ BPC ในฐานะผู้เช่า ซึ่งเช่าที่ดินที่ใช้ ในประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าจากบุคคลภายนอก ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา

3.

หนี ้ประธาน

•

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ

•

เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ

6.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

ผู้รับโอนส่งหนังสือแจ้ งการมีผลบังคับใช้ ของการโอนสิทธิแก่ เจ้ าของที่ดิน
ที่ เช่ า ในฐานะผู้ให้ เช่ า (และลูก หนี แ้ ห่ งสิ ท ธิ ) เพื่ อ ให้ ก ารโอนสิ ท ธิ ที่ มี
เงื่อนไขกลายเป็ นการโอนสิทธิเด็ดขาด

7.

การปลดหลักประกัน

•

เมื่อหนี ้ของ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลง
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ด าเนิ น การได้ รั บ ช าระหรื อ ปฏิ บัติ ค รบถ้ วน หรื อ BPC ได้ รั บ การปลด
เปลื ้องจากหนี ้และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว (แล้ วแต่เหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)
(ฌ)

สัญญาโอนสิทธิอย่ างมีเงื่อนไขสาหรับสิทธิในบัญชีเงินฝากของ BEC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•
•

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

3.

หนี ้ประธาน

•

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

•

6.

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

7.

การปลดหลักประกัน

•

(ญ)

หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ
เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ
เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ
เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ
ผู้รับ โอนส่งหนังสือแจ้ งการมี ผลบังคับ ใช้ ของการโอนสิทธิ แ ก่ธนาคาร
เจ้ าของบัญชีซึ่ง BEC ได้ เปิ ดบัญชี 1 ไว้ ในฐานะธนาคารเจ้ าของบัญ ชี
(และลูกหนี ้แห่งสิทธิ) เพื่อให้ การโอนสิทธิ ที่มีเงื่อนไขกลายเป็ นการโอน
สิทธิเด็ดขาด
เมื่ อ หนี ข้ อง BEC ภายใต้ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ และสัญ ญา
ข้ อตกลงดาเนินการได้ รับชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ BEC ได้ รับการ
ปลดเปลื อ้ งจากหนี แ้ ละ/หรื อ หน้ า ที่ ภ ายใต้ สัญ ญาดัง กล่า ว (แล้ ว แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

สัญญาโอนสิทธิอย่ างมีเงื่อนไขสาหรับสิทธิในบัญชีเงินฝากของ BPC

1. คูส่ ญ
ั ญา

•
•

2.

ทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

•

3.

หนี ้ประธาน

•

4.

กาหนดการเข้ าทา

•

5.

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลักประกัน

•

•

6.

BEC
ในฐานะผู้โอน
กองทุนฯ
ในฐานะผู้รับโอน
สิทธิในบัญชีเงินฝากของบัญชี 1 ของ BEC

วิธีการบังคับหลักประกัน

•

BPC
ในฐานะผู้โอน
กองทุนฯ
ในฐานะผู้รับโอน
สิทธิในบัญชีเงินฝากของบัญชี 1 ของ BPC
หนี ้ของ BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และหนี ้และ
หน้ าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ
เมื่อลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ
เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรงภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ
โดยเหตุผิดสัญญานันยั
้ งคงดาเนินอยู่ หรื อ
เมื่อมีการผิดสัญญาตกลงดาเนินการ
ผู้รับ โอนส่งหนังสือแจ้ งการมี ผลบังคับ ใช้ ของการโอนสิทธิ แ ก่ธนาคาร
เจ้ าของบัญชีซึ่ง BPC ได้ เปิ ดบัญชี 1 ไว้ ในฐานะธนาคารเจ้ าของบัญ ชี
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7.

การปลดหลักประกัน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

•

(และลูกหนี ้แห่งสิทธิ) เพื่อให้ การโอนสิทธิ ที่มีเงื่อนไขกลายเป็ นการโอน
สิทธิเด็ดขาด
เมื่ อ หนี ข้ อง BPC ภายใต้ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ และสัญ ญา
ข้ อตกลงดาเนินการได้ รับชาระหรื อปฏิบตั ิครบถ้ วน หรื อ BPC ได้ รับการ
ปลดเปลื อ้ งจากหนี แ้ ละ/หรื อ หน้ า ที่ ภ ายใต้ สัญ ญาดัง กล่า ว (แล้ ว แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นก่อน)

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
การทาธุรกรรมระหว่ างบริ ษัทจัดการเพื่อกองทุน ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องกระทาตามกฎหมายหลักทรัพ ย์
ดังต่อไปนี ้
6.1

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในหัวข้ อนี ้ คาว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สธ.
14/2558 ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี ้
(ก)

บุคคลที่ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ

(ข)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) ที่จดั ตังในประเทศไทย
้
เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว

(ค)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) ที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ ตังแต่
้ ร้อยละ 90 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว

(ง)

นิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

(จ)

นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อ
จานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการด้ วย

(ฉ)

นิติบุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
้
นนิติบคุ คล ซึ่งนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการตามข้ อ (ก) โดยกรรมการของนิติบคุ คลนันเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ดังกล่าวด้ วยเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท

(ช)

นิติบุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
้
นนิติบคุ คล ซึ่งนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการตามข้ อ (ข) โดยกรรมการของนิติบคุ คลนัน้ และ/หรื อของนิติบคุ คล
ตาม (ก) เป็ นกรรมการของบริ ษัทดังกล่าวด้ วยเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท

(ซ)

ผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ ได้ แก่ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ

(ฌ)

ผู้จดั การกองทุนฯ
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(ญ)

นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (ช) หรื อ (ซ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้

(ฎ)

บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนฯหรื อบริ ษัทจัดการ

(ฏ)

กองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน

(ฐ)

กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น โดยบริ ษัทจัดการอื่นนัน้ เป้นผู้ถือหุ้ นใน
บริ ษัทจัดการตามลักษณะในข้ อ (ก) หรื อ (ข)

(ฑ)

โครงการจัดการลงทุน ที่ อยู่ภายใต้ ก ารปริ ห ารจัด การของบริ ษั ท จัด การอื่ น ที่ มี ผ้ ูถือ หุ้น เป็ น บุค คลตาม
ลักษณะใน (ก) หรื อ (ข) โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริ ษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน

(ฒ)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนฯ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบัญชี omnibus

(ณ)

ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรื อสัง่ การบุคคลอื่นตาม (ก) ถึง (ฑ) หรื อถูกควบคุมหรื อสัง่ การโดยบุคคลอื่นตาม
(ก) ถึง (ฑ) ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรื อการอื่นใด

(ด)

บุคคลที่อยู่ในวิสยั ที่บริ ษัทจัดการจะทราบได้ ว่าหากบริ ษัทจัดการเข้ าทาธุรกรรมเพื่อกองทุน ฯกับบุคคล
ดัง กล่า ว ผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในท้ า ยที่ สุด จะเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกับบริ ษัทจัดการหรื อกองทุนฯตามที่กาหนดในข้ อ (ก) ถึง (ฒ)

(ต)

บุคคลที่มีความใกล้ ชิดไม่ว่าโดยทางสัญญา การถือหุ้น การควบคุม หรื อการบริ หารจัดการกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นข่ายที่อาจทาให้ ผ้ ู
ประกอบธุรกิจให้ บริ การแก่ลกู ค้ าด้ วยความไม่เป็ นธรรม

(ถ)

บุคคลที่บริ ษัทจัดการกาหนดว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งสอดคล้ องกับการกาหนดลักษณะความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่กาหนดตามข้ อ 18(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

(ท)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนฯ โดยให้ มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม
ทังนี
้ ้ ให้ คาจากัดความของบุคคลข้ างต้ นเปลี่ยนแปลงเป็ นไปตามที่ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนจะประกาศแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

6.2

ข้ อกาหนดทั่วไป
เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไปในการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดมีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ให้ เป็ น ไปตามประกาศที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การกระท าที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนฯ
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(2)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้
ราคาที่เป็ นธรรม

(3)

บุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4)

การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานจากกองทุนฯต้ องอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีดงั ต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดข้ างต้ นแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

6.4

(1)

การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า เว้ น แต่เป็ นกรณี ที่ ต้องปฏิ บัติต ามข้ อตกลงหรื อสัญ ญาที่มี กับส่วนราชการหรื อองค์ การของ
รัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรั ฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการ
นัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนฯ

(2)

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาเกี่ ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่าหรื อ

(3)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน ฯเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ)
ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ภายใต้ ประกาศ ทน. 1/2554 ทาธุรกรรมตามข้ อ (1) หรื อ
ข้ อ (2) ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นฯ กับก.ล.ต. การลงทุนของกองทุนฯ จะรวมถึงการโอนสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิฯ ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ายังคงเป็ นกรรมสิทธิ์ของ BEC และ BPC ต่อไป
เมื่อการจองซื ้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น ฯกับก.ล.ต. เสร็ จสิ ้น BRR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดโดย
้
ทางตรงและโดยทางอ้ อมของ BEC และ BPC จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20.00 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ กองทุนฯ
เข้ าลงทุนสาเร็ จ ซึ่งตามประกาศ ทน.1/2554 ประกาศ สธ.14/2558 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กาหนดให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10.00 ของจานวนหน่ว ยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ดังนัน้ BRR จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
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การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุนฯ และBRR หรื อระหว่างกองทุนฯ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนด
ตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศกาหนดบุคคลที่มี ลกั ษณะเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องบริ ษัทจัดการ จะถือปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน ฯประกาศ
และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
6.5

คารั บรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับธุ รกรรมการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินที่กองทุนฯ ลงทุนครั ง้ แรก และ
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินดังกล่ าวที่จะ
เข้ าทาระหว่ างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ภายหลังจากที่บริ ษัท จัดการได้ รับอนุมตั ิให้ จัดตังกองทุ
้
นฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และได้ มีการจดทะเบียนกองทุนฯ
แล้ วเสร็ จ บริ ษั ท จัด การในนามของกองทุน ฯ จะด าเนิ นการเข้ าทาธุ รกรรมสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุท ธิ จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“ธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สุทธิฯ”) เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้
แรกกับ BEC และ BPC ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (เนื่องจาก BEC และ BPC เป็ นนิติบคุ คลที่มี BRR (“ผู้สนับสนุน”)
เป็ นผู้มีอานาจควบคุม)
การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ ธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ จาก BEC และ BPC จะถือเป็ นการเข้ าทา
ธุรกรรมระหว่า งกองทุน ฯ กับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่งทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ด้ ว ยเหตุผล
ดังต่อไปนี ้
(1)

ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนฯ ผู้สนับสนุนจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ซึ่งตามประกาศ
ทน. 1/2554 ประกอบกับประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.
14/2558 เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลง
วันที่ 7 เมษายน 2558 (“ประกาศว่ าด้ วยการกระทาที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ”)
กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ

(2)

นอกจากนี ้ BEC และ BPC ซึ่งจะทาการโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่กองทุนฯ ยังมีสถานะเป็ นบุคคลที่
เกี่ ย วข้ อ งของกองทุน ฯ ตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกอบกับ นิย ามคาว่า บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 21/2551”) ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากเป็ นนิติบคุ คลที่มีผ้ สู นับสนุนซึง่ เป็ นผู้มีอานาจควบคุมเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ
ด้ วย

6.5.1

การเข้ าทาธุรกรรมระหว่ างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในรายได้ สุทธิฯ
คารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์ขอรับรองว่าธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ จาก BEC และ BPC ตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก
อิทธิ พลของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้ าทาธุรกรรมตามสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ ดังกล่าวได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรก
กล่าวคือ เป็ นมูลค่าการลงทุน ที่คานวณจากรายได้ สุทธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า และมูลค่า
ดังกล่าวสอดคล้ องกับมูลค่าที่ได้ จากการประเมินค่าโดย บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
และบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้ าทาธุรกรรมสุดท้ ายซึ่งกองทุนฯ จะ
เข้ าทากับ BEC และ BPC จะได้ รับการกาหนดจากความต้ องการของนักลงทุนในช่วงเวลาที่ทาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าที่นกั ลงทุนมีความประสงค์จะเข้ าลงทุน
(Fair Market Value)
ความเห็นของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการเข้ าทาธุรกรรม
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
ตามที่กาหนดไว้ ในร่ างหนังสือชีช้ วน และร่ างโครงการจัดการของกองทุนฯ ณ วันที่มีการเข้ าทาธุรกรรม
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ เพื่อเป็ นทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทุนฯ เสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการในนาม
ของกองทุนฯ จะเข้ าทาธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กับ BEC และ BPC เพื่อจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยการเข้ าทาธุรกรรมตามรายการดังกล่าว จะถือเป็ นการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุน ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
BEC และ BPC ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่มีผ้ สู นับสนุนเป็ นผู้มีอานาจควบคุม ซึง่ จะเข้ าทาธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ มีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศที่ ทน. 1/2554 ประกอบกับนิยาม
คาว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ทจ. 21/2551 เนื่องจากเป็ นนิติบุคคลที่มีผ้ สู นับสนุนซึ่งเป็ นผู้มี
อานาจควบคุมซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ด้ วย
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ได้ เข้ า
ทาและดาเนินการโดยมีความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดและเหตุผลสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. รายได้ หลักจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ BEC และ BPC มาจากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. และ
การขายไอเสีย และไอดีให้ แก่ BSF ทัง้ นี ้ สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ.
รวมถึงสัญญาซื ้อขายไอน ้าที่ BEC และ BPC จะเข้ าทากับ BSF มีระยะเวลาของสัญญาสิ ้นสุดวันที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิ ้นสุดวันเดียวกันกับวันสิ ้นสุด สัญญา
โอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิฯ ของ BEC และ BPC ตามลาดับ และมีการกาหนดวิธีการคานวณราคารับซื ้อ
ไฟฟ้า และไอน ้า อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ สัญญาซื ้อขายไอน ้าที่ BEC และ BPC จะเข้ าทากับ BSF
ข้ างต้ นยังได้ ถกู กาหนดให้ เป็ นโครงสร้ างสัญญาแบบมีค่าปรับซึ่งหมายความว่าหาก BSF รับซื ้อไม่
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ครบตามปริ มาณขันต
้ ่าที่กาหนด โดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC BSF ต้ องชาระค่าปรับ
ให้ BEC และ BPC ตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไอน ้า ด้ วยลักษณะของสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น จึง
เป็ นการเพิ่มความมัน่ คงให้ กบั รายได้ ของกองทุนฯ และช่วยให้ การบริ หารจัดการความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของรายได้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า ได้ แก่ กากอ้ อย น ้า RO และน ้า Condensate ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้ า
ท าสัญ ญาซื อ้ ขายกากอ้ อ ย น า้ RO และน า้ Condensate กับ BSF โดยมี ระยะเวลาของสัญ ญา
สอดคล้ องกับระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ เช่นเดียวกัน ซึง่ จะช่วยให้ โรงไฟฟ้ามีแหล่ง
วัตถุดิบที่แน่นอนและเชื่อถือได้ ในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจัดหากากอ้ อยที่มีคณ
ุ สมบัติตามสัญญา
ได้ ครบตามปริ มาณที่กาหนด โดยไม่ได้ มีสาเหตุจากเหตุการณ์ พิเศษตามที่ระบุในสัญ ญาซื ้อขาย
วัตถุดิบชีวมวล BSF ตกลงจะจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทนอื่นให้ เท่ากับปริ มาณกากอ้ อยที่ขาดไป
หรื อในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบทดแทนได้ BSF ตกลงจะชาระค่าปรับเป็ นจานวน 2 เท่า
ของมูลค่ากากอ้ อย (รวมถึงวัตถุดิบชีวมวลทดแทน) ที่ขาดไป
3. โรงไฟฟ้ า ของ BEC และ BPC เป็ น โรงไฟฟ้ า ประเภทเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวล ที่ ใช้ เทคโนโลยี แ บบผลิ ต
พลังงานความร้ อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) จึงทาให้ สามารถผลิตและจาหน่ายทัง้
ไฟฟ้าและไอน ้าได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการนากากอ้ อยที่เป็ นเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรมาใช้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าทังสอง
้
แห่งเป็ นโครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และมีการดาเนินงานอยู่ในปั จจุบนั จึงมี ความแน่นอนในการ
ก่อให้ เกิดรายได้ แก่กองทุนฯ
4. ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ในกรณีที่กองทุนฯ ใช้ สิทธิบอกเลิก สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ BEC และ/หรื อ BPC (เหตุผิดสัญญากรณีร้ายแรง หรื อ เหตุ
เลิกสัญญา) กองทุนฯ มีสิทธิได้ รับเงินเท่ากับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิก สัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ และค่าปรับในอัตราร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือในขณะนัน้ และหากมีหนี ้
คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญ ญา BEC และ/หรื อ
BPC จะต้ องชาระให้ แก่กองทุนฯ ด้ วย
5. BEC และ BPC จะได้ ดาเนินการจัดทากรมธรรม์ประกันภัย โดย BEC และ BPC เป็ นผู้เอาประกันภัย
และยกผลประโยชน์ ให้ แก่กองทุนฯ เพื่อคุ้มครองความเสียหาย เว้ นแต่ประกันภัยคุ้มครองความ
เสียหายแก่บคุ คลภายนอก (Public Liability Insurance) ดังนี ้
- ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทความเสีย่ งภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance)
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
- ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก (Public Liability Insurance)
การประกันภัยทัง้ 3 ประเภท จะถูกจัดทาขึ ้นโดยได้ พิจารณาตามความเหมาะสมในความเสี่ยงของ
การประกอบธุ รกิ จ หรื อ อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน โดย BEC และ BPC จะเป็ น ผู้ช าระเบี ย้
ประกัน ภัย ทัง้ นี ้ เบี ย้ ประกัน ภัย ของกรมธรรม์ ข้ างต้ น จะถูก รวมเป็ น ส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ ายของ
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โรงไฟฟ้า และจะถูกนามารวมคานวณในสูตรการคานวณรายได้ สทุ ธิ ที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนฯต่อไป
สาหรั บ การต่ออายุก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ดังกล่าวข้ างต้ น ในปี ถัด ๆไป รวมถึ งการจัด หากรมธรรม์
ประกันภัยอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต (หากจาเป็ น) BEC และ BPC จะตกลงร่ วมกันกับกองทุนฯ ใน
การพิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยดังกล่าวด้ วย
ผลกระทบที่กองทุนฯ อาจได้ รับจากการเข้ าทาธุรกรรม
1. เนื่องจากการเข้ าลงทุนนี ้เป็ นการลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ เป็ นสิทธิในรายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้น และไม่สามารถกาหนดจานวนรายได้ สทุ ธิฯ ดังกล่าวให้ เป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้ า
ทาธุรกรรมสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ฉะนัน้ การใช้ สิทธิ ของกองทุนฯ ภายใต้ สัญ ญาโอนสิท ธิ
รายได้ สทุ ธิฯ จึงอาจถูกโต้ แย้ งได้ วา่ กองทุนฯ ในฐานะผู้เข้ าลงทุนไม่มีสทิ ธิได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ จนกว่า
รายได้ ดงั กล่าวจะเกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ ในกรณีที่มีการโต้ แย้ งสิทธิของกองทุนฯ ในสัญญาโอนสิ ทธิฯ ใน
อันที่จะเรี ยกร้ องจาก BEC และ BPC นัน้ จึงเป็ นเพียงสิทธิตามสัญญา (บุคคลสิทธิ) เท่านัน้
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กองทุนฯ เป็ นเจ้ าหนี ้มีประกัน ดังนัน้ ในกรณีที่มีข้อ
พิ พ าทภายใต้ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ อัน เป็ นเหตุให้ BEC และ/หรื อ BPC ต้ อ งชดใช้ เงิ น
ค่าเสียหาย หรื อค่าปรับให้ แก่กองทุนฯ กองทุนฯ จะมีสิทธิ ดีกว่าเจ้ าหนีซ้ ึ่งไม่มีประกันรายอื่นของ
BEC และ BPC (ถ้ ามี)
2. ธุ ร กรรมสัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ ระหว่ า ง BEC และ BPC กั บ กองทุ น ฯ เป็ นข้ อ ตกลงที่ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินให้ กบั BEC และ BPC ในรูปแบบที่กองทุนฯ เป็ นเพียงผู้จดั หาเงินให้ แก่
BEC และ BPC และในการจัดหาเงินนัน้ กองทุนฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้า
แต่มีเพียงสิทธิในการได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ ในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า BEC และ
BPC เท่านัน้
3. โรงไฟฟ้ า BEC และ BPC ยังเป็ น กรรมสิท ธิ์ ข อง BEC และ BPC โดยที่ BEC และ BPC ไม่มี ก าร
รับประกันจานวนรายได้ สทุ ธิ ที่กองทุนฯ จะได้ รับแต่อย่างใด ดังนัน้ กองทุนฯ จะต้ องรับความเสี่ยง
เกี่ยวกับจานวนรายได้ สทุ ธิ ฯ เอง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ที่ BEC และ BPC
ดูแลและเป็ นเจ้ าของ
4. ในเบื ้องต้ น กองทุนฯ จะมีแหล่งรายได้ แหล่งเดียว คือสิทธิรายได้ สทุ ธิที่ได้ รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ จะสิ ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2571
และวันที่ 6 เมษายน 2578 ตามลาดับ หากสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ สิ ้นสุดลง และกองทุน ฯ ไม่
สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ ใหม่ได้ กองทุน ฯ จะไม่มีรายได้ หลักใด ๆ ภายหลังวันที่มีการสิ ้นสุด
สัญญา ซึง่ จะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็ นผล
ให้ ต้องมีการเลิกกองทุน ฯ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดัง กล่าวได้ เปิ ดเผยในร่ างหนังสือชีช้ วน และ
รายละเอียดโครงการของกองทุนฯ ให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบแล้ ว
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้ าทา ธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ
เป็ นธุรกรรมที่ดีและมีความเหมาะสมต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ ตั ง้ อยู่บนเงื่อนไขทาง
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การค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s
length transaction) และเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนฯ ในสถานการณ์ ณ เวลาปั จจุบนั
ปั จจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุ นในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งว่า
กองทุนฯ และการดาเนินงานของกองทุนฯ อยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศ
ไทย ธุรกิจของกองทุนฯ ขึ ้นอยู่กับหลายๆ ปั จจัย ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ ผู้ลงทุนควร
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้ อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้ กล่าวต่อไป รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ ใน
เอกสารฉบับนี ้ ก่อนตัดสินใจลงทุน
ปั จจัยความเสี่ยง และข้ อพิจารณาต่างๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ไม่ใช่ปัจจัยความเสี่ยงทังหมดในปั
้
จจุบนั หรื อที่
อาจเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ความเสี่ย งอื่ น ๆ ไม่ ว่า จะทราบอยู่แ ล้ วหรื อ ไม่ ก็ ต าม อาจมี ผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อกองทุนฯ หรื อมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
7.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนฯ หรือโครงสร้ างของกองทุนฯ
7.1.1

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจส่ งผลกระทบต่ อการดาเนินงาน
หรือความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในกรณีที่มีการบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง่ เป็ นปั จจัยที่กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้
นอกจากนี ้ การแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ นโยบาย และ/หรื อคาสัง่
ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
การประกอบธุ รกิ จ ของ BEC และ BPC ภาระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพื ้นฐาน ถือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนฯ จึงไม่สามารถที่จะ
ประเมิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับ ประกันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนฯ หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนฯ ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงาน สถานะ
รายได้ ผลกาไร และสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนฯ

7.1.2

ในการเข้ าลงทุนครั ง้ แรก กองทุนฯ จะมีรายได้ จากสัญญาโอนสิทธิรายได้ สุทธิฯ เพียงแหล่ งเดียว
หากสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ รายได้ สุ ท ธิ ฯสิ น้ สุ ด ลงหรื อ ถูก บอกเลิ ก ก่ อ นก าหนด โดยที่ ก องทุ น ฯ ไม่
สามารถลงทุ นในแหล่ งรายได้ อ่ ืนๆ ได้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญ ต่ อฐานะ
การเงิน ผลการดาเนิ น งาน และโอกาสทางธุ รกิจของกองทุ นฯ รวมถึงอาจส่ งผลให้ มีการเลิก
กองทุนฯ ได้
ในการเข้ าลงทุนครั ง้ แรก กองทุนฯ จะมี แหล่งรายได้ เพี ยงแหล่งเดี ยว คื อรายได้ สุทธิ ฯ ที่ ได้ รับ จากการ
ประกอบกิ จการของโรงไฟฟ้า ตามสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ซึ่งมีระยะเวลาการซือ้ ขายรายได้ สุทธิ ฯ
เป็ นไปตามระยะเวลาของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ซึ่งจะสิ ้นสุด วันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สาหรับ BEC และ
(ข) 6 เมษายน 2578 สาหรั บ BPC เว้ นแต่จะมี การขยายอายุของสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ออกไป
ดังนัน้ มูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ
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ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปี อาจเป็ นจานวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้ อยู่กับการประเมินค่าทรัพย์ สิน
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หากระยะเวลาซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ สิ ้นสุดลงหรื อถูกบอกเลิกก่อนกาหนด โดยที่กองทุนฯ ไม่สามารถ
ลงทุนในแหล่งรายได้ อื่นๆ ได้ กองทุนฯ จะไม่มีรายได้ หลักอื่นใดภายหลังวันที่มีการเลิกสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมถึงอาจส่งผลให้ มีการเลิกกองทุนฯ ได้ โดยที่กองทุนฯ ไม่
อาจรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลิกกองทุนฯ และ/หรื อ ได้ รับมูลค่าการ
เข้ าลงทุนคงเหลือเต็มจานวน
อย่างไรก็ตาม หากมีการสิ ้นสุดลงของระยะเวลาซื ้อขายรายได้ สทุ ธิฯ ก่อนกาหนด ซึง่ มีสาเหตุมาจากการไม่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ BEC และ/หรื อ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ของ BRR และ/หรื อ BEC และ/หรื อ BPC ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงดาเนินการ (แล้ วแต่กรณี) กองทุนฯ มีสิทธิ
ได้ รับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือตามจานวนและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญา
ตกลงดาเนินการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตก
ลงดาเนินการ ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ” และหัวข้ อย่อยที่ 5.2 “สัญญาตกลงดาเนินการ”
นอกจากนี ้ รายได้ หลักที่จะนามาคานวณรายได้ สทุ ธิ ฯ ที่กองทุน ฯจะได้ รับ จะมาจากรายได้ ค่าขายไฟฟ้า
ให้ แก่ กฟภ. ซึ่งมีโครงสร้ างอัตราซื ้อขายไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff สาหรับโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล โดย
โครงสร้ างอัตราซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าวส่วนหนึ่งประกอบด้ วยอัตรารับซื ้อไฟฟ้าพิเศษ หรื อ FiT Premium
(โครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าประกอบด้ วยส่วนที่เป็ น FiTF, FiTV และ FiT Premium) ซึ่ง กฟภ. รับซื ้อไฟฟ้าใน
ส่วน FiT Premium เท่ากับ 0.30 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่ มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD) ให้ กับ กฟภ. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.4.3 “โครงสร้ างรายได้ และรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC”
7.1.3

กองทุ น ฯ ไม่ มี ผลการด าเนิ น งานในอดี ต และผู้ ล งทุ น มี ข้ อ มู ล ด้ านการเงิน จ ากั ด ส าหรั บ การ
ประเมินผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ
กองทุนฯ ไม่มีผลการดาเนินงานในอดีตที่จะสามารถนามาใช้ พิจารณา และอาจเป็ นการยากต่อผู้ลงทุนใน
การประเมินผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ และถึงแม้ ว่า กองทุนฯ จะมีการนาเสนอข้ อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 2.4 แต่ผลการดาเนินงาน รวมถึง
โครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายในอดีตอาจแตกต่างจากโครงสร้ างรายได้ สทุ ธิฯ ของ BEC และ BPC ที่จะ
โอนให้ แก่กองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ และอาจไม่ส ามารถแสดงแนวโน้ มรายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตได้
อย่างชัดเจน

7.1.4

ผลการดาเนิ นงานจริ งอาจมีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจากประมาณการกาไรขาดทุนและ
การแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย
เอกสารฉบับนี ้ ประกอบด้ วยประมาณการกาไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสมมติ ฐ านของกองทุน ฯ โดยประมาณการทางการเงิ น ดัง กล่า วเป็ นเพี ย งประมาณการผลการ
ดาเนิ นงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้ เป็ นการรับ รองผลการดาเนิน งานใน
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อนาคตแต่อย่างใด ทังนี
้ ้แม้ จะมีการระบุตวั เลขในประมาณการทางการเงินก็ ตาม แต่การจัดทาประมาณ
การทางการเงิ น ดัง กล่ า วอยู่บ นข้ อ สมมติ ฐ านต่ า งๆ ซึ่ ง แม้ ว่ า บริ ษั ท จัด การ BEC และ BPC เห็ น ว่ า
สมเหตุสมผลแล้ วก็ ตาม แต่ผลการดาเนินงานหรื อพัฒ นาการต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ จริ งอาจแตกต่างจากการ
คาดการณ์ ที่ ระบุในประมาณการก าไรขาดทุนและการแบ่งปั น ส่วนแบ่ งสาหรั บ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ตาม
สมมติฐานของกองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตุอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึ่งเรื่ องดังกล่าวส่วนใหญ่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กองทุนฯ ทังนี
้ ้การคาดการณ์ และประมาณการทางการเงิ นขึ ้นอยู่กบั สมมติฐานหลายประการที่ระบุไว้ ใน
ภาคผนวกที่ 1 “ประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมติฐานสาหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561”
โดยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการบรรลุผลการ
ดาเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนที่คาดการณ์ และประมาณการไว้ และผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากหากเหตุการณ์ และสถานการณ์ บางอย่าง
หรื อทังหมดที
้
่สนั นิษฐานไว้ อาจไม่เกิดขึ ้นตามที่คาดไว้ หรื อเหตุการณ์ และสถานการณ์ ที่ไม่ได้ คาดไว้ อาจ
เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่าการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะเป็ นไป
ตามสมมติฐาน หรื อประมาณการที่คาดไว้ ซึ่งหาก BEC และ BPC ไม่สามารถดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าของ
ตนได้ ตามที่ประมาณการไว้ กองทุนฯ อาจได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ จาก BEC และ BPC ต่ากว่าที่ประมาณการ
ไว้ หรื ออาจไม่ได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ เลย ซึง่ อาจทาให้ ราคาชื ้อขายของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ และประมาณการ
งบกาไรขาดทุน และการแบ่งปั น ส่วนแบ่งสาหรั บผู้ถือ หน่วยลงทุน เพื่ อ ใช้ ในการตัดสินใจในการลงทุน
เนื่องจากวิธีการในการคานวณข้ อมูลดังกล่าวและความเป็ นไปได้ ที่ผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งอาจแตกต่าง
จากประมาณการและสมมติฐานที่อ้างอิง อย่างมีนยั สาคัญ
7.1.5

บริ ษั ท จั ด การอาจไม่ สามารถด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ของกองทุ น ฯ ให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ และอาจตกลงแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ์ หรื อให้ ความยินยอมโดยไม่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษั ท จั ด การจะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องกองทุ น ฯ (Day-to-Day
Management) หรื อควบคุมการดาเนินธุรกิจของกองทุนฯ ภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริ ษัทจัดการ
นามาใช้ ในการบริ หารจัดการ หรื อการลงทุนของกองทุนฯ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ การ
ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทุนฯ อย่างที่วางแผนไว้ อาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิ จของกองทุนฯ อย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจน
ความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงินปั นผล ราคาชือ้ ขายของหน่วยลงทุน รวมไปถึงผลกระทบต่อ
สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ ภายใต้ โครงการจัดการกองทุนฯ กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิ ในรายได้ สทุ ธิ ฯ โดยหลักแล้ ว
บริ ษัทจัดการมีดลุ ยพินิจที่จะใช้ สทิ ธิหรื อยินยอมให้ ใ ช้ สิทธิที่เกี่ยวกับ BEC และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ หรื อการให้ ความยินยอมในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลงเอกสารสัญญา หรื อสละสิทธิตามเอกสาร

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 145

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สัญญา เพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ ซึ่งอาจไม่สอดคล้ องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัด การจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน แต่ ล ะราย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ นการเข้ า ท ารายการที่ มี ข นาดใหญ่ หรื อ การแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงสิทธิและหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อรายได้ สทุ ธิฯ อย่างมีสาระสาคัญ หรื อการพิจารณาใช้ สิทธิหรื อไม่ใช้ สิทธิ ของ
กองทุนฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อการยกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน (แล้ วแต่
กรณี ) เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ การ
ดาเนินการดังกล่าวได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าบริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดุลย
พินิจดาเนินการได้ เองโดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดการได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7.1.6

ความเสี่ยงของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนฯ ซึง่ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องลงทุนใน หรื อเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิ
ในรายได้ สทุ ธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ทาให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานนันๆ
้ เพียงอย่าง
เดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภท
ต่างๆ
แผนภาพที่ 13 : ความเสี่ยงของกองทุนฯ
①
ก อ งทุ น รว ม
ตลาดการเงิ น
ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

②

③

ก อ งทุ น รว ม กองทุนรวม
ตลาดการเงิ น พันธบัตรรัฐบาล
ที่ ล ง ทุ น ใ น
ต่ า งประเท ศ
บางส่วน

④
กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

⑤

⑥

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

⑦

⑧

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่
ลงทุนใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์
กองทุนฯ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดับความเสี่ยง ในระดับ 7 (Risk
profile = ความเสี่ยงสูง เพราะเป็ นกองทุนที่ มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพียงประเภทใดประเภทหนึง่ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจ
ลงทุน)
7.1.7

สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่ อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
มีอยู่อย่ างจากัด
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ภาระผูก พัน ภายใต้ ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน กั บ บริ ษั ท จัด การ และสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ มีการกาหนดข้ อจากัดความรับผิดของบริ ษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เอาไว้ โดยบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทา หรื องดเว้ นการกระทาของตน เว้ นแต่เป็ นการกระทาโดยทุจริ ต จง
ใจ กระทาผิดสัญญา กระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย หรื อการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่
นิยามไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ หรื อสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี)) นอกจากนี ้ ข้ อผูก พันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์กาหนดว่า บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับความคุ้มครองจากการกระทา ค่าใช้ จ่าย
สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคาสัง่ ใดๆ ซึ่งอาจต้ องรับผิดในฐานะบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนฯ หากการกระทา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคาสัง่ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึ ้นจากการ
กระท าทุจ ริ ต การจงใจกระท าผิ ดสัญ ญา การกระท าผิ ด หน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมาย หรื อการขาดความ
ระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ อาจมีอยู่อย่างจากัด อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ จะปฏิบัติ
หน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7.1.8

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนฯ และรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของผู้ประเมินค่ าอิสระ
อาจมิได้ เป็ นหรือบ่ งชีถ้ งึ มูลค่ าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ ของกองทุนฯ
ก)

ข)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งของกองทุนฯ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนฯ ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ คานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดงั กล่าว
อาจมีความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
1)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ อาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ ง ซึง่ กองทุนฯ จะได้ รับ หาก
มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทังหมดหรื
้
อมีการเลิกกองทุนฯ
2)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ อาจไม่สะท้ อนตามมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื ้อขาย
กันจริ งในตลาดหลักทรัพย์
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจ
หรื อแนวโน้ มการเติบโตของกองทุนฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ยวกับ
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะการเงินของกองทุนฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การประเมินราคาที่ระบุในรายงานดังกล่าวไม่ได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงมูลค่าหรื อราคา
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
ผู้ประเมินค่าอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทาการประเมินค่าโรงไฟฟ้า โดยผู้
ประเมินค่าอิสระได้ จดั ทารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ แสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของ
รายได้ สทุ ธิฯ ที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เป็ นเพียงรายงานสรุ ปเท่านันและไม่
้
ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคาอธิ บายที่สมบูรณ์ ของรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
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ทังนี
้ ้ ในการจัดทารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นัน้ การประมาณการรายได้ สทุ ธิฯ ตังอยู
้ บ่ น
สมมุติฐานที่จดั เตรี ยมโดยผู้ประเมินค่าอิสระจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก BEC และ BPC
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตังอยู
้ บ่ นประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เกี่ยวข้ อง
กับการประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์ ทาง
ธุรกิ จ และสภาพแวดล้ อ มที่ BEC และ BPC จะต้ อ งด าเนิ น งานในอนาคต สมมติ ฐ านเหล่า นี ้
สะท้ อนถึงความคาดหวังและความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนซึ่งคาดหมายได้ อยู่แล้ วหรื อไม่สามารถคาดหมายได้ ก็ตาม โดยรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ประกอบด้ วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้ อความในลักษณะที่
เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลักษณะของข้ อมูลดังกล่าวนัน้
จะอยู่ภายใต้ ค วามเสี่ยงและความไม่แน่น อนที่ มีนัยสาคัญ ทัง้ นีเ้ หตุการณ์ ในอนาคตที่ อ้างอิ ง
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะ
มีความไม่แน่นอน ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลลัพธ์ หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง
อาจจะแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการประมาณการผลลัพธ์ หรื อผลการดาเนินงานที่แสดงโดย
ชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายในข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forward-looking
statements) นอกจากนี ้เอกสารฉบับนีไ้ ม่ได้ ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดเตรี ยมรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทุกข้ อ
ดังนัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ ให้ คารับรองหรื อรับประกันในเรื่ องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้ ง หรื อ
โดยปริ ยาย ทังนี
้ ้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิ นไม่ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ลู งทุน หรื อ
บุคคลอื่น และไม่เป็ น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรู ปแบบใดๆ ทังฐานะการเงิ
้
น
หรื อผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ ตลอดจนข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึง่
รวมถึ งข้ อ ความที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ปั จ จัย เศรษฐศาสตร์ ม หภาค (Macro-Economic Factors) บาง
ประการโดยหรื อในนามของ BEC และ BPC บริ ษัทจัดการ กองทุนฯ หรื อผู้ประกันการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะ
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน หรื อผู้ประเมินค่า
อิสระรายอื่นๆ จะประเมินได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้
อาจไม่เป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงมูลค่าที่แท้ จริ งของสินทรัพย์ของกองทุนฯ
7.1.9

ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติซ่ ึงอาจส่ งผลกระทบต่ อ การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า หรื อทาให้
วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าลดลงจากประมาณการอย่ างมีนัยสาคัญ
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผ่นดินไหว หรื ออุบตั ิภยั แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นไม่บอ่ ยนัก แต่หากเกิดขึ ้น
ในบริ เวณที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
า หรื อบริ เวณใกล้ เคียง อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้
หากภัยธรรมชาติดงั กล่าวเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์หรื อจังหวัดใกล้ เคียงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
BSF ในการหากากอ้ อยหรื อวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมาให้ BEC และ BPC ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้ อยเพิ่มเติมในหัวข้ อ 7 “ปั จจัย
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ความเสีย่ งของกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 7.2.5 “ความเสีย่ งจากการขาดแคลนกากอ้ อย ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักที่
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า”) ส่งผลให้ โรงไฟฟ้า ไม่สามารถดาเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าได้
ตามประมาณการปกติ ดังนัน้ ภัย ธรรมชาติ ดังกล่าวอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัย สาคัญ ต่อผลการ
ดาเนินงาน สถานะ รายได้ ผลกาไร และสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการไม่ได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ ในช่วงเวลาที่
โรงไฟฟ้า อยูใ่ นขันตอนการซ่
้
อมแซม BEC และ BPC ได้ มีการจัดทา (ก) ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทความ
เสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (Industrial All Risks) ซึ่ ง มี ว งเงิ น ประกั น ภั ย ไม่ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ต้ นทุ น ทดแทนใหม่
(Replacement Cost New) และ (ข) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดย
มีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ทังสิ
้ ้น 18 เดือน ซึ่งมีความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยประเภทดังกล่าวของโรงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดประกันภัยในหัวข้ อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯ และข้ อมูลทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.9 “ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์
ประกันภัย”
7.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนสิทธิรายได้ สุทธิฯ
7.2.1

การศึกษาและเข้ าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้ า ไม่ ได้ เป็ นการรับประกันว่ าทรัพย์ สินที่ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าไม่ มีข้อบกพร่ อง
บริ ษัทจัดการได้ ทาการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของการรับโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ ที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยทาการตรวจสอบสถานะของ BEC และ BPC
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของกองทุนฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าว
มิได้ เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ปราศจากความเสียหาย หรื อความ
บกพร่ องที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของกองทุนฯ ที่บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นพื ้นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความ
บกพร่องบางอย่างของทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่
เป็ น ข้ อ จากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผู้ป ระเมิ นค่าอิสระ และที่ ป รึ ก ษาทางเทคนิ คอิ สระของกองทุน ฯ
ตลอดจนเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ ้นนับจากวันจัดทารายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และที่ปรึ กษาทาง
เทคนิคอิสระของกองทุนฯ จนถึงวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ

7.2.2

กองทุนฯ จะเป็ นนิ ติบุคคลที่ตัง้ ขึน้ ใหม่ ซึ่งในเบือ้ งต้ นจะมีรายได้ หลักจากสิทธิตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สุทธิฯ
กองทุนฯ จะเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่และเงินระดมทุนจากผู้ถือหน่วยที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในครัง้ นี ้จะนามาเข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินหลักเพียง
อย่างเดียว ดังนัน้ ในเบื ้องต้ นกองทุนฯ จะไม่มีทรัพย์สินหลักอื่นใดในการดาเนินงาน หรื อประกอบกิจการ
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ซึง่ ทาให้ กองทุนฯ มีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนอื่นๆ หรื อบริ ษัทซึ่งอาจมีกิจกรรมสร้ างรายได้ จากหลายแหล่ง
โดยกระแสเงินสดของกองทุนฯ จะขึ ้นอยู่กับการนาส่งรายได้ สทุ ธิ ฯ ของ BEC และ BPC ตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กองทุนฯ ยังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าใช้ จ่ายที่
จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่ BEC และ BPC
ซึง่ หน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นหน้ าที่ที่แยกต่างหากจากสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิฯ ดังนัน้ ในกรณีที่กองทุนฯ ไม่ได้
รับรายได้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใดๆ กองทุนฯ ยังคงมีหน้ าที่
ต้ องชาระค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯให้ แก่ BEC และ BPC เช่นเดิม ในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ข้างต้ น กองทุนฯ อาจมีความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความเสีย่ งใน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชาระจ่ายค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนฯ และความสามารถในการชาระผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในที่สดุ
ในเบื ้องต้ น ทรัพย์สนิ หลักของกองทุนฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึง่ ในกรณีที่ กองทุนฯ
มีการกู้ยืม เงิน และมีความจาเป็ นต้ องชาระหนี ้ ด้ วยเงื่ อนไขภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ ฉบับ
ปั จ จุ บัน กองทุน ฯ ไม่ สามารถขายสิท ธิ ในรายได้ สุท ธิ ฯ ภายใต้ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุท ธิ ฯ ได้ เลย
นอกจากนี ้ หากมีการเลิกกองทุนฯ ตามที่กาหนดในไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ แล้ ว สิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการได้ รับเงินแบ่งปั นส่วนทุนจะด้ อยกว่าสิทธิ ในการได้ รับชาระเงินของเจ้ าหนีข้ องกองทุนฯ ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดแู ลผลประโยชน์และบริ ษัทจัดการ ตลอดจนหนี ้
ใดๆ ตามสัญญาเงินกู้ (ถ้ ามี)
7.2.3

หลักประกันที่ให้ ไว้ แก่ กองทุนฯ อาจไม่ เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ กองทุนฯ
ได้ ทงั ้ หมด และ/หรือกองทุนฯ อาจไม่ สามารถบังคับหลักประกันได้ บางกรณี
BRR BEC และ BPC ตกลงจัด ให้ มีห ลัก ประกัน ต่างๆ เพื่ อ เป็ น ประกัน การปฏิ บัติห น้ าที่ ของตนภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญาตกลงดาเนินการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้ อ 5
“ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1
“สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ” และหัวข้ อย่อยที่ 5.2 “สัญญาตกลงดาเนินการ”) ดังต่อไปนี ้
ก. การจานองที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรต่างๆ ของ BEC และ BPC ที่ ใช้ ในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า
ข. การจานาหุ้นทังหมดใน
้
BEC โดย BRR และจานาหุ้นทังหมดใน
้
BPC โดย BEC
ค. การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าของที่ดินอันเป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าให้ แก่กองทุน ฯ
ง. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ให้ แก่กองทุนฯ
จ. การดาเนินการให้ กองทุนฯ เป็ นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนี
้ ้ หลักประกันข้ างต้ นจะมีระยะเวลานับจากวันทาสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้ องจนถึงวันที่หนี ้ของผู้ให้
หลักประกันสิ ้นสุดลง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.3 “สัญญาวางหลักประกัน”) เมื่อกองทุนฯ ใช้ สิทธิ
บังคับเอาแก่หลักประกันทังหมดดั
้
งกล่าวแล้ ว แต่มูลค่าของหลักประกันทังหมดไม่
้
สามารถชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนฯ หรื อมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือได้ ทงหมด
ั้
ความเสียหายหรื อมูลค่าการเข้ า
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 150

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ลงทุนคงเหลือในส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน จะถูกพิจารณาเป็ นหนี ้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งหาก BRR
BEC และ BPC ไม่มีความสามารถในชาระหนี ้ดังกล่าวได้ กองทุนฯ อาจไม่ได้ รับชาระค่าเสียหายหรื อได้ รับ
มูลค่าการเข้ าลงทุน คงเหลือคืน เต็ม จานวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อ ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
7.2.4

การที่บริ ษัทจัดการ ไม่ มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ า และการพึ่งพา BEC และ
BPC สาหรั บการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ าดังกล่ าวอาจก่ อให้ เกิดการพึ่งพิงอย่ างมีนัยสาคัญ ต่ อ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
ก)

ข)

แม้ ว่าบริ ษั ทจัด การจะมีการตกลงกับ BEC และ BPC เกี่ ยวกับ วิธีการปฏิบัติงาน และมีการจัด
ระบบงานภายใต้ ค่มู ือปฏิบตั ิงานสาหรับบริ ษัทจัดการ และกองทุนฯ จะมีคณะกรรมการที่ปรึ กษา
การลงทุ น ซึ่ ง มี ผ้ ูท รงคุ ณ วุฒิ ห รื อ ผู้มี ป ระสบการณ์ ใ นกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานท าหน้ าที่ ใ ห้
คาปรึกษาแก่กองทุนฯ แล้ วก็ตาม อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการ ไม่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้า และการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า โดยต้ องพึง่ พา BEC และ BPC
ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า และ/หรื อ การที่บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนฯ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะต้ องพึ่งพา BEC และ BPC ใน
การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC
จะยังคงเป็ นผู้บริ หารจัดการและควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า ภายใต้ การตรวจสอบของบริ ษัทจัดการซึ่ง
กระทาการแทนกองทุนฯ และเป็ นไปตามกลไกที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ และสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ ตาม การที่ บริ ษั ท จัดการไม่มีป ระสบการณ์ หรื อความเชี่ ย วชาญในการบริ หารจัด การ
โรงไฟฟ้า อาจทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของ BEC และ BPC ได้ อย่าง
มีประสิทธิ ภาพโดยต้ องพึ่งพาความเห็นและรายงานการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ BEC และ BPC บริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและการชาระคืนหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระ (ถ้ ามี)
การพึ่งพิงการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าโดย BEC และ BPC โดยถ้ าหาก BEC และ BPC ไม่สามารถ
บริ หารจัดการและควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล อาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนฯ
กองทุนฯ มีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงการบริ หารจัดการ การบารุ งซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และความ
เชี่ ยวชาญของ BEC และ BPC เพื่ อ ให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการผลิต อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป
ดังนัน้ หาก BEC และ BPC ไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ สทุ ธิฯ
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นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ กับ BEC
และ BPC อาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการในการบริ หารจัดการกองทุนฯ และ
โรงไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุนฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการที่ BRR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมด
้
(โดยทางตรง
และโดยทางอ้ อมของ BEC และ BPC) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในกองทุนฯ ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ณ เวลาใดๆ
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่กองทุนฯเข้ าลงทุนสาเร็ จ เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่ช่วยให้ BEC และ
BPC ควบคุมประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถ
สร้ างผลการดาเนินงานที่มนั่ คง
อย่างไรก็ ต าม ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ หากปรากฏว่า BEC และ BPC หยุด ระงับ หรื อไม่
ดาเนินการบริ หารโรงไฟฟ้า โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิ ฯ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ BEC และ BPC ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันที่ BEC และ BPC ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ จากกองทุนฯ
และใช้ สทิ ธิในการเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญาจานวนร้ อยละ 3 ของมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ ของร่ าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”
7.2.5

ความเสี่ ย งจากการขาดแคลนกากอ้ อย ซึ่ ง เป็ นวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า
BSF เป็ นผู้จัดหาวัตถุดิบกากอ้ อย ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตน ้าตาลของ BSF ให้ แก่ BEC
และ BPC เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทังนี
้ ้ กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ได้ มีการวางแผนการจัดหา
อ้ อย การผลิตน ้าตาล รวมถึงผลพลอยได้ กากอ้ อยให้ เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในการผลิตของโรงไฟฟ้า
โดย ณ เดือนธันวาคม 2559 BEC และ BPC คาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 จะมีกากอ้ อยหลังจาก
กระบวนการผลิตน ้าตาลของ BSF ประมาณ 712,500 ตัน (ซึง่ โรงงานน ้าตาลของ BSF มีความต้ องการใน
การใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับการผลิตความร้ อนในกระบวนการผลิตน ้าตาลประมาณ 260,022 ตัน)
โดยที่ BEC และ BPC มีความต้ องการกากอ้ อยรวมกันประมาณ 445,010 ตันต่อปี ดังนัน้ BEC และ BPC
เชื่ อ ว่า ในสภาวะการณ์ ป กติ BSF จะสามารถจัด หากากอ้ อ ยให้ แ ก่ BEC และ BPC ได้ อ ย่า งเพี ย งพอ
อย่างไรก็ตาม หากฤดูการผลิตใดที่มีปัจจัยภายนอก เช่น ภัยแล้ ง อุทกภัย วาตภัย โรคอ้ อยหรื อปั ญ หา
แมลงอันส่งผลต่อปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของ BSF อย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลต่อปริ มาณกากอ้ อยที่ BSF จะ
สามารถนาส่งโรงไฟฟ้าได้ ในกรณีดงั กล่าว BEC และ BPC อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิตไฟฟ้า และอาจส่งผลให้ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักได้ ดังนัน้ ในปี 2559 กลุม่ น ้าตาล
บุรีรัมย์ โดย BRD จึงได้ เริ่ มดาเนินการส่งเสริ มให้ ชาวไร่ อ้อยพัฒนาเทคนิคและวิธีการทาไร่ อ้อยเพื่อ เพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ ให้ มากขึ ้น และพิจารณาเพิ่มพื ้นที่สง่ เสริ มการปลูกอ้ อยเพิ่มเติมจากปี ที่ผา่ นมา โดย BRD ได้
มีการวางแผนยุทธศาสตร์ ในการขยายพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อย และสนับสนุนให้ มีการบารุ งดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
อ้ อยต่อไร่สาหรับฤดูกาลถัดไป
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แม้ เครื่ องจักรของโรงไฟฟ้าได้ รับการออกแบบให้ สามารถใช้ วตั ถุดิบชีวมวลชนิดอื่น ได้ แก่ ใบอ้ อย และไม้
สับ เพื่อใช้ ทดแทนกากอ้ อยบางส่วนได้ อย่างไรก็ดี BEC และ BPC สามารถใช้ วตั ถุดิบชีวมวลชนิดอื่นๆ
เพื่อทดแทนกากอ้ อยได้ เพียงเท่าที่ได้ รับอนุญาตในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ (ทังนี
้ ้ BEC และ/หรื อ BPC
มีนโยบายที่จะดาเนินการเพื่อให้ สามารถใช้ วตั ถุดบิ ชีวมวลอื่นๆ เพิ่มเติมจากกากอ้ อย เพื่อลดความเสีย่ งใน
การขาดแคลนกากอ้ อย) ในการนี ้ BEC และ BPC จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า
และไอน ้ากับ BSF โดยที่สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นสัญญาระยะยาวที่มีระยะเวลาของสัญญาเท่ากับระยะเวลา
ซื ้อขายรายได้ สทุ ธิ ฯ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบชีวมวลและการขาดแคลน
วัตถุดิบชีวมวล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์พิเศษภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้ าและไอน า้ (โปรดพิ จ ารณารายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ในหัวข้ อ 2 “การลงทุน ของกองทุน ฯและข้ อมูล
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.4.6.4 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”) หาก BEC และ
BPC ต้ องซื ้อวัตถุดิบชีวมวลจากแหล่งอื่นมาใช้ ทดแทนกากอ้ อย อาจจะทาให้ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ
BEC และ BPC สูงขึ ้น ส่งผลต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ของ BEC และ BPC ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกองทุนฯ และความสามารถของกองทุนฯ ในการชาระผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในที่สดุ
7.2.6

ความเสี่ยงจากการขาดนา้ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าจาเป็ นต้ องใช้ น ้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการหล่อเย็น และกระบวนการต้ มให้
กลายเป็ น ไอน า้ ดังนัน้ การขาดแคลนน า้ อาจส่งผลให้ ก ารผลิตกระแสไฟฟ้า และไอนา้ หยุด ชะงัก หรื อ
ปริ มาณการผลิตลดลง โดย BEC และ BPC ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้า RO และ น ้า Condensate จาก
BSF ในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับโรงไฟฟ้าทังสอง
้
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2 “การ
ลงทุนของกองทุนฯและข้ อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.4.6.5 “สัญญาซื ้อขายน ้า
RO” และหัวข้ อย่อยที่ 2.4.6.6 “สัญญาซื ้อขายน ้า Condensate”) ซึง่ หากโรงงานของ BSF หยุดชะงัก หรื อ
ลดปริ มาณการผลิตน ้าตาลอาจทาให้ น ้า Condensate และน ้า RO ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตน ้าตาล
ลดลงเช่นกัน อาจทาให้ เกิดความเสีย่ งที่โรงไฟฟ้าจะขาดแคลนน ้าที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า
อย่างไรก็ดี นอกจากน ้า Condensate และน ้า RO ที่ซื ้อจาก BSF ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น BEC และ BPC
ได้ มีการจัดเตรี ยมบ่อน ้าดิบสาหรับโรงไฟฟ้า ซึง่ ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระได้ ดาเนินการตรวจสอบบ่อน ้าดิบ
ดังกล่าวและมีความเห็นว่าบ่อน ้าดิบที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ เพียงพอต่อการใช้ ของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากใน
ฤดูกาลใดเกิด ภัยแล้ ง อาจส่งผลให้ น า้ ในบ่อนา้ ดิบดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ซึ่งอาจทาให้ เกิ ดผลลบต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ส่งผลต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ของ BEC และ BPC

7.2.7

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมจากหน่ วยงานราชการ
การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมซึ่งครอบคลุมถึง
เรื่ องการควบคุมมลพิษทังทางดิ
้
น น ้า อากาศ และเสียง ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา BEC
และ BPC ได้ ดาเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ อาทิ ระบบการตรวจวัดระดับเสียง
ระบบการระบายสสารออกจากโครงการโรงไฟฟ้า ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจัดการนา้ ทิง้ ระบบ
กาจัดกากและของเสีย ประกอบกับ มีพืน้ ที่สีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้าประมาณ 25 ไร่ ตลอดจนมีการ
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ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานด้ านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ กระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและลดมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อม มีการใช้ ไอ
น ้าดักจับฝุ่ นกลายเป็ นดิน ระบบกาจัดฝุ่ นแบบม่านน ้า (Wet Scrubber)
โดยในเดือนเมษายน 2559 BPC ได้ รับรางวัลปฏิบตั ิการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 2 และในเดือน
พฤษภาคม 2559 BEC ได้ รับรางวัลระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 จากโครงการอุตสาหกรรมสี
เขีย ว (Green Industry) นอกจากนี ้ ในเดื อ นมี น าคม 2559 BEC ได้ รับ การรั บ รองตามมาตรฐาน ISO
14001:2004 สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบชีวมวล ซึง่ รางวัลและการรับรองดังกล่าวแสดงถึงการมีการ
บริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของ BPC และ BEC จากสานัก งานอุต สาหกรรมจังหวัด และนิ ค มอุต สาหกรรมจังหวัด และองค์ ก รที่
เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อม
ที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า BEC และ BPC อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยต้ องมีการปรับปรุ งโรงไฟฟ้าให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่
ออกมาบังคับ ซึ่งอาจส่งผลให้ BEC และ BPC ต้ องใช้ เวลาในการปรับ ปรุ งเครื่ องจักรและมี ค่าใช้ จ่ าย
เพิ่มเติมจากประมาณการ ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลให้ โรงไฟฟ้าต้ องหยุดดาเนินการหรื อไม่สามารถ
ดาเนินการได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงเครื่ องจักรดังกล่าว อันอาจส่งผลต่อฐานะ
ทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งานของ BEC และ BPC อย่ า งมี นัย ส าคัญ และอาจส่ง ผลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของกองทุนฯ และความสามารถของกองทุนฯ ในการชาระผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ที่สดุ
7.2.8

การที่โรงไฟฟ้ าได้ รับความเสียหายอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ อย่ างมีนัยสาคัญต่ อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนิ น งาน และรายได้ ข องกองทุ น ฯ โดยที่ ป ระกั น ภัย ส าหรั บ โรงไฟฟ้ าที่ ได้
พิจารณาทาไว้ อาจไม่ เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ ได้ ทงั ้ หมด
โรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายระหว่างการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าได้ จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟไหม้ การ
ระเบิด ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิ ดจากการกระทาของบุคคลภายนอกและเหตุอนั ตรายอื่นที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ แม้ เหตุดงั กล่าวจะมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ไม่บ่อยครัง้ นัก แต่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อบุคคล ทรัพย์สนิ สิ่งแวดล้ อม การดาเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
และสถานะทางการเงินของ BEC และ/หรื อ BPC และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุนฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
แม้ ว่าภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สุท ธิ ฯ เพื่ อประโยชน์ ของกองทุน ฯ BEC และ BPC ตกลงจะจัดท า
ประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิ จหรื ออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมี โดยในการจัดทาประกันภัยนัน้
BEC และ BPC ตกลงที่จ ะให้ ก องทุนฯ เข้ ามามี ส่วนร่ วมพิ จารณาก าหนดขอบเขต เงื่อ นไขและวงเงิ น
ประกันภัยดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ BEC และ BPC จะดาเนินการจัดทาประกันภัยของโรงไฟฟ้า ดังต่อไปนี ้
1) ประกันภัยทรัพย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งมีวงเงินประกันภัย
ไม่ต่ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New)
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2)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้ รับความเสียหาย
จากโรงไฟฟ้า และ
3) ประกัน ภัยธุรกิ จหยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้ม ครองภัย ที่ เกิ ด จาก (1)
และ มีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ทังสิ
้ ้น 18 เดือน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้าอาจมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันภัยบางกรมธรรม์
มิ ได้ ให้ ค วามคุ้ม ครองความเสี ย หายเต็ ม จ านวน หรื อ ความเสี ย หายบางรายการที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ซึ่ง อยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์ โดยกรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุม ดังนัน้ วงเงินประกันภัยหรื อสินไหม
ทดแทนที่จะได้ รับอาจมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ าง หรื ออาจมิได้ รับเงินประกันภัย
ใดๆ เลย
สาหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึ่งจะให้ ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเฉพาะสาหรับ
การที่ธุรกิจหยุดชะงักซึ่งเกิดขึ ้นโดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรื อเครื่ องจักร โดยการประกันภัย
ดังกล่าวมี การก าหนดเงื่ อ นไขเกี่ ยวกับ มูลค่า ทรัพ ย์ ที่ เอาประกัน ภัย (Declared Value at Risk) และมี
ระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจนระยะเวลาการรั บ ผิ ด ส่วนแรก (Time Excess)
ตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และอาจมีกรณี ที่กองทุนฯ ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการ
หยุด ชะงัก ทางธุ รกิ จ เต็ ม จ านวนเพราะความเสีย หายที่ เกิ ด ขึน้ เป็ น จ านวนเกิ น กว่า วงเงิ น ประกัน ภัย
นอกจากนี ้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จากเหตุที่ไม่ใช่ความผิด
ของ BEC และ BPC และ BEC และ/หรื อ BPC ไม่สามารถดาเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้ เสร็ จสิ ้น
ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายนันตามที
้
่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ
กองทุน ฯ จะได้ รับ ความคุ้ม ครองภายใต้ ก ารประกัน ภัยธุ รกิ จ หยุด ชะงัก (โปรดพิ จารณารายละเอี ย ด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหายในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสาร
ธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ”) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว กองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบทาให้ ผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
ประมาณการรายได้ และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนฯ
อย่างมีนยั สาคัญ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภั ยสาหรับโรงไฟฟ้า ในหัวข้ อ
2.8”ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัย”)
สาหรับความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) หรื อความ
เสียหายทังหมด
้
(Total Loss) โดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรื อ BPC คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะ
ให้ กองทุนฯ เป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย (First
Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่ประกันภัยคุ้มครอง หรื อในกรณีที่ค่าสินไหมที่ได้ รับ
จากประกันความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks) ไม่เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมให้ ทรัพย์สินอยู่ใน
สภาพที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ ดังนัน้ หากความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้ามีมลู ค่ามากกว่าเงิน
ประกันที่ BEC และ BPC ทาไว้ กองทุนฯ ต้ องชาระเงินส่วนเกิ นดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากเกิดความเสียหายทังหมด
้
(Total Loss) ขึ ้นกับโรงไฟฟ้าโดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/
หรื อ BPC และกองทุนฯ พิจารณาจะไม่ซ่อมแซมหรื อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ และสัญญาโอนสิทธิ รายได้
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 155

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

สุทธิ ฯ ถูกบอกเลิกจากเหตุดังกล่าว BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี ) มีหน้ าที่คืน (1) มูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิ รายได้ สุทธิ ฯ และ (2) รายได้ สทุ ธิ ฯที่ BEC และ/หรื อ BPC ยัง
ไม่ได้ นาส่งให้ แก่กองทุนฯ และหนี ้คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึง
วันที่เลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ (หากมี) ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จานวนมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือที่
กองทุนฯ จะได้ รับจะมีจานวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนที่พงึ จะได้ รับจากกรมธรรม์ประกันภัยความเสีย่ งทุก
ชนิด (Industrial All Risks) ที่ BEC และ/หรื อ BPC ได้ ทาไว้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ
ทรัพย์สนิ เสียหายในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ ”) ดังนัน้ กรณี ดังกล่าวจึงอาจเป็ นไปได้ ว่า
กองทุนฯ จะได้ รับมูลการเข้ าลงทุนคงเหลือไม่ครบตามจริ งโดยถูกจากัดเพียงจานวนค่าสินไหมทดแทนที่
BEC และ/หรื อ BPC (แล้ วแต่กรณี) ได้ รับจากกรมธรรม์ประกันภัย ความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks)
เท่านัน้ ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว กองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน และรายได้
ของกองทุนฯอย่างมีนยั สาคัญ
7.2.9

ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ
ปั จจัยที่มีผลสาคัญอย่างยิ่งต่อรายได้ สทุ ธิฯ คือสภาพของเครื่ องจักรอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า เช่น Boiler
Turbine แม้ ผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้า ตามรายงานของที่ปรึ กษาด้ านเทคนิคพบว่า
สภาพของอุปกรณ์หลักเหล่านี ้ยังอยู่ในสภาพดี แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ที่เครื่ องจักรอุปกรณ์หลักเหล่านี ้จะ
เสื่อมสภาพเร็ วกว่าปกติหากการบริ หารจัดการและการซ่อมบารุ งไม่เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ รายได้ สทุ ธิฯ ที่จะเกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
ทังนี
้ ้ BEC และ BPC เชื่อว่าได้ จดั ให้ มีมาตรการรองรับความเสีย่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยบริ ษัททังสอง
้
ได้ ท าสัญ ญาบริ หารจัดการและซ่ อมบ ารุ งโรงไฟฟ้ า (the Operating and Maintenance Contract) กับ ผู้
ให้ บริ การที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้
มั่น ใจได้ ว่าโรงไฟฟ้าจะได้ รับการดูแลและซ่อมบ ารุ งอย่างเหมาะสม โดยมีก ารวางแผนการซ่อมบารุ ง
อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งจากการเสือ่ มสภาพของเครื่ องจักรอุปกรณ์ก่อนกาหนด
อย่างไรก็ ตาม BEC และ BPC ไม่อาจรับรองได้ ว่าแม้ จะดูแลเครื่ องจักรหลักของโรงไฟฟ้าตามแผนการ
บารุงรักษาเป็ นอย่างดีแล้ วเครื่ องจักรหลักของโรงไฟฟ้าจะอยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลา ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
เครื่ องจักรอุปกรณ์ หลักของโรงไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็ วกว่ากาหนด หรื อได้ รับความเสียหายอาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนฯ

7.2.10 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศ
ไทยในอนาคต อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ ของกองทุนฯ
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
โรงไฟฟ้า อีกทังองค์
้ กรที่มีหน้ าที่กากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบตั ิในการบังคับ
ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติของรัฐบาล
เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ หรื อธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
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ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนฯ กล่าวคือภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายนันส่
้ งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าอย่างร้ ายแรง หรื อ BEC และ BPC ต้ องแก้ ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้า ในประการสาคัญ หรื อทาให้ BEC
และ BPC ต้ องแก้ ไขปรับปรุ งอย่างอื่น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้าหรื อการบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อค่าใช้ จ่ายหรื อรายได้ สทุ ธิฯ และนอกจากนี ้ หากมีการเลิกสัญญาโอนสิทธิ
รายได้ สทุ ธิ ฯ อันสืบเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
า กองทุนฯ จะมีสิทธิได้ รับมูลค่า
การเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ จานวนมูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะได้ รับจะมีจานวนไม่เกินเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐที่ BEC และ/หรื อ BPC
ได้ รับ รวมถึงรายได้ สุท ธิ จากการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้าที่ BEC และ/หรื อ BPC ยังไม่ได้ น าส่งให้ แ ก่
กองทุนฯ และหนี ้คงค้ างระหว่าง BEC และ/หรื อ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ (หากมี) ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่กองทุนฯ ได้ รับจากการลงทุนอาจจะไม่เป็ นไป
ตามประมาณการรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใน
หัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อ
ย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”
ทังนี
้ ้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ หรื อการตีความกฎหมาย หรื อ
กฎระเบี ย บที่ ใช้ บังคับ กองทุน ฯ อาจจ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ห รื อ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดทาง
กฎหมายเพิ่ม เติ ม โดยการปฏิบัติต ามข้ อกาหนดดังกล่าวอาจทาให้ ต้นทุนของกองทุนฯ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุนฯ
7.2.11 ความเสี่ยงจากการที่ กองทุ นฯ ไม่ สามารถควบคุ มการดาเนิ นงานของ BEC และ BPC ภายใต้
สัญญาที่จาเป็ นต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าและไม่ สามารถบังคับให้ BEC และ BPC รวมถึง
คู่สัญญาในสัญญาที่จาเป็ นต่ อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าดังกล่ าวดาเนิ นการตามสัญญาได้
โดยตรง
แม้ ว่ากองทุนฯ จะลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิฯ แต่ BEC และ BPC ยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้า
และเป็ นผู้บริ หารและดาเนินการโรงไฟฟ้า ตลอดจนเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า ดังนัน้ หากคู่สญ
ั ญาในสัญ ญาดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาซึ่งก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่โรงไฟฟ้า หรื อผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า แต่ BEC และ/หรื อ BPC ไม่ดาเนินการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายดังกล่าวตามสิทธิที่ BEC และ/หรื อ BPC พึงมี
ภายใต้ สัญ ญาดังกล่าว กองทุน ฯ จะไม่ สามารถเข้ า สวมสิท ธิ ข อง BEC และ/หรื อ BPC เพื่ อ อ้ า งสิท ธิ
ดังกล่าวต่อคู่สญ
ั ญาได้ โดยตรง ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผล
การดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
อย่างไรก็ดี BEC และ BPC ในฐานะคู่สญ
ั ญาในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ กับกองทุนฯ ได้ ตกลงที่จะใช้
สิทธิของตน (รวมถึง การติดตาม ทวงถามให้ ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
เงื่ อ นไขของสัญ ญาที่ จ าเป็ นต่ อ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า โดยสุจ ริ ต และด าเนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนฯ ซึ่งหาก BEC BPC หรื อ BSF ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนตามที่ระบุไว้ ใน
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สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า กองทุนฯ อาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ BEC และ/หรื อ BPC
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่าวปฏิบตั ิตามสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และ/หรื อ
ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องของกองทุนฯ ต่อ BEC และ/หรื อ BPC ตามที่กาหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ ต่อไป
นอกจากนี ้ กองทุนฯ ได้ ตกลงจะเข้ าทาสัญญาตกลงดาเนินการ กับ BRR BEC และ BPC เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
BRR ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEC BPC และ BSF จะช่วยสอดส่องดูแลให้ บริ ษัทดังกล่าวปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า ซึ่งหาก BEC BPC หรื อ BSF ไม่
ปฏิบัติ ตามสัญ ญาที่ จาเป็ นต่อการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้า กองทุน ฯ อาจพิ จารณาเรี ยกร้ องให้ BRR
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่าวปฏิบตั ิตามสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าต่อไป
7.2.12 ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นกิจการโรงไฟฟ้ า
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 BEC และ BPC มีการจ้ างพนักงานรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณ 115 คน ถึงแม้ ว่า
พนักงานของ BEC และ BPC ไม่มีการรวมตัวกันเป็ นสหภาพแรงงาน และ BEC และ BPC มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับพนักงาน โดยไม่เคยมี เหตุการณ์ เกี่ ยวกับการนัดหยุดงานร่ วมกันของพนักงานก็ ตาม อย่างไรก็ ดี
BEC และ BPC ไม่อาจรับรองได้ วา่ จะไม่มีการหยุดชะงักเนื่องจากข้ อขัดแย้ ง หรื อปั ญหาอื่นๆ กับพนักงาน
ของ BEC และ/หรื อ BPC อันเป็ นเหตุให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องอาจมีการนัดหยุดงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าของ BEC และ/หรื อ BPC และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
7.2.13 ความเสี่ยงจากการที่เจ้ าหนีอ้ ่ ืนของ BEC และ/หรื อ BPC จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องบนรายได้ สุทธิฯ ที่
กองทุนฯ เข้ าลงทุน
แม้ วา่ กองทุนฯ จะเป็ นบุคคลเดียวที่จะมีสทิ ธิได้ รับรายได้ สทุ ธิฯ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ โดยรายได้ ของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้ กองทุนฯ จะมาจาก (ก) การ
ขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ. และ BSF (ข) การขายไอน ้าให้ แก่ BSF และการขายไอน ้าระหว่าง BEC กับ BPC
หรื อการขายให้ กบั บุคคลอื่นๆ (ถ้ ามี) และ (ค) การขายน ้า Condensate และ/หรื อ น ้า RO ระหว่าง BEC
กับ BPC หรื อการขายให้ แก่บคุ คลอื่นๆ (ถ้ ามี) อย่างไรก็ดี ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เรื่ องการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง การโอนสิทธิดงั กล่าวจะยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้ลกู หนี ้ หรื อบุคคลภายนอก
ได้ ต่อเมื่อได้ มีการบอกกล่าวการโอนเป็ นหนังสือไปยังลูกหนี ้แล้ ว ดังนัน้ ตราบใดที่ยงั ไม่มีการบอกกล่าว
การโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิฯ ให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาของ BEC และ/หรื อ BPC ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า สัญญาซื ้อ
ขายไอนา้ สัญ ญาซือ้ ขายน า้ Condensate และสัญ ญาซือ้ ขายนา้ RO (แล้ วแต่กรณี ) ซึ่งเป็ นลูกหนีท้ ี่ มี
หน้ าที่ชาระเงินค่าไฟฟ้า ค่าไอนา้ และค่านา้ ให้ แก่ BEC และ/หรื อ BPC ว่าได้ มีการโอนสิทธิ การรับเงิ น
ภายใต้ ธุรกรรมดังกล่าวจาก BEC และ/หรื อ BPC ให้ แก่กองทุนฯ แล้ ว ก็อาจมีความเสี่ยงที่เจ้ าหนี ้รายอื่ น
ของ BEC และ/หรื อ BPC (หากมี) จะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที่จะขอรับชาระหนี ้จากรายได้ คา่ ไฟฟ้า ค่าไอน ้า และ
ค่าน ้า ซึ่งเป็ นฐานในการคานวณรายได้ สทุ ธิ ฯ ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน เนื่องจาก กองทุนฯ มิได้ มีสิทธิ ดีกว่า
เจ้ าหนี ้รายอื่นๆ ของ BEC และ/หรื อ BPC
อย่างไรก็ดี สัญญาตกลงดาเนินการ ที่กองทุนฯ จะเข้ าทากับ BRR BEC และ BPC ได้ กาหนดข้ อตกลงว่า
จะไม่กระทาการ (Negative Undertakings) ในเรื่ องการก่อหนีแ้ ละการก่อภาระผูกพันไว้ ซึ่งหาก BEC
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และ/หรื อ BPC มีความประสงค์จะก่อหนี ้ภายหลังการเข้ าลงทุนของกองทุนฯ BEC และ/หรื อ BPC จะต้ อง
ขอความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากกองทุนฯ ซึง่ กองทุนฯ อาจพิจารณาไม่ยินยอมให้ BEC และ/หรื อ
BPC ก่อหนี ้เพิ่มเติม เพื่อป้องกันกรณีบคุ คลภายนอกมาขอใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องในรายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ เข้ า
ลงทุน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรม
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.2 “สัญญาข้ อตกลงดาเนินการ”
7.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
7.3.1

หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ ยังไม่ เคยมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ มาก่ อน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนในครัง้ นี ้) เป็ นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมกับ ก.ล.ต. จะต้ องดาเนินการภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ในปั จจุบนั ยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมี
สภาพคล่องเพียงพอ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทุนอาจมีการซื ้อ
ขายในตลาดรองในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายครัง้ นี ้ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยและต่างประเทศในขณะนัน้ ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ และ
สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยนัน้ เป็ นตลาดใหม่ที่ยงั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ประกอบกับเนื่องจากกองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพ
คล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันในตลาด
้
หลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลาย
ประการที่กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริ มาณความต้ องการของผู้ลงทุน ดังนันจึ
้ งมีความเสี่ยงที่
หน่วยลงทุนนี ้จะขาดสภาพคล่องในการชื ้อขายในตลาดรองและขาดอุปสงค์โดยทัว่ ไปของผู้ลงทุน รวมทัง้
อาจส่งผลให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้ อนผลประกอบการที่แท้ จริ งของกองทุน ฯ นอกจากนี ้ยังทาให้
ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ โดยการเปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่นๆ ทัง้ ในประเทศไทยหรื อ ต่างประเทศได้ บริ ษัท จัดการจึงไม่สามารถรั บรองได้ ว่าตลาดกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒ นาเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องสู งสาหรับการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน

7.3.2

ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้ ใน
ราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการชื ้อขายกันในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใน
การเสนอขายครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•
มุมมองต่อศักยภาพในการดาเนินงานและการลงทุนของกองทุนฯ รวมถึงธุรกิจการผลิตไฟฟ้าใน
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ประเทศไทย
ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ที่เกิดขึ ้นจริ งกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
การออกบทวิ เคราะห์ ใ หม่ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ค าแนะน าหรื อ ประมาณการของ
นักวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ
ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหน่วยลงทุนอื่นที่
ไม่อยูใ่ นธุรกิจการผลิตไฟฟ้า
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยลงทุน
การขายหรื อเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ขนาดและสภาพคล่อ งในอนาคตของตลาดธุ ร กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศไทยหรื อ กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่น
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและ
โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ
คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ
ความผันผวนของตลาด ซึง่ รวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น และ
การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ น อาจทาให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมาก
หรื อทาให้ มีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วย
ลงทุน นอกจากนี ้ การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้ านกาไร
และเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่ อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจากัดหรื อทาให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ อย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ ว่ าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ หรื อมีการชาระบัญชีกองทุนฯ
นันมี
้ ความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวมซึง่ รวมถึงกองทุนฯ ไม่มีภาระภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคล หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทาให้ กองทุนฯ
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ BEC และ BPC ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบหรื อชดใช้ เงินภาษี
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ รวมทังผลตอบแทนจากการลงทุ
้
นของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนฯ น้ อยลงหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี
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เพิ่มขึ ้น
7.3.3

การขายหน่ วยลงทุ นในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุ นจานวนมากที่ ขายได้ อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่มีผ้ ลู งทุนรายใหญ่ พิจารณาขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีความเข้ าใจว่าจะมีการขาย
หน่วยลงทุน อย่างมี นัยสาคัญ เกิ ด ขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ราคาซือ้ ขายของหน่วยลงทุน ซึ่ ง
กองทุนฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (หากมี) ของเหตุการณ์ข้างต้ นได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ BRR ตกลงจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 20 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับ
จากวันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่ เป็ น สาระส าคัญ ของร่ า งเอกสารธุ รกรรมและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ” หัว ข้ อ ย่อ ยที่ 5.2 “สัญ ญาตกลง
ดาเนินการ”)

7.3.4

BRR ในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่ างมีนัยสาคัญใน
กิจกรรมการเข้ าทารายการบางรายการของกองทุนฯ อาจมีผลประโยชน์ ท่ ีแตกต่ างไปจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรายอื่น
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ BRR จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯแต่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 33.33 โดยที่ ภายใต้
สัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ BEC และ BPC ซึง่ เป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ้า จะยังคงมีอานาจควบคุมและบริ หาร
จัดการโรงไฟฟ้า ดังนัน้ BRR ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมด
้
(โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ใน BEC และ BPC จะอยู่
ในฐานะที่เป็ นทังผู
้ ้ ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าผ่าน BEC และ BPC และมีสิทธิออกเสียง
อย่างมีนยั สาคัญในกรณีที่เรื่ องดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้กองทุน
ฯ จะต้ องอาศัย BRR และ/หรื อบริ ษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาหลายฉบับซึ่ง BRR และ/หรื อบริ ษัทย่อย
เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ดังนัน้ เนื่องจาก BRR อยูใ่ นหลายฐานะไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEC
และ BPC (โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) และในฐานะผู้สนับสนุนตามสัญญาตกลงดาเนินการ จึงอาจทาให้
ผลประโยชน์ของ BRR อาจแตกต่างและขัดกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่น โดยหาก BRR และ/หรื อบริ ษัทย่อยไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง กองทุนฯ อาจไม่ได้ รับการชดเชย
ไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อจะต้ องดาเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การชดเชยบางส่วน
หรื อทังหมดนั
้
น้ โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
รายได้ ของกองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ

7.3.5

กองทุนฯ ไม่ อาจรั บรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุน หรือรักษาระดับของอัตรา
การจ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ สทุ ธิฯ ที่กองทุนฯ ได้ รับขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยซึ่งรวมถึงความสามารถในการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ.
และการขายไอน ้าให้ แก่ BSF ทังนี
้ ้ รายได้ หลักที่กองทุนฯ จะได้ รับคือรายได้ จากการขายไฟฟ้าให้ แก่ กฟภ.
ซึ่งจะรับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ตามปริ มาณที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ดังนัน้ รายได้ จ ากการ
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ขายไฟฟ้าของ BEC และ BPC จึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของ BEC และ BPC ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อนาส่ง
ให้ แก่ กฟภ. และความสามารถของ กฟภ. ในการรับซื ้อไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ซึง่ หากเกิดกรณีที่ BEC
และ BPC ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อนาส่งให้ แก่ กฟภ. หรื อ กฟภ. ไม่สามารถรับซื ้อไฟฟ้าได้ ตามสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และรายได้ ของกองทุนฯ
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อรักษาระดับ
ของอัตราการจ่ายเงินปั นผลได้
7.3.6

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ จึงไม่มีหลักประกันว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อหน่วยลงทุนมา หรื อจาหน่าย
ได้ ในราคาใดๆ และไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้

7.3.7

จานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้ อยกว่ าจานวนเงินที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุ นใช้ ในการ
ลงทุนในครัง้ นี ้
หากมีการเลิกกองทุนฯ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เหตุการณ์ที่กองทุนฯ ต้ องเลิก และเงื่อนไขในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของ
กองทุนฯ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สาเหตุของการเลิกกองทุนฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 5 “ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง” หัวข้ อย่อยที่ 5.1 “สัญญาโอน
สิทธิรายได้ สทุ ธิฯ”)

7.3.8

บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่ ต่ า
กว่ าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด หรือโดย ก.ล.ต. เท่ านัน้
ภายใต้ เอกสารโครงการจัดการกองทุนฯ บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้ วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการได้
นอกจากนี ้ ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) บริ ษัทจัดการไม่จดั การให้ เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทาดังกล่าวอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามคาสัง่ ของ ก.ล.ต. หรื อ
(2) บริ ษัทจัดการขาดคุณสมบัติการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

7.3.9

กองทุ นฯ อาจต้ องเลิกกองทุนฯ หากไม่ สามารถลงทุ นได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซ่ งึ ทาให้ ต้องเลิกกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือเป็ นเหตุให้ ก.ล.ต.
เพิกถอนการอนุมัติการจัดตัง้ กองทุนฯ
หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุนฯ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้อาจทาให้ บริ ษัทจัดการต้ อง
เลิกกองทุนฯ
•
กองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในรายได้ สทุ ธิ ฯ ได้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนฯ
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โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯไม่สาเร็ จ หรื อกองทุนฯ ไม่สามารถหาเงินทุน
เพื่อซื ้อทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต.
เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการนาเงินไปลด
ทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ จนทาให้ กองทุนฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ านบาท เมื่อ
คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน 1 ปี นบั
แต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ก.ล.ต. มีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจานวนหรื อไม่ได้ รับคืน
เลย เนื่องจากกองทุนฯ ต้ องดาเนินการชาระบัญชี ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ จะถูกหัก
ก่อนที่จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
7.3.10 ราคาตลาดของหน่ วยลงทุ น อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุ นที่ ออกใหม่ ต่ ากว่ า
มูลค่ าหน่ วยลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้กองทุนฯ อาจออกหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขาย
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ที่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขาย
ที่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุน ลดลงและ
ผลตอบแทนการลงทุนในหน่วยลงทุนอาจแตกต่างจากที่ผ้ ูลงทุนคาดหมายไว้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มหน่วย
ลงทุนต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
7.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนฯ อาจไม่ ประสบความสาเร็จ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น อาจทาให้ การจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนฯ ไม่ประสบความสาเร็ จ
•
ก.ล.ต. ไม่อนุมตั ิการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
•
ผู้ประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนใช้ สทิ ธิของตนตามสัญญาการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย
(Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้ าที่ทงหลายของตนภายใต้
ั้
สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อ
•
การจาหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการจัดสรร
หน่ ว ยลงทุ น ให้ กั บ ผู้ล งทุ น หรื อ การกระจายการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ กั บ ผู้ล งทุ น รายย่ อ ยตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
•
ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
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เมื่อมีกรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้น บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินการจดทะเบี ยนจัดตังกองทุ
้
นฯ ได้ และต้ อง
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนทังจ
้ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ ม เติ มในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 3 “การกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ าย” และ
ข้ อ 9 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
7.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนฯ ต่อ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณา
คาขอจดทะเบียนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริ ษัทจัดการยื่นคาขอจดทะเบี ยนที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
ให้ แก่ตลาดหลักทรัพ ย์ แล้ ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ ป ระกาศข่าวรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์ จด
ทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนจะเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันทาการถัดไป เว้ นแต่ผ้ จู ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ เว้ นแต่และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
7.3.13 ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีสาหรั บเงินปั นผลที่ได้
จากกองทุนฯ เมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ ีกาหนดและผู้
ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 544) และ
ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร ลงวัน ที่ 7 มี นาคม พ.ศ. 2556 กาหนดให้ บ ริ ษั ทจัด การและกองทุน รวม
โครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทังจะต้
้ องแจ้ งข้ อมูล
ส่วนบุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพื่อให้ บคุ คลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นบั แต่ปี
ภาษี ที่มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว บริ ษัทจัดการและกองทุนฯ จะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าที่บริ ษัทจัดการและกองทุนฯ จะสามารถทาได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง เพื่อที่บริ ษัทจัดการ
และกองทุนฯ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
โดยหากบริ ษัทจัดการหรื อกองทุนฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นหรื อไม่ได้ รับ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้ องเสีย
ภาษี เงินได้ จากเงินปั นผลที่ได้ รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และประโยชน์ทางภาษี ที่คาดว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ ทังนี
้ ้ ในกรณี ดงั กล่าวหากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันอาจมี
้
ความรับผิดทังทางแพ่
้
งและอาญา
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การบริหารและจัดการกองทุน
8.1

นโยบายการกู้ยมื เงิน
8.1.1

ภาพรวม
กองทุนฯ จะพิจารณาทาการก่อหนี ้ในอนาคตในจานวนที่เหมาะสม เมื่อเห็นว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ที่ได้ รับ
เป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนฯ ในขณะเดียวกันเนื่องจากกองทุนฯเองก็มีนโยบายที่จะจัดสร้ างโครงสร้ างทุนของ
กองทุนฯ ให้ เหมาะสมเพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และจะบริ หารต้ นทุนเงินทุนให้ เหมาะสมและ
ให้ อยู่ภายใต้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด กองทุนฯ จึงอาจพิจารณาจัดหา
เงิ น ทุน ทัง้ ในรู ป แบบหนี ส้ ิน และทุน เพื่ อ การลงทุน และ/หรื อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพ ท าการซ่อ ม แซม หรื อ
ปรับปรุ งทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรกในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกิจการโรงไฟฟ้า และเพื่อ
การลงทุน และ/หรื อ เพิ่มประสิทธิ ภาพ ทาการซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่กองทุนฯอาจเข้ าลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตได้
บริ ษัทจัดการอาจเข้ าทาธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนฯ เพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่งในฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยการรักษาโครงสร้ างเงินทุน
และสัดส่วนหนี ้สินให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
การหักค่ าใช้ จ่ายและการกันสารองเพื่อชาระหนีต้ ามสัญญากู้ยืมเงิน
ในกรณีที่กองทุนฯ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินใดๆ ในอนาคต กองทุนฯ จะทาการหักรายจ่ายที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืม
นันๆ
้ ที่ได้ จ่ายในปี ที่เกี่ยวข้ อง ออกจากรายได้ ของกองทุนฯ ในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี ้ กองทุนฯ จะทาการกันสารองตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
กู้ยืมเงิน (หากมี ) และกันสารองเงิ นในจานวนที่เพียงพอสาหรับการชาระหนีท้ ี่จะถึงกาหนดชาระตาม
สัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์ การกู้ยมื เงิน
1.

กองทุนฯ จะรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ณ ปั จจุบนั
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกองทุนฯ จะต้ องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าว
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนฯ ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทย่อย การคานวณ
อัตราหนี ส้ ินต่อทุนของกองทุนฯ ให้ คานวณส่วนของหนีส้ ินและส่วนของทุนของบริ ษั ทย่อยตาม
หลักการจัดทางบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนของกองทุนฯ
ด้ วย

2.

บริ ษัทจัดการ จะจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนฯ ได้ โดยวิธีการกู้ยืมเงิน และเฉพาะเพื่อการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้เท่านัน้
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(2)

การก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นโครงการไม่
แล้ วเสร็ จให้ เป็ นโครงการแล้ วเสร็ จ
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(3)

การปรับปรุ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนให้ มีความเหมาะสม
ต่อการจัดหาผลประโยชน์

(4)

การชาระหนีก้ ้ ูยื มเงินหรื อภาระผูกพัน ที่กองทุน ฯ หรื อ ที่กิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่
กองทุน ฯลงทุน ฯ ได้ ก่ อ ภาระหนี ไ้ ว้ เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น การ (1) (2) หรื อ (3) (การ
refinance)

(5)

กรณีอื่นใดตามที่ กลต. ประกาศกาหนดเป็ นครัง้ คราว

ในการเข้ าทาธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริ ษัทจัดการ ต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการจากัดความรับผิด
ของกองทุนฯ ตามสัญญากู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

จัดให้ มีข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทุนฯ มีความรับผิดตามสัญญากู้ยืม
เงินไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ

(2)

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ต้ องไม่มีข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อกาหนดที่แสดงว่า กองทุนฯ มีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคืนเงินทุนหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบให้ แก่กองทุนฯ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใ ด
หรื อ

(ข)

ข้ อ ก าหนดที่ แ สดงว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ องรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายใดๆ
ที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาที่ทาขึ ้นระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลภายนอก

4.

บริ ษัทจัดการ อาจนาทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปเป็ นหลักประกันการชาระหนี ้ของกองทุนฯตาม
เอกสารการจัดหาเงินทุนได้

5.

ผู้ให้ ก้ ยู ืมตามการจัดหาเงินทุนใดๆ ต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
8.2.1

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนฯมี
กาไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงิน
ปั นผล ทังนี
้ ้ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
“ก าไรสุท ธิ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ” หมายถึ ง ก าไรสุท ธิ ข องกองทุ น ฯที่ ท าการปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการ

ดังต่อไปนี ้
(ก)

การหักกาไรที่ ยังไม่เกิ ด ขึน้ (unrealised gain) จากการประเมิน ค่าทรัพ ย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กาหนด
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนฯ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 166

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

(ข)

การหักด้ วยรายการเงินสารองเพื่อการต่อไปนี ้
1. การซ่อมแซม บารุงรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ตาม
แผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนฯ และหนังสือชี ้ชวน หรื อที่
บริ ษัทจัดการกองทุนฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
2. การจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงิน
ที่ ก าหนดไว้ ในหัว ข้ อ 8 “การบริ ห ารและจั ด การกองทุ น ฯ” หัว ข้ อย่ อ ยที่ 8.1
“นโยบายการกู้ยืมเงิน” หรื อที่บริ ษัทจัดการกองทุนฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า

ในกรณีที่กองทุนฯ มีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้น (unrealised loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการกองทุนฯ จะกันสารองตามรายการในข้ อ (ข) ได้
ในจ านวนไม่เกิ น กว่า ผลลัพ ธ์ ของจานวนเงิ น ที่ มี ภาระตาม (ข) 1. และ (ข) 2. ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2)

ในกรณีที่กองทุนฯ มีกาไรสะสม บริ ษัทจัดการ อาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไร
สะสมได้

(3)

ในกรณีที่กองทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการ จะไม่จ่ายเงินปั นผล ไม่วา่ จะเป็ นการ
จ่ายจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตาม (1) และ/หรื อ จากกาไรสะสมตาม (2) ข้ างต้ น

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
ในอนาคตบริ ษัทจัดการ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้
8.2.2

เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บญ
ั ชีมีมลู ค่าน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการ สงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นันและให้
้
ยกไปจ่ายเงิน
ปั นผลพร้ อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนฯ จะจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละ
รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.1 “นโยบำยกำร
จ่ำยเงิ นปันผล”

8.2.3

วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
(1)

บริ ษัทจัดการ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่สิ ้นรอบบัญ ชี ที่มีการจ่ายเงินปั นผล โดยในกรณี ที่ บริ ษัทจัดการ ไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ ก.ล.ต. ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

(2)

บริ ษัทจัดการ จะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ
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(ข)

ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ

(ค)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เท่านันที
้ ่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

8.2.4

(3)

บริ ษัทจัดการ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(4)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตามที่กฎหมายกาหนดบริ ษั ทจัดการ จะไม่น าเงิน ปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ

ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับความในเรื่ องข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดหรื อ
ผู้ลงทุนต่างด้ าวใดถื อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ”
หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน” “”บริ ษัทจัดการ จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่
บุคคลเดี ยวกันของบุค คลนัน้ หรื อผู้ลงทุน ต่างด้ าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ เกิ น กว่าอัตราส่วนที่
กาหนด เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที่กาหนดไว้ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้
จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบและยินยอม
ให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการ ยังมิได้ ดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและ
แยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนฯ โดยไม่นามารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนฯ จนกว่าจะมีการเลิกกองทุนฯ
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน”“”บริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกิ นกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ให้ แก่กลุ่มบุคคล
เดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
กรุ ณาพิจารณาข้ อจากัดเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8.4.8 ข้ อ 2 “ผลกระทบต่ อผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกรณี ที่มีการถือหน่วยลงทุนในจานวนที่เกินกว่า
อัตราที่กาหนดไว้
สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่
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การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
8.2.5

การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิ ได้ รับเงินจากการลดทุน เป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับ ในกรณีที่กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนฯ มีความจาเป็ นต้ องใช้
ทังนี
้ ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.6 “กำรลดเงิ นทุนจด
ทะเบียน” ท้ ายนี ้

8.3

การออกหน่ วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
8.3.1

การออกหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน ในกรณี ที่มีผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนต้ องการ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ ออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคาขอออก
ใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการ กาหนด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการซึ่งนายทะเบียนและ/หรื อ บริ ษัทจัดการ กาหนด ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จาเป็ น
และเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัท
จัดการ และบุคคลอื่นได้
บริ ษัทจัดการ จะดาเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื ้อแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซื ้อได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดาเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อน
แล้ วกับนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์) หรื อบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ (custodian))หรื อฝากไว้ กบั นายทะเบียน (โดยฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ ใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน

8.3.2

ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่อ มีการจัดตัง้ กองทุนฯ (กล่าวคือ วัน จดทะเบียนกองทุน ฯ) บริ ษั ทจัด การ จะต้ องยื่นคาขอต่อตลาด
หลักทรัพ ย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์ จดทะเบี ยนภายใน 30 วันนับ แต่วนั จดทะเบีย น
กองทุนฯดังกล่าว เมื่อได้ จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ผู้
ลงทุน อาจซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คับ และวิ ธี ก ารที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด เช่นเดียวกับกรณี การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ซึ่ง บริ ษัทจัดการ
จะต้ องยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้ เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 169

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ชาระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด
้

(2)

ระบุชื่อผู้ถือ

(3)

ไม่ มี ข้ อ จ ากัด ในการโอนหน่ ว ยลงทุน ยกเว้ น ข้ อ จ ากัด ที่ เป็ น ไปตามกฎหมาย ทัง้ นี ต้ ้ อ งระบุ
ข้ อจากัดนันไว้
้ ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

เป็ นกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต. แล้ ว

(5)

มีผ้ จู ดั การกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.

(6)

มีการกระจายการถื อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุ นรายย่อยไม่น้อยกว่า 500 ราย โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายย่อยดังกล่าวต้ องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดที
้
่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น กองทุนรวมอื่นหรื อ
โครงการลงทุน ให้ นบั เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย 10 รายต่อทุกร้ อยละ 1 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่กองทุนรวมอื่นหรื อโครงการลงทุนถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้ อนี ้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มิใช่บคุ คลต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การกองทุน ฯ และเจ้ าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซงึ่ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อ
การดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของตนในการกาหนด
นโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ข)

กรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ
ลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายของ
บุคคลในข้ อ (ก) ข้ างต้ นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต
ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ ได้ แก่
บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร หรื อญาติสนิทอื่น

(ค)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนนัน้ เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนฯ
กองทุน สารองเลีย้ งชี พ กองทุน ประกัน สัง คมที่ ก าหนดขึน้ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมกองทุนบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการ
ลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิตามกฎหมาย

(ง)

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติ การณ์ มีอิท ธิ พลต่อการก าหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างมีนยั สาคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะ
สืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับมอบอานาจตามสัญญาหรื อการอื่นใด
ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
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•

บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 25
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้

•

บุคคลที่ตามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
ของโรงไฟฟ้าได้

•

บุค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ ส ามารถควบคุ ม ผู้ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด
นโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ ปฏิบัติตามคาสัง่
ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
หรื อ

•

บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในโรงไฟฟ้า หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเยี่ยงผู้บริ หาร รวมทังบุ
้ คคลที่มีตาแหน่งซึ่งมี
อานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของโรงไฟฟ้า

บริ ษัทจัดการ มีแผนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทนั ทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนฯ อนึ่ง แม้ วา่ บริ ษัทจัดการ คาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ในระยะเวลาไม่น านหลัง จากมี ก ารชาระค่าหน่วยลงทุน ครบถ้ วนแล้ ว แต่ตลาด
หลักทรัพย์ มีสิทธิ พิจารณาคาขอจดทะเบียนให้ เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้ รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้ องครบถ้ วนจากบริ ษัทจัดการแล้ ว หลังจากนัน้ หน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ วสามารถเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน
2 วันทาการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนัน้ จนกว่าจะได้ รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพ ย์รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วจะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อ
และผู้ขายอาจตกลงซื ้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทังนี
้ ้ บนสมมติฐานว่าหน่วยลงทุนจะได้ รับ
อนุมตั ิจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จาหน่ายในการ
เสนอขายจะทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้ องกระทาตาม
ข้ อกาหนดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.5 “วิ ธีกำรโอนหน่วย
ลงทุน”
8.4

การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
8.4.1

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดต่
้
อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จองซื ้อพิเศษ หรื อผู้สนับสนุน
ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) ที่เป็ นผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน เพื่อสิทธิในการจองซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน (Pre-Emptive Right) ในสัดส่วน
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17.8484 หุ้นสามัญของผู้สบั สนุน ต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ที่เกิดจาก
การคานวณที่เป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดเศษทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน มีสิทธิในการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ เกินกว่าสิทธิที่ตนเองได้ รับได้ อย่างไรก็ดี เมื่อรวมจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ฯ ที่ จัด สรรให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ของผู้สนับ สนุน ทัง้ สิน้ แล้ ว ต้ อ งไม่เกิ น 45,500,000 หน่วย โดยผู้ถื อหุ้น ของ
ผู้สนับสนุน จะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่ายตามที่ระบุในข้ อ 8.7.6 เท่านัน้ ตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 8.4.2 และการจัดสรรหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุน จะเป็ นไปตามวิธีที่ระบุในข้ อ 8.4.3
ผู้จองซื ้อทัว่ ไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ หรื อผู้จองซื ้อพิเศษที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรแบบผู้จองซื ้อพิเศษ
ผู้จองซื ้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ และ/หรื อลักษณะอื่นใดตามที่จะได้ มีการประกาศ
แก้ ไขเพิ่มเติมโดย ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี
(1)

ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี ้
(ก)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข)

ธนาคารพาณิชย์

(ค)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(ง)

บริ ษัทเงินทุน

(จ)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ฉ)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(ช)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(ซ)

บริ ษัทประกันชีวิต

(ฌ)

กองทุนรวม

(ญ)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(ฎ)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(ฏ)

กองทุนประกันสังคม

(ฐ)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(ฑ)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(ฒ)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(ณ)

ผู้ประกอบธุรกิ จการซือ้ ขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซือ้ ขายสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ า
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(ด)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(ต)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ถ)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ หรื อผู้ลงทุนตาม (1) หรื อ (3) ถึง (10) โดยที่
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ได้ แก่ผ้ ลู งทุนดังต่อไปนี ้
(1) นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ 200
ล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 40 ล้ านบาทขึ ้น
ไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
้ 80 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาตามงบการเงินปี ลา่ สุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
(2) บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ้ 70 ล้ านบาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
(ข) มีรายได้ ต่อปี ตงั ้ แต่ 10 ล้ านบาทขึ ้นไป หรื อในกรณี ที่ไม่นับรวมกั บคู่สมรสแล้ วมี
รายได้ ตอ่ ปี ตงแต่
ั ้ 7 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 25 ล้ านบาทขึ ้น
ไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
้ 50 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้ แก่ผ้ ลู งทุนดังต่อไปนี ้
(1) นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ ผ้ ูสอบบัญ ชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ 100
ล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้น
ไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
้ 40 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาตามงบการเงินปี ลา่ สุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
(2) บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ้ 50 ล้ านบาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
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(ข) มีรายได้ ตอ่ ปี ตงแต่
ั ้ 4 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 10 ล้ านบาทขึ ้น
ไป หรื อในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
้ 20 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
(3)

ส่ว นราชการและรั ฐ วิสาหกิ จ ตามกฎหมายว่าด้ วยวิธี การงบประมาณ หรื อ นิ ติ บุค คลอื่น ที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์

(5)

สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์

(6)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

(7)

โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป

(8)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
และผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ า

(ข)

ผู้ลงทุนตาม (3)

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรื อ (ข)

(9)

นิติบุคคลซึ่งมีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมด
้

(10)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ ก.ล.ต.กาหนด

ผู้สนับสนุน หมายถึง บริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
8.4.2

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการ จะต้ องเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ล.ต. ให้ จดั ตัง้
กองทุนฯ มิเช่นนันการอนุ
้
มตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ เป็ นอันสิ ้นสุดลง
บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการเสนอขายครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์
วิธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก.ล.ต.และ/หรื อ หน่วยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตาม
กฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
และ/หรื อ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครัง้ แรก
อาจมีปัญ หา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ หรื อในกรณี ที่ บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่า ยหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิใน
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การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรื อจานวนการจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบความสาเร็ จ
สูงสุด
สาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ อื่นๆ ของกองทุ นฯ (หากมี) บริ ษัทจัดการ จะต้ องทาการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่ บริ ษัทจัดการ จะได้
กาหนดสาหรับการเสนอขายครัง้ นันๆ
้
1.

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนจะดาเนินการให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนี ้
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ (ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
2. ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
3. คารับรองสถานะนิติบคุ คลและคายินยอมเผยข้ อมูลตาม FATCA
4. แบบ Bill Paymant ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
6. รายละเอียดการจองและจัดสรร และวิธีปฏิบตั ิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
7. หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาล
บุรีรัมย์ (บันทึกใส่แผ่นซีดี)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ หู ้ นุ ของผู้สนับสนุน ไม่ได้ รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับ ใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และขอรับเอกสารอื่นๆ รวมถึง
หนังสือชี ้ชวน (บันทึกใส่แผ่นซีดี) ได้ ที่สานักงานของผู้สนับสนุนตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้สนับสนุน และที่สานักงาน
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)
นอกจากนัน้ ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน สามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี ้ชวนและใบคา
ขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.bblam.co.th หรื อเว็บไซต์ www.brrgif.com ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 (แต่ไม่รวมถึง
แบบตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
(Risk Profile) ซึ่งสามารถขอรับได้ จากสานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง)
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สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป (ซึ่งคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดียวกัน) ได้ ที่
บริ ษั ทจัดการ หรื อสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
และ ธนาคารกรุงเทพ) (ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
นอกจากนัน้ ผู้จองซือ้ ทั่วไปสามารถดาวน์ โหลด (download) หนังสือชี ช้ วนและใบคาขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.bblam.co.th
หรื อเว็บไซต์ www.brrgif.com ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2560 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความ
มี ตัวตนของลูก ค้ า (KYC) และแบบประเมิ น ระดับ ความเสี่ ย งของผู้ลงทุน (Risk Profile) ซึ่ ง
สามารถขอรับได้ จากสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ))
สาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซื ้อพิเศษ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบคาขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ้ หน่วยลงทุน (ซึ่งค าขอเปิ ดบัญ ชี และจองซือ้ หน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดี ยวกัน) ได้ ที่
สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
สาหรับผู้สนับสนุน
ผู้จองซื ้อประเภทผู้สนับสนุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุน (ซึ่งคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดียวกัน) ได้ ที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลา
ทาการของบริ ษัทจัดการ
2.

วันเวลาทาการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการของสานักงาน
และแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่าย (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
ตัง้ แต่ วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในวัน และเวลาท าการของ
สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) และในวันและเวลาทา
การของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (ธนาคารกรุ งเทพ)
(ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
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สาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซื ้อพิเศษ
ตัง้ แต่วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในวัน และเวลาท าการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
สาหรับผู้สนับสนุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทาการของสานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ
3.

การกาหนดราคาเสนอขาย
สาหรับ ราคาเสนอขายสุด ท้ าย บริ ษั ทจัดการ และผู้จัด การการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน จะ
กาหนดโดยวิธีการทา Bookbuilding ซึ่งเป็ นวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ นโดยเปิ ดโอกาสให้ นกั
ลงทุน สถาบัน แจ้ งราคาและจ านวนหน่ว ยลงทุน ที่ ป ระสงค์ จ ะจองซื อ้ มายัง ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน โดยราคาเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่มีนกั ลงทุนสถาบันเสนอความ
ต้ องการซื ้อเข้ ามาและทาให้ บริ ษัทจัดการ ได้ รับเงินตามจานวนที่กาหนดว่าต้ องใช้ ในการลงทุน
ในทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรกและยังมีความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอใน
ระดับที่คาดว่าจะทาให้ ราคาหน่วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรองทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายสุดท้ ายจะ
เป็ นราคาที่ อ ยู่ใ นช่ ว งราคาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น เบื อ้ งต้ นซึ่ ง เป็ นช่ ว งราคาที่ ใช้ ในการท า
Bookbuilding คือ 9.90 บาท – 10.40 บาทต่อหน่วยลงทุน (“ช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น”)
บริ ษัทจัดการ ร่วมกับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการประกาศราคาเสนอขาย
สุดท้ ายโดยเร็ วภายหลังการกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายแล้ วเสร็ จ โดยคาดว่าจะสามารถ
ด าเนิ น การประกาศราคาเสนอขายสุด ท้ า ยดัง กล่า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.settrade.com
เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ เว็บไซต์ของกองทุนฯ และเว็บไซต์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี ้
เว็บไซต์
บริ ษัทจัดการ

www.bblam.co.th

กองทุนฯ

www.brrgif.com

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

www.maybank-ke.co.th

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

www.bangkokbank.com

อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่ ไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายสุด ท้ ายได้ ห รื อ ในกรณี ที่สามารถ
กาหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายได้ แต่ในขณะที่ยงั มิได้ มีการจดทะเบียนกองทุนฯ บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ใช้ สิทธิ ยกเลิกการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อ ไม่
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สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดๆตามที่ระบุไว้ ในสัญ ญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัด
จาหน่าย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) กรณีที่ผ้ สู นับสนุนไม่ใช้ สทิ ธิ
จองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.4.2 ข้ อ 5
“สัดส่วนกำรจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน อาจจะ
ดาเนิ น การยกเลิก การจัดตัง้ และจัด การกองทุน ฯและ/หรื อยุติ การเสนอขายครั ง้ แรกในกรณี
ดังกล่าวบริ ษัทจัดการ จะคืนหรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืน
เงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ทุกรายตามรายละเอียดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและ
จัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน”
นอกจากนี ้ หากเกิด เหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อข้ อเท็จจริ งหรื อ
พฤติการณ์ที่ ก.ล.ต. นามาพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจัดตังกองทุ
้
นฯ BRR BEC BPC หรื อบริ ษัท
จัด การ (แล้ ว แต่ก รณี ) จะต้ อ งแจ้ งข้ อ มูลดังกล่า ว และชี แ้ จงผลกระทบรวมทัง้ แนวทางการ
ดาเนินการต่อไปให้ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า โดย ก.ล.ต. มีสทิ ธิที่จะใช้ ดลุ พินิจตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554 ในการระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหรื อ เพิ ก ถอนการอนุ มัติ ใ ห้ จัด ตั ง้ กองทุ น ฯ หาก ก.ล.ต. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การ
ดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไปจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯและไม่มีมาตรการอื่นใดที่ ก.ล.ต. เห็นว่าเหมาะสมเพื่อแก้ ไขเยียวยาความเสียหายต่อผู้
ลงทุนดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ประกาศดังกล่าว ได้ กาหนดให้ ก.ล.ต. มีอานาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการ แก้ ไข
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อ
เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตังกองทุ
้
นฯ หากปรากฏว่าข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ ที่ ก.ล.ต. นามา
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯมีความคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญหรื อมีเหตุการณ์ที่มีผล
ให้ ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ ดงั กล่าวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัด สินใจในการลงทุน เข้ าซื อ้ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อมี เหตุก ารณ์ ที่ มี ผลให้ ข้ อเท็ จจริ งหรื อ
พฤติการณ์ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปรากฏต่อ ก.ล.ต. ก่อนการอนุมัติ ก.ล.ต. อาจไม่
อนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯนัน้ ในกรณีที่ ก.ล.ต. ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ บริ ษัทจัดการ จะคืนหรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 8 “การบริ ห ารและจัดการกองทุน ฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
4.

ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน

สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน ทุกรายที่ประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนและมีสิทธิในการจองตามที่ระบุ
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน จะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.40 บาทต่อ
หน่วย ซึง่ เป็ นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น (“ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน”) ในกรณี
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ที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย มีราคาต่า กว่าราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน และในกรณี ที่จานวนหน่วย
ลงทุนที่ได้ รับจัดสรรน้ อยกว่าจานวนหน่วยที่จองซื ้อ (กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการจองเกินสิทธิ ที่ได้ รับ)
บริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)
คืนเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุน ซึง่ ทาการจองซื ้อทุกราย ตามรายละเอียด
ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ
9 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปทุกรายและผู้จองซื ้อพิเศษที่ประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนและได้ รับการจัดสรร
ตามวิธีการสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุ นที่ราคา 10.40 บาทต่อ
หน่วย ซึง่ เป็ นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น (“ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน”) ในกรณี
ที่ (1) ราคาเสนอขายสุดท้ าย มีราคาต่ากว่าราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ (2) กรณีที่จานวน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่าจานวนหน่วยที่จองซื ้อ บริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดาเนินการ
ให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) คืน
เงินส่วนต่างค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนตาม (1) และ/หรื อ (2) ข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทั่วไปทุกราย
ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
สาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซื ้อพิเศษ และผู้สนับสนุน
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองพิเศษ และผู้สนับสนุน จะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคาเสนอ
ขายสุดท้ าย
5.

สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
ประเทศผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและ
จัดการกองทุน ฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.7.6 “บุคคลอื่น ที่เกี่ ยวข้ อ ง” ข้ อ 1 “ผู้จัด การการจัด จาหน่าย
หน่วยลงทุน” โดยบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามสัดส่วนเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศรวม 350,000,000 หน่วย
-

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน

ประมาณ 45,500,000 หน่วย

-

เสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไป

ประมาณ 115,500,000 หน่วย

-

เสนอขายต่อผู้จองซื ้อพิเศษ

ประมาณ 119,000,000 หน่วย

-

เสนอขายต่อผู้สนับสนุน

ประมาณ 70,000,000 หน่วย
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ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมทังอาจพิ
้
จารณาเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละกลุ่ม ได้ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น
ปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขาย
ครัง้ แรกประสบความสาเร็ จสูงสุด ทังนี
้ ้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะอยู่ภายใต้ ข้อจากัดการจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.3 “การจัดสรรหน่วย
ลงทุน” ข้ อ 2 “ข้อจำกัดกำรจัดสรรหน่วยลงทุน”
6.

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
(1)

ผู้จองซื อ้ แต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุน ได้ ที่ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง) ตามวันเวลาที่ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “วันเวลำทำกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน” โดยผู้จองซื ้ออาจแสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนตามสิทธิที่
ได้ รับ หรื อเกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับ หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับ โดยไม่จากัดจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของ
ผู้สนับสนุน

(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดี ยวจนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) โดยจะต้ องชาระที่ราคา
10.40 บาทต่อหน่วยและจะหักกลบลบหนี ้กับผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหน่วยลงทุน
(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
้
ยดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน

(3)

ผู้ จองซื อ้ จะต้ องปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการตรวจสอบความมี ตั ว ตนของลู ก ค้ า
(KYC/CDD) และได้ รับการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
วิธีการที่บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)กาหนด

(4)

เนื่องจากจะมี การนาหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์
ดังนัน้ ในขณะที่จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน แจ้ งความประสงค์วา่ จะให้ นาหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
การจัดสรรจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกที่จะ:
-

ฝากไว้ ที่บริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ที่ตนมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรื อที่
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชี ทรัพย์สิน ซึ่งบริ ษัทจัดการ จะดาเนินการนา
หน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษั ทศู นย์ รับฝากหลักทรัพ ย์

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 180

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

(ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้
จองซือ้ นัน้ ๆ ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในใบค าขอเปิ ด บัญ ชี และจองซือ้ หน่วยลงทุน
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน (เข้ าพอร์ ตที่ผ้ จู องซื ้อมีกับบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ ) หรื อ
-

ฝากไว้ กบั นายทะเบียน ซึ่งบริ ษัทจัดการ จะดาเนินการนาหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
การจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่ อ ผู้จ องซื อ้ (เข้ า บัญ ชี 600) โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ตาม
ข้ อกาหนดของ FATCA เพื่อนาส่งให้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ในกรณี
ไม่สง่ เอกสารตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ด าเนิ น การออกเป็ น ใบหน่ว ยลงทุน แทนหรื อ ด าเนิ น การตามดุลพิ นิ จ ของ
บริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ การขอถอนเป็ น ใบหน่ว ยลงทุน ในภายหลัง ผู้จองซื อ้
จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด โดยในกรณีนี ้
ผู้จองซื ้อจะยังไม่สามารถทาการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ ประสงค์ จะทาการขายหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อจะต้ องทาการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อซึ่งเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ เป็ นการ
ล่วงหน้ า หรื อ

-

ออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื ้อและจัดส่งให้ ผ้ ูจองซื ้อทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน โดยผู้จองซื ้อยินดีมอบหมายให้ บริ ษัท
จัดการ ดาเนินการใดๆ เพื่อจัดการทาใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน

ทัง้ นี ้ ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งระบุในใบค าขอเปิ ด บัญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ วยลงทุน สาหรั บ ผู้ ถื อ หุ้น ของ
ผู้สนับสนุน อย่างชัดเจน กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ระบุ ไม่สมั พันธ์ กันหรื อไม่ชัดเจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัส
สมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญ ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ อย่างใด
อย่างหนึ่ง บริ ษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน หรื อตามดุลพินิจของ
บริ ษัทจัดการ
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
(1)

ผู้จองซื อ้ แต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุน ได้ ที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุ งเทพ) ได้ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8
“การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 2
“วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ” โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนขัน้
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ต่า 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย โดยไม่จากัดจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่า จองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวจนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุ งเทพ)
โดยจะต้ องชาระที่ราคา 10.40 บาทต่อหน่วยและจะหักกลบลบหนี ้กับผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุ งเทพ) ไม่ได้ พร้ อมทังกรอก
้
รายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี และจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน

(3)

ผู้ จองซื อ้ จะต้ องปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการตรวจสอบความมี ตั ว ตนของลู ก ค้ า
(KYC/CDD) และได้ รับการประเมิ นระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
วิ ธี ก ารที่ ผ้ ูจัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะราย (เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง และ
ธนาคารกรุงเทพ) ที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อด้ วยกาหนด

(4)

เนื่ อ งจากจะมี การน าหน่วยลงทุน ของกองทุน ฯเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์
ดังนัน้ ในขณะที่จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนสาหรับ ผู้จองซือ้ ทั่วไป แจ้ งความประสงค์ ว่าจะให้ น าหน่วยลงทุนที่ ได้ รับการ
จัดสรรจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกที่จะ:
-

ฝากไว้ ที่บริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ที่ ตนมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรื อที่
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชี ทรัพย์สิน ซึ่ง บริ ษัทจัดการ จะดาเนินการนา
หน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษั ทศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้
จองซือ้ นัน้ ๆ ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในใบค าขอเปิ ด บัญ ชี และจองซือ้ หน่วยลงทุน
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป (เข้ าพอร์ ตที่ผ้ จู องซื ้อมีกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้รับ
ฝากทรัพย์สนิ ) หรื อ

-

ฝากไว้ กบั นายทะเบียน ซึ่งบริ ษัทจัดการ จะดาเนินการนาหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
การจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่ อ ผู้จ องซื อ้ (เข้ า บัญ ชี 600) โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ตาม
ข้ อกาหนดของ FATCA เพื่อนาส่งให้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ในกรณี
ไม่สง่ เอกสารตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ด าเนิ น การออกเป็ น ใบหน่ว ยลงทุน แทนหรื อ ด าเนิ น การตามดุลพิ นิ จ ของ
บริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ การขอถอนเป็ น ใบหน่ว ยลงทุน ในภายหลัง ผู้จองซื อ้
จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด โดยในกรณีนี ้
ผู้จองซื ้อจะยังไม่สามารถทาการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ ประสงค์ จะทาการขายหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อจะต้ องทาการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื ้อขาย
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หลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อซึ่งเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ เป็ นการ
ล่วงหน้ า หรื อ
-

ออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื ้อและจัดส่งให้ ผ้ ูจองซื ้อทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนสาหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป โดยผู้จองซื ้อยินดีมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการ
ดาเนิ น การใดๆ เพื่ อ จัด การท าใบหน่วยลงทุน และส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อ
ทัว่ ไปอย่างชัดเจน กรณีที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์ กนั หรื อไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัส
สมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
อย่างใดอย่างหนึง่ บริ ษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน หรื อ
ตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ
สาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อพิเศษ ให้ ผ้ จู องซื ้อพิเศษจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนาส่งใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้
จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุนที่ผ้ จู องซื ้อพิเศษได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อ
หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อพิเศษจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อที่ ราคา
เสนอขายสุดท้ าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีการ
กาหนดต่อไป
สาหรับผู้สนับสนุน
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุน ของผู้สนับสนุน ให้ ผ้ สู นับสนุนจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ
โดยต้ องนาส่งใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้สนับสนุน ที่ผ้ สู นับสนุนได้ ลง
ลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิ ด
บัญ ชี และจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่บริ ษั ท
จัดการ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้สนับสนุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อที่ ราคา
เสนอขายสุดท้ าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ จะได้ มีการกาหนดต่อไป
7.

การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็ม ตามจานวนเงิ นที่ จองซื อ้ ในวัน ที่จองซือ้ โดยจะหัก กลบลบหนี ก้ ับ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน ไม่ได้
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ในการเสนอขายครัง้ แรก การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
สาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน
(1)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนในราคาจองซื ้อหน่วย
ลงทุน ตามจานวนที่จองซื ้อในวันที่จองซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ ค
หรื อ ดราฟต์ ทัง้ นี ้ ต้ อ งน าฝากโดยใช้ แบบฟอร์ ม Bill Payment โดยกรอกข้ อ มูลให้
ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสอ้ างอิง
(Ref.2) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ) และต้ องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรื อวิธีอื่ นใดที่ บ ริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้จัด การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) เห็นชอบ
สาหรับกรณี ชาระเงินด้ วยเงินโอน ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ระหว่างเวลาเปิ ดและปิ ดทาการของ
สานักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยโอนเงินเข้ า
บัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อ
หุ้น 3”
และกรณีการชาระค่าจองซื ้อด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ ค หรื อดราฟต์ ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระ
เงินระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ทังนี
้ ้ ให้ อยู่ระหว่าง
เวลาเปิ ดและปิ ดทาการของสานักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ยกเว้ นวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จะต้ องชาระเงินก่อนเวลา 12.00 น. โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย ชื่อบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหุ้น 3” โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดราฟต์ดังกล่าวต้ องอยู่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารที่นา
ฝากเท่านัน้ ซึ่งสามารถทราบผลการเรี ยกเก็ บภายในวันทาการถัดไป พร้ อมระบุชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ดงั กล่าว เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื ้อ
หน่วยลงทุน
ผู้จ องซื อ้ ต้ องยื่ น ใบค าขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ นของ
ผู้สนับสนุน ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุน พร้ อมกับ หลักฐานใบนาฝากเงิน ณ สานักงานหรื อสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่า ยหน่วยลงทุน (เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ ง) ภายในวัน เวลาที่ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การ
บริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน”ข้ อ 2 “วัน
เวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน”
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(2)

หลังจากที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ได้ รับใบคาขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญ ชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้
ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในส่วนนี ้แล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง) จะออกสาเนาใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ ถือหุ้น
ของผู้สนับสนุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซื ้อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้

(4)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการจองซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เต็ม ตามจานวนแล้ วจะเพิ กถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงิน ค่าซือ้
หน่วยลงทุนไม่ได้

(5)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) จะนาเงินที่ได้ รับจากการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนเก็ บรักษาไว้ ในบัญ ชี เงินฝากที่ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) เปิ ดไว้ เพื่อการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ จะต้ อง
แยกเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้ แก่
บริ ษัทจัดการ ต่อไปเท่านัน้ และจะหักกลบลบหนี ้หรื อนาไปใช้ ในการอื่นใดมิได้

สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
(1)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนในราคาจองซื ้อหน่วย
ลงทุน ตามจานวนที่จองซื ้อในวันที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร (เฉพาะผู้จองซื ้อที่จอง
ซื ้อผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง) และเป็ นลูกค้ าที่มี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)
เท่านัน้ โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง) จะกาหนดต่อไป) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) เห็นชอบ
สาหรั บผู้จ องซือ้ ทั่วไปที่ป ระสงค์ จ ะจองซื อ้ ผ่านบริ ษั ท หลักทรั พ ย์ เมย์ แบงก์ กิ ม เอ็ ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยชาระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟต์
ดังกล่าว ต้ องนาฝากโดยใช้ แบบฟอร์ ม Bill Payment โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อม
ระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ น
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้จองซื ้อ 10 หลัก และต้ องชาระเงินผ่านเคาน์ เตอร์
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้
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สาหรับกรณีชาระเงินด้ วยเงินโอน ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ระหว่ างเวลาเปิ ดและปิ ดทาการของ
สานักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยโอนเงินเข้ า
บัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อ
หุ้น 2”
และสาหรับกรณี การชาระค่าจองซื ้อด้ วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชาระเงินระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทังนี
้ ้ ให้ อยู่
ระหว่างเวลาเปิ ดและปิ ดทาการของสานักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ยกเว้ นวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จะต้ องชาระเงินก่อนเวลา 12.00 น.
โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่
20 กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย ชื่อบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหุ้น 2” โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดราฟต์ดงั กล่าวต้ องอยู่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารที่
นาฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรี ยกเก็บภายในวันทาการถัดไป
สาหรั บ ผู้จ องซื อ้ ทั่ว ไปที่ ป ระสงค์ จ ะจองซื อ้ ผ่า นธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) โดยประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด หรื อ เงินโอน สามารถจอง
ซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลาเปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรื อสาขาของธนาคารที่มีบริ การรับจอง
ซื ้อ ถึงเวลาปิ ดทาการของสานักงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม
2560 โดยมีรายละเอียดบัญชี ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ”
และสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ระหว่างเวลาเปิ ดและปิ ดทาการสาขาของธนาคาร ยกเว้ นวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 จะต้ องชาระเงินก่อนเวลา 12.00 น. โดยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค
จะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานัก
หักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่นาฝากเท่านัน้ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายบัญชี ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ ”
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ให้ ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง
ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
จองซื ้อหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการรับชาระเงินที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละราย
กาหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ขอให้ ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนด
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ผู้จองซื ้อต้ องยื่นใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปที่กรอก
ครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมกับเช็ค
ดราฟต์ หรื อหลักฐานใบนาฝากเงิน ณ สถานที่ ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อย
ที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน”ข้ อ 2 “วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน”
(2)

หลังจากที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ได้ รับใบคาขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้
หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปพร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบ
ในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ส่วนนี ้แล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะออกสาเนาใบคาขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
จองซื ้อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการขายหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้
(4)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการจองซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เต็ม ตามจานวนแล้ วจะเพิ กถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงิน ค่าซือ้
หน่วยลงทุนไม่ได้

(5)

บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะนาเงินที่ได้ รับจากการจอง
ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน เก็ บ รั ก ษาไว้ ในบัญ ชี เงิ น ฝากที่ บ ริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน เปิ ด ไว้ เพื่ อการรับ ชาระเงิน ค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยเฉพาะทัง้ นี ้
จะต้ องแยกเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ต่อไปเท่านัน้ และจะหักกลบลบหนี ้หรื อนาไปใช้ ในการอื่นใดมิได้

สาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
ผู้จองซื ้อพิเศษจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยยื่นใบคา
ขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุน ที่กรอกครบถ้ วนและ
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญ ชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน(ตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน จะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน” และชาระค่าจองซื ้อในราคา
เสนอขายสุดท้ ายตามวิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน
สาหรับผู้สนับสนุน
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ผู้สนับสนุน จะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการโดยยื่นใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุน ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการ
ขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน(ตามที่บริ ษัทจัดการ จะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่
ของบริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อ
ย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน” และชาระ
ค่าจองซือ้ ในราคาเสนอขายสุดท้ ายตามวิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษั ท
จัดการ
8.

ข้ อสงวนสิทธิ
(1)

ในระหว่ า งระยะเวลาก่ อ นสิ น้ สุด ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกหรื อ เมื่ อ สิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกแต่ ยัง มิ ได้ มี ก ารจดทะเบี ย นกองทุ น ฯ หากเกิ ด
เหตุการณ์ ดงั ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ”
หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 3 “กำรกำหนดรำคำเสนอขำย
สุดท้ำย” บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน สามารถยุติการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และ/หรื อ ยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ ได้ และ
บริ ษัทจัดการ จะรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรื อ
การยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ ภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยตุ ิการเสนอขาย
หน่วยลงทุนหรื อมีการยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ นัน้ (แล้ วแต่กรณี) และให้
การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ นันสิ
้ ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ ก.ล.ต.ทราบ
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรื อ การยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนฯ ตามความในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการ จะคืนหรื อดาเนิน การให้ ผ้ ูจัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “กำรคืนเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน”

(2)

บริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการ
จองซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :
(ก)

กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด รวมทังผู
้ ้ สนับสนุนและกลุม่ บุคคล
เดียวกันของผู้สนับสนุนประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่ อาจเป็ น
เหตุให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ น
บุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(ข)

กรณีที่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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(3)

(ค)

กรณีที่บคุ คลที่จองซื ้อเป็ นบุคคลที่มีกฎหมายกาหนดห้ ามมิให้ มีการลงทุนใน
หน่วยลงทุน

(ง)

กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลที่ บริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน ได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อไม่
ครบถ้ วน

(จ)

กรณี บริ ษั ทจัดการ หรื อ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ใช้ ดุลพิ นิ จ
ปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุน อันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวั ตนของ
ผู้ลงทุน และระบบบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนฯ ของผู้
ลงทุน

(ฉ)

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุนในบางกรณี
ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การเห็ น สมควร เช่ น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การ เห็ น ว่า เป็ น
ประโยชน์ ต่อ กองทุน ฯหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อ กรณี ที่ก ารจองซื อ้ หน่ว ย
ลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนฯหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุนฯ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนฯ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

(ช)

กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ หน่ว ยลงทุน ยังไม่มี ป ระวัติ ก ารท าและไม่ ยิ น ยอมท าแบบ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC) พร้ อมแนบหลักฐานการระบุตวั ตน
และ/หรื อ แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน(Risk Profile)หรื อผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความเสีย่ งของกองทุนฯในใบ
คาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้จองซื ้อปฏิเสธการให้ คารับรอง
หรื อความยินยอมใดๆ หรื อไม่กรอกข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
และจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนหรื อไม่นาส่งเอกสารประกอบในการขอ
เปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อไม่ดาเนินการตามขันตอนในการจองซื
้
้อ
ทีบ่ ริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ที่รับจองซื ้อหน่วย
ลงทุนแต่ละรายกาหนด

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ไม่ว่าวันที่มีผลบังคับใช้ เป็ นวันใดก็ตามเช่น Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ นผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงว่า
บริ ษั ท จัดการอาจปฏิบัติและดาเนิน การพันธสัญ ญาต่างๆ ตามกฎหมายและ/หรื อ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง ของรัฐต่างประเทศนัน้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ายจากเงิ น ได้ ของผู้ถือ หน่วยลงทุน
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ตลอดจนอาจปฏิ บัติห รื อ ดาเนิ นการอื่ นใดเท่าที่ จาเป็ น สาหรั บ การปฏิ บัติ ตามพัน ธ
สัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
9.

การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
กรณีท่ ตี ้ องมีการคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละราย ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นฯ และ/หรื อ ได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุน
เนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2
“การเสนอขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 8 “ข้ อสงวนสิท ธิ ” โดยบริ ษั ท จัด การจะรายงานให้
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายครัง้ แรกและ/หรื อ การยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนฯ รวมภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยตุ ิการเสนอขายครัง้ แรกหรื อมีการยกเลิกการ
จัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ นัน้ (แล้ วแต่กรณี) และให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ
สิ น้ สุด ลงในวัน ที่ รายงานให้ ก.ล.ต.ทราบบริ ษั ท จัด การจะคื น หรื อ ด าเนิ น การให้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ตามใบคาขอเปิ ดบัญ ชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ
หรื อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละรายภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้
วันที่ถือว่าการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯสิ ้นสุดลง หรื อตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต พร้ อมด้ ว ยผลประโยชน์ ใดๆ ที่ เกิ ด ขึน้ จากเงิ น ที่ ได้ รั บ จากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อ
รั ก ษาเงิ น ที่ ได้ รั บ จากการจ าหน่ า ยหน่ วยลงทุน ไว้ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จัด การจะน าไปจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนฯ โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์ที่
เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่า
สองตาแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสองตาแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว

(2)

กรณี ที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ ถือว่าการอนุมตั ิจดั ตังและจั
้
ดการกองทุนฯ สิ ้นสุดลง
หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้
แรกแล้ ว แต่ยงั มิได้ จดทะเบียนกองทุนฯ
(ก)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย
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(ข)

มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้ มี มู ล ค่ า ไม่ ถึ ง 2,000 ล้ า นบาท โดยการ
คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

(ค)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืม เงินจากบุคคลอื่น
(ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทุน ฯลงทุนครัง้ แรก
หรื อ

(ง)

มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่
8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน”

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้ นภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกดังกล่าว และบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ตามใบคาขอเปิ ดบัญ ชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ
หรื อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละราย ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (ถ้ า มี ) นับ จากวัน ที่ มี ก ารฝากเงิ น ค่า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ของผู้ล งทุน แต่ ล ะ
ประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่
ได้ รับ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่ อนที่ บ ริ ษั ทจัดการจะนาไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนฯ โดยในกรณี ที่ บริ ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจาก
เงิ น ที่ ได้ รับ จากการจ าหน่า ยหน่ วยลงทุน ดัง กล่า วแล้ วมี เศษทศนิ ย มมากกว่าสอง
ตาแหน่ง บริ ษัทจัดการ จะคานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสองตาแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว
(3)

ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ้ หรื อ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนหรื อมีการใช้ สิทธิ ยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แ ก่ผ้ ู
จองซื อ้ หน่ว ยลงทุน รายใดไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นด้ ว ยเหตุที่ ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนฯนี ้ โดยบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนของเงิ นค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อถูกยกเลิกการขาย ตามใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจอง
ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละราย ภายใน 10
วัน ทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อตามที่ ก.ล.ต. จะมี
ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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(4)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายมีราคาต่ากว่าราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย คืนเงินส่วน
ต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนตามใบคาขอเปิ ดบัญ ชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย
ภายใน 10 วัน ท าการนับ แต่วัน สิน้ สุด ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อ ตามที่
ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(5)

กรณี ที่ ก.ล.ต.มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตังกองทุ
้
นฯ เนื่องจากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เมื่อได้ มี การเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ วเสร็ จ แต่ยงั มิได้ มี
การจดทะเบียนกองทุนฯ
(ก)

มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ ทน. 1/2554

(ข)

มีการดาเนินการเมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554

(ค)

มี ก ารด าเนิ น การไม่เป็ น ไปตามข้ อก าหนดเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การของ
กองทุนฯภายหลังการจัดตังตามภาค
้
2 ของประกาศ ทน. 1/2554

(ง)

มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ ซึ่ง
เป็ นกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินการของกองทุนฯ

(จ)

มีการบริ หารจัดการกองทุนฯโดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในภาค
3 ของประกาศ ทน. 1/2554

(ฉ)

เมื่อ ก.ล.ต. มีคาสัง่ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุน หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้ จัดตังกองทุ
้
นฯตามข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่
8.16.3 “กำรสิ้ นสุดกำรอนุมตั ิ ของ ก.ล.ต. ให้จดั ตัง้ กองทุนฯ” ข้ อ (5)

โดยบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบคาขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่วย
ลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
แต่ละราย ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ
หรื อตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ เปิ ดไว้
กับธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่
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บริ ษั ท จัด การจะน าไปจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ น กองทุน ฯ โดยในกรณี ที่ บ ริ ษั ท
จัดการค านวณผลประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึน้ จากเงิน ที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวแล้ วมี เศษทศนิย มมากกว่า สองตาแหน่ง บริ ษั ท จัด การจะค านวณโดยปั ด
ทศนิยมลงให้ เหลือสองตาแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตังกองทุ
้
นฯ เมื่อมีการจด
ทะเบียนกองทุนฯ ไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการเลิกกองทุนฯ ทันทีซึ่ง
จะต้ องมีการดาเนินการตามกระบวนการชาระบัญชีของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ ใน
หัว ข้ อ 8 “การบริ ห ารและจัด การกองทุน ฯ” หัว ข้ อ ย่อ ยที่ 8.16.6 “กำรช ำระบัญ ชี
กองทุนฯ” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ
ก่อนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก หมายถึง วันที่
27 กรกฎาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายครัง้ แรก
วิธีการคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “กำรคื นเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน กรณีทีต่ อ้ งมี กำรคืนเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย(ตามแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อส่วนต่างของ
ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้ าย (พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงิน
ที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในกรณี ที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตาม
กรณีที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน” ข้ อ 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่จองซื ้อผ่านบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) ตามที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 9
“กำรคื นเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน - กรณี ที่ต้องมี กำรคื นเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ” โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีในชื่อของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อชาระเป็ นเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
จะได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาตามที่
ระบุไว้ ในแต่ละกรณีตามหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 9 “กำรคื นเงิ นค่ ำซื ้ อหน่วยลงทุน - กรณี ที่ต้องมี กำรคื นเงิ นค่ ำซื ้ อหน่วย
ลงทุน”
หากบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรายใด (แล้ วแต่กรณี) ไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซื ้อหรื อส่วนต่างระหว่างราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้ าย (แล้ วแต่
กรณี ) ภายในก าหนดเวลาดัง กล่า วให้ แก่ ผ้ ู จองซื อ้ ที่ จ องซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นตนได้ เพราะ
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พฤติการณ์อนั ใดอันหนึง่ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละรายเอง
ต้ องรับผิดชอบ บริ ษัทจัดการจะชาระ หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้
จนถึ ง วัน ที่ ช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ว ยลงทุน หรื อ ส่ว นต่ า งค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ดังกล่า วจน
ครบถ้ วน
10.

เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญ ชีและจองซือ้ หน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่
บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป โดยบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร
(1)

(2)

(3)

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ

-

สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญ ชี ธนาคาร กรณี ผ้ ูจองซือ้ ขอรั บ เงิ น ค่าจองซื อ้
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ า
แรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการ
ให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อ
แคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน

-

กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา
หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และสาเนาทะเบียน
บ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว (มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย)
-

สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ

-

สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญ ชี ธนาคาร กรณี ผ้ ูจองซือ้ ขอรั บ เงิ น ค่าจองซื อ้
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ า
แรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการ
ให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อ
แคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน

-

กรณี ผ้ ูจองซื อ้ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ อ งแนบหลักฐานที่แ สดงว่าสามารถจองซื อ้
หน่วยลงทุนได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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(4)

-

สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
นับจนถึงวันยื่นใบคาขอเปิ ดบัญ ชี และจองซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มี
อานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

หนัง สือ มอบอ านาจกระท าการ ส าหรั บ กรณี ที่ มี ก ารมอบอ านาจให้ ผ้ ูอื่ น
กระทาการแทน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและผู้รับมอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้ อง อนึ่ง
หากหนังสื อมอบอ านาจกระท าการเป็ นฉบับ ส าเนา เอกสารฉบับ ส าเนา
ดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบอานาจด้ วย และ

-

สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญ ชี ธนาคาร กรณี ผ้ ูจองซือ้ ขอรั บ เงิ น ค่าจองซื อ้
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ า
แรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการ
ให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อ
แคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีนิติบุคคลที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ ผ้ ดู ูแลทรัพย์สิน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลทรัพย์สนิ
-

สาเนาหนังสือรั บ รองการเป็ น นิ ติ บุค คล ซึ่งอาจออกโดยส่ว นราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตังอยู
้ ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลนัน้ ก็ได้ และ
หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่ าว ต้ องออกมาไม่เกิ น 6 เดือน โดย
จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงาน
ใหญ่

-

หนังสือมอบอานาจที่นิติบคุ คลต่างประเทศนันมอบอ
้
านาจให้ ผ้ ดู แู ลทรัพย์สิน
(Custodian) หรื อสาเนา

-

หนังสือมอบอานาจขอผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) หรื อสาเนา (กรณี มอบ
อานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบอานาจ

-

เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่า จองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาสมุด
บัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ สาเนารายการเดินบัญ ชี
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ดังกล่าว (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุ
เลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
ทังนี
้ ้ ในกรณี คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หากผู้
จองซื ้อมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีดงั กล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ ดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วย
ลงทุน ด้ วยเช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่งจ่ ายในนามผู้จ องซื อ้
หน่วยลงทุน
ให้ ใช้ เอกสารที่กล่าวถึงข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ทัง้ นี ้ สาเนารายการเดินบัญ ชี (Statement) ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของบัญชี (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused) โดยเอกสารสาเนาหนังสือรับรองการเป็ น
นิติบคุ คลต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดย
กงสุลของไทยอายุไม่เกิน 6 เดือน
หมำยเหตุ

8.4.3

-

กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของบริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกาหนด
ต่างๆ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯนี ้ และหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ ตาม
ประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กาหนด ทังที
้ ่ได้ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ
ที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า และให้ คารับรองตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในใบคาขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน

-

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ ก.ล.ต.และ/หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผันเป็ นอย่างอื่น และ/หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอ
ขายครัง้ แรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ และผู้ จัดการ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุ น ฯหรื อ หนัง สื อ ชี ช้ วนตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ในครั ้ง นี ป้ ระสบ
ความสาเร็ จสูงสุด
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วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถุ ือหุ้นของผู้สนับสนุน
บริ ษั ทจั ด การและผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น จะจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน เพื่อสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
(2) ผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุนจะได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Pre-Emptive Right) ในอัตราส่วน 17.8484 หุ้นสามัญของผู้สนับสนุน ต่อ 1 หน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ในกรณีที่มีเศษของหน่วยลงทุนทีเ่ กิดจากการคานวณ ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
(3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว หน่วยลงทุนที่เหลือดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
ผู้สบั สนุนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี ้
(3.1) ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุน เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิ มของผู้สนับสนุน ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือ
หุ้นของผู้สนับสนุนจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่
จองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ และชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน ดังกล่าวทัง้ หมดทุก รายตาม
จานวนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(3.2) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุนตามสัดส่วน
การถือหุ้นในรอบแรกมีจานวนน้ อยกว่า จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุน
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(ก). จัด สรรตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น ของผู้ที่ จ องซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ แ ต่ ละราย โดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจานวนหน่วย
ลงทุนที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยลงทุนที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข). ในกรณี ที่ยงั มีห น่วยลงทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) ให้ ทาการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันคู
้ ณด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่เหลือจะ
ได้ เป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับ
จัด สรร โดยจานวนหน่วยลงทุน ที่จะได้ รับ การจัดสรรจะไม่เกิ นจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทัง้ นี ้ ให้ ดาเนินการ
จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ต ามวิ ธี ก ารในข้ อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ ไม่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจัดสรร
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ในกรณีที่มีเศษของหน่วยลงทุนจากการจัดสรรหรื อการคานวณ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนมี สทิ ธิในการไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ บางรายได้ หากการกระทาดังกล่าวอาจเป็ นผลให้ (ก) ขัดต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ข) บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนมี
หน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย (ค) ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหน่วยลงทุน หรื อ (ง) บริ ษัท
จัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเรื่ องการกระจาย
การถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของผู้สนับสนุนที่จองซื ้อและได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อแล้ ว ในกรณีที่จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน มากกว่าจานวนเงินที่ได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสาหรับผู้ถือหุ้น
ของผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยใช้ จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ข้ างต้ น หากมีหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เหลือจากการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นของผู้สนับสนุน ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสงวน
สิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผู้สนับสนุน และ/หรื อ ผู้จองซื ้อทัว่ ไป และ/
หรื อ ผู้จองซื ้อพิเศษ ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขาย
ดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขดั แย้ งกับกฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบของกลต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
ในการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ฯ ให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นของผู้ สนับ สนุ น ข้ า งต้ น ผู้ ถื อ หุ้ นของ
ผู้สนับสนุน ซึ่งเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว จะไม่มี
สิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
บริ ษั ทจั ด การและผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น จะจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทั่วไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกินจานวน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8
“การบริ ห ารและจัด การกองทุน ฯ” หัว ข้ อ ย่อ ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ” ข้ อ 5
“สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายตามจานวนที่จองซื ้อ
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(2) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนเกินจานวนหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การ
บริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 5 “สัดส่วน
กำรจัดสรรหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป ดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทัว่ ไปทุกรายในรอบแรกตามจานวนจองซื ้อขันต
้ ่า (2,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซื ้อ
ทาการจองซื ้อมากกว่า 1 ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะนาจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื อ้
ตามใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทาการจัดสรรตาม
วิธีการที่กาหนดในข้ อนี ้ และเมื่อได้ รับผลการจัดสรรของผู้ จองซื ้อรายนัน้ แล้ ว บริ ษั ท
จัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการแจ้ งผลการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อแยกเป็ นแต่ละใบคาขอเปิ ดบัญ ชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการ
จองซื ้อที่ปรากฏในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ
(ข) ในรอบต่อๆ ไป บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันรอบละ 100 หน่วย วนเป็ นรอบไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะครบจานวนหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ร ะบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การ
บริ ห ารและจัด การกองทุน ฯ” หัวข้ อ ย่อ ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 5
“สัดส่วนกำรจัดสรรหน่วยลงทุน” ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อรายใดจอง
ซื ้อและยังไม่ได้ รับการจัดสรร เหลือน้ อยกว่า 100 หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซื ้อ
รายนันจะถู
้ กตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรในรอบนันและรอบต่
้
อๆ ไป
(ค) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กับผู้จองซื ้อในข้ อ (ก) หรื อ ข้ อ (ข)
ทุกรายได้ ในรอบใด บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะใช้ วิธีสมุ่
คั ด เลื อ กรายชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ทั่ ว ไปที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร (Random) ด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็ม
ตามจานวนที่จองซื ้อตามที่สมุ่ คัดเลือกได้ นนั ้
(ง) บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ และคืนเงินค่าจองซื ้อส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรให้ กบั ผู้ลงทุนรายนันในกรณี
้
ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อ
รวมกันมีจานวนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับ
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ใ นหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่
8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”
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โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายนัน้ จะดาเนินการโดยบริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม
จากัด และคาดว่า จะสามารถประกาศผลการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ได้ อ ย่างเร็ ว ภายในวัน ที่ 24
กรกฎาคม 2560 โดยผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ
สานักงานและแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (ในวัน ทาการเท่านัน)
้ หรื อทาง
เว็บไซต์ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายห น่ ว ย ลงทุ น ” ข้ อ 3 “กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยสุ ด ท้ ำย ” หรื อผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.settrade.com ทังนี
้ ้ สาหรับการตรวจสอบที่สานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อทางเว็บไซต์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 3
“กำรกำหนดรำคำเสนอขำยสุดท้ำย” นัน้ สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่
มีการจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรายนันๆ
้ เท่านัน้
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปที่จองซื ้อและได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนที่จองซื ้อแล้ ว ในกรณี ที่จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปมากกว่าจานวนเงินที่ได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยใช้ จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ข้ างต้ น หากมีหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เหลือจากการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้จองซื ้อพิเศษ และ/หรื อ ผู้สนับสนุน ตลอดจนกาหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขายดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขัดแย้ งกับกฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู นับสนุน
บริ ษัทจัดการ จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู นับสนุนในจานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรร
หน่วยลงทุนสาหรับผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อย
ที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน ” ข้ อ 5 “สัดส่วนกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ” ซึ่งเป็ นจานวนไม่เกิน
หนึง่ ในสามของหน่วยลงทุนทังหมด
้
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อพิเศษ
บริ ษัทจัดการ (และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ) จะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษตามสัดส่วนการจัดสรรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและ
จัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 5 “สัดส่วนกำรจัดสรรหน่วย
ลงทุน” ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนกาหนด
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โดยวิธีการจองซื ้อสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษรายดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามวิธีการที่ บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะได้ กาหนด ทังนี
้ ้ หน้ าที่ในการจองซื ้อและชาระ
เงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ าทา
สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการการจัด จาหน่าย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขต่า งๆ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นผลสาเร็ จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้สนับสนุนได้ ทาการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20.00 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เป็ นต้ น
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อ เป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนฯ หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อชื่อเสียงหรื อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนฯ แล้ วเสร็ จและนายทะเบียนได้
บันทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดย
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์ หรื อใบ
หน่ ว ยลงทุน (กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ ขอออกเป็ น ใบหน่ ว ยลงทุน ) ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ หน่ ว ยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก ทังนี
้ ้วัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกหมายถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการ
เสนอขายครัง้ แรก
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ข้ างต้ น หากมีหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เหลือ จากการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อพิเศษ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้จองทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้สนับสนุน ตลอดจนกาหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขายดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขัดแย้ งกับกฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
2.

ข้ อจากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1) ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็ นไป
ตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก.ล.ต.และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่นบริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ และในการเสนอขายครัง้ แรกบริ ษัทจัดการ และผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดดังที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หาร
และจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
(2) เนื่องจากมีการแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษและผู้สนับสนุน
ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปไว้ แล้ วตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การ
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บริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้ อ 5 “สัดส่วน
กำรจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการ จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จอง
ซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษที่ได้ รับการจัดสรรแบบผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุนอีก เว้ นแต่
เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ ของผู้จองซื ้อทั่วไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ
ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทังกลุ
้ ม่ บุคคลเดียวกันของผู้ลงทุน
รายนันต้
้ องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่
8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”ข้ อ 2 “อัตรำกำรถือหน่วยลงทุน”
3.

ข้ อตกลงเรื่องการห้ ามขายหน่ วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่สญ
ั ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ มีผลใช้ บังคับ BRR ตกลงรักษาสัดส่วนการถื อ
ครองหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20.00 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
น
ฯ ณ เวลาใดๆ เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จ โดย BRR ได้ ตกลงกับ
บริ ษัทจัดการ ในนามของกองทุนฯ ว่า BRR จะไม่ขาย หรื อโอนหน่วยลงทุน หรื อนาหน่วยลงทุนไป
จานา หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากกองทุนฯ

8.4.4

การจดทะเบียนกองทุน
เมื่อการเสนอขายครัง้ แรกเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที่ได้ รับจากการ
เสนอขายเป็ นกองทุนรวมกับก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ กองทุนฯ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยราย

(2)

มีก ารจัด สรรหน่วยลงทุนให้ แก่ บุค คลใดหรื อกลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ใดเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนด (กล่าวคือ “อัตรำกำรถื อหน่วยลงทุน ” ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 ท้ ายนี ้)

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมูลค่าไม่น้อยกว่าสองพันล้ านบาท ทัง้ นี ้ การคานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

(4)

มีการทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(5)

มีการทาข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

(6)

มีการทาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน

ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ น การจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ น กองทุน รวมได้ อันเนื่ อ งมาจากการขาด
คุณสมบัติตามข้ อ (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน” ข้ อ 9 “กำรคืนเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน”
8.4.5

วิธีการโอนหน่ วยลงทุน
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การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอ
ขายครั ง้ แรกหรื อ การเสนอขายครั ง้ ต่อ ๆ ไป ถื อว่า เป็ น การที่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน ยอมรั บ ที่ จ ะผูก พัน ตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ซึง่ ได้ มีการลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบจากบริ
้
ษัทจัดการ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯจะอยูใ่ นรูปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scripless) ในกรณีที่มีความจาเป็ น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ ออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคาขอออกใบ
หน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ กาหนด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการซึ่งนายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ ต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบัน และมีข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิง
ต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
1.

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่วยลงทุนที่ ป ระสงค์ จ ะโอนหน่วยลงทุน ในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิ บัติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และดาเนินการตามขันตอนและ
้
วิธีการที่นายทะเบียนและ/หรื อ บริ ษัทจัดการและ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาหนด

2.

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุนตามแบบที่กาหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในแบบคาขอโอน
หน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบตามที
้
่นายทะเบียน
จะกาหนดและดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีการขอออกใบหน่วยลงทุนใบใหม่ผ้ โู อนจะต้ องทาการสลักหลังใบหน่วยลงทุน
และนามาแสดงต่อนายทะเบียนด้ วย
การโอนหน่วยลงทุนให้ มีผลบังคับและใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้ รับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ ต่อเมื่อนายทะเบียนทาการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ ถื อหน่วยลงทุน
เรี ย บร้ อยแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้โอนจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุน (ถ้ ามี ) ตามที่ น าย
ทะเบียนกาหนด
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหรื อบริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็ นผลให้ กองทุนฯมีผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อ
ย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
บริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ นายทะเบี ย น และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์กาหนด
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ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนฯ ไม่มีข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนันจะท
้
า
ให้ อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯขัดต่อหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”“”
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้

8.4.7

ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกและการถือหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ของแต่ละบุคคลรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
กฎระเบียบที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์
1.

กลุ่มบุคคลเดียวกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาความเป็ นกลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น ตามหั ว ข้ อนี ้ ให้ บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนีห้ รื อตามที่ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน

2.

(ก)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข)

นิติบคุ คล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
้ ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนใน
นิ ติ บุค คลดังกล่าวไม่ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มเกิ น กว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
้

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลของบุค คลตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น แต่ทัง้ นี ้ มิให้ รวมถึ งกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ

อัตราการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก ให้ แก่บคุ คลใดๆ (รวมถึงกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลนัน)
้ ได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนฯ และจะดาเนินการให้ การถือหน่วยลงทุนหลังจากนันของบุ
้
คคลใดๆ (รวมถึงกลุ่ม
บุค คลเดี ย วกัน ของบุค คลนัน้ ) ไม่เกิ น หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน ที่ จ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ ยกเว้ นกรณีตอ่ ไปนี ้
(1)

การจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯให้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
(ก)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
บาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
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(2)

3.

(ข)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพซึ่งจัดตังตามพระราชบั
้
ญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

(ค)

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ง)

กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อ

(จ)

นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล

การจัด สรรหน่วยลงทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด จาหน่ายหน่วยลงทุน ที่ รับหน่วยลงทุน ตามข้ อ
ผูกพันภายใต้ สญ
ั ญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่บริ ษัทจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตราหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนฯไว้ ไม่เกิ น 1 ปี นับ แต่วันที่ รับ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดงั กล่าว บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจากัดสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ ถือ หน่วยลงทุนเกิ น กว่าอัต ราร้ อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกันกับ BEC และ BPC

อัตราส่ วนการลงทุนของคนต่ างด้ าว
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวจะต้ องจัดสรรไม่เกิ น ร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่กาหนดอัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าวในกองทุนฯ ที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใดๆ

บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
้
ยนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯและตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 เพื่ อควบคุมให้ อัต ราการถื อ หน่วยลงทุนเป็ น ไปตามข้ อจากัด ที่เกี่ ยวข้ องภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ
8.4.8

ผลของกรณีอัตราการถือหน่ วยลงทุนไม่ เป็ นไปตามที่กาหนด
1.

หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(ก)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่ว ัน ที่บ ริ ษั ท จัด การ
ทราบหรื อ ควรทราบถึง เหตุที่บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ
ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ”
ข้ อ 2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(ข)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รายนันหรื
้ อกลุ่มบุคคลเดียวกันจาหน่าย
หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการ
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กองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “อัตราการถือหน่วย
ลงทุน” ออกไป

2.

(ค)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตังนายทะเบี
้
ยนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนฯและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุน
ของคนต่างด้ าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ และนายทะเบียนจะต้ องไม่รับโอน
หน่วยลงทุน หรื อ ไม่รับ คนต่างด้ าวลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ถือ หน่วยลงทุน หากการรั บ จด
ทะเบียนโอนหรื อการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนของคน
ต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่กาหนด

(ง)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” และ ข้ อ 3. “อัตราส่วนการลงทุน
ของคนต่างด้ าว” ไม่มีสิทธิออกเสียงหรื อรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าอัตราที่กาหนด ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หารและจัดการกองทุนฯ”
หัวข้ อย่อยที่ 8.4.8 “ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด” ข้ อ 2
“ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”

(จ)

หากปรากฏแก่บริ ษัทจัดการว่าหลังพ้ นระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่รับหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ฯ ให้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอนุโลม

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หาร
และจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ”ข้ อ 2 “อัตรา
การถือหน่วยลงทุน” และ ข้ อ 3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ ไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือ
เกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้

(ข)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8 “การบริ หาร
และจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” ข้ อ 2 “อัตรา
การถือหน่วยลงทุน” และข้ อ 3 “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิรับ
เงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิ น โดยถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั ง้ ปวงรับทราบและ
ยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากจาก
บัญ ชี และทรัพย์ สินของกองทุน ฯ โดยไม่นามารวมคานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนฯ
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(ค)

8.5

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่า
อัต ราที่ ก าหนดไว้ ในหัว ข้ อ 8 “การบริ ห ารและจัด การกองทุน ฯ” หัว ข้ อ ย่อ ยที่ 8.4.7
“ข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดนันให้
้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
8.5.1

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจาก ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้ รับชาระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึง่ กรณีนี ้ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ล.ต.

8.5.2

(1)

ได้ รับ มติข องผู้ถือ หน่ว ยลงทุน แล้ ว (กรุ ณ าพิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในหัว ข้ อ 8 “การ
บริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.5.2 “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ท้ ายนี ้)

(2)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย และ

(3)

ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นกรณียกเว้ น (กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 8
“การบริ หารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้ อย่อยที่ 8.5.3 “ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.” ท้ ายนี ้)

มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ ต้ องดาเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่
ในกรณี ที่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน มีมติให้ เพิ่ม เงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนฯโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน บางราย ต้ อ งไม่ป รากฏว่า มีผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ว ย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดคั
้
ดค้ านการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ
วิธี ก ารขอมติผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน เพื่อ เพิ่ม เงิ น ทุน จดทะเบีย นของกองทุน ฯจะต้ อ งก ระทาตามวิธี ก ารที่
กาหนดไว้ ใ นข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การและไม่ข ัด หรื อ แย้ ง กับ กฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.14.2 “สิ ทธิ ในกำรออกเสียงเพือ่ ลงมติ ”
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี)
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ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน ฯตามที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ (2) ข้ างท้ ายนี ้)
(ก)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข)

จานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน

(ค)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อต่ากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ

(ง)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุน ฯจากการเพิ่ มทุนจดทะเบียน และข้ อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (price dilution) ผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (control dilution) และข้ อมูลอื่น
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณี เป็ น การเพิ่ ม ทุ น ตามหัว ข้ อ 2 “การลงทุ น ของกองทุ น ฯและข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” หัวข้ อย่อยที่ 2.3.2 “กำรลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุนฯลงทุน
เพิ่ มเติ ม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ
(ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม
(ก)

ลักษณะของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

หลักเกณฑ์การกาหนดราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว

(ค)

สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว และสมมติฐาน
ที่สาคัญในการประเมินค่า

(ง)

ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมิน
ค่าตาม (ค)

(จ)

สรุ ป สาระส าคัญ ของข้ อ ตกลงเกี่ ย วกับ การจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(ฉ)

การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น แหล่งที่มาและจานวนเงินที่
จะกู้ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะน าไปเป็ น หลัก ประกัน และล าดับ สิ ท ธิ ข องเจ้ าหนี เ้ งิ น กู้ ยื ม
เปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเปิ ดเผย
ข้ อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทารายการที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของกองทุนฯและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนัน้ โดยจะ
แสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
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มติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เมื่อความจาเป็ นในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันหมดไป
้
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
8.5.3

ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ในการยื่นคาขออนุมัติ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงได้ ว่า
กองทุนฯมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ เป็ นข้ อกาหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบตั ิตาม
เมื่อมีการจัดตัง้ กองทุนฯ นอกจากนี ้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯจะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับ
โครงการจัดการกองทุนฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวด้ วย
ให้ การอนุมตั ิของ ก.ล.ต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯเป็ นอันสิ ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีตอ่ ไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ฯภายใน
1 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.ล.ต.

(2)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานตามที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทจัดการ จะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน นันตามสั
้
ดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และแจ้ งให้
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หาก
บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานันได้
้ เพราะพฤติการณ์อนั
ใดอันหนึง่ ที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการ ชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อครบถ้ วน

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนฯ
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ จะต้ องดาเนินการตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯตามหัวข้ อ 8.14 “กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงกำรจัดกำร
กองทุนฯ” และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหัวข้ อ 8.3.2
“ข้อกำหนดกำรจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
8.6

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการ อาจกระทาได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามแผนที่จะได้ มีการกาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนฯ
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กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั น
ผลในคราวใดๆ จากกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทุนฯ และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแส
เงินสดรับของกองทุนฯ ซึ่งไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อันเนื่องมาจาก
วิธีการรับรู้ รายได้ ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งกาหนดให้ มีการแบ่งรายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าที่ กองทุนฯ ได้ รับออกเป็ นรายได้ ผลประโยชน์ จากเงินลงทุนในรายได้ สุท ธิ ฯ และสภาพคล่อง
ส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในรายได้ สทุ ธิฯ
ทังนี
้ ้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ในจานวนที่เหมาะสม ตามดุลพินิจของ
บริ ษัทจัดการ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการได้ ชี ้แจงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน
หรื อได้ เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว โดย การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
ซึง่ เป็ นไปตามที่กล่าวมานี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุมตั ิโดย
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาจานวนครัง้ ในการลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนฯ ในแต่ละปี หรื อไม่ลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เลย หากบริ ษัทจัดการเห็นว่าการลดทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวอาจกระทบต่อการบริ หารงานของกองทุนฯ หรื อเนื่องจากปั จจัยสาคัญอื่นๆ
(2)

กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและ
การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทุนฯไม่มีกาไรสะสมเหลืออยู่
แล้ ว

(3)

กองทุนฯ มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ ง
แล้ วของกองทุนฯ

(4)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ

ทังนี
้ ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามข้ อ (1) ถึง (3) ข้ างต้ นไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่กองทุนฯมีการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่ไม่สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทาโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และจะเฉลีย่ เงินคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืน
ดังกล่าวจากกาไรสะสมของกองทุนฯ
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ฯบริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัดการและไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.14.2 “สิ ทธิ ในกำรออกเสียงเพื ่อลงมติ ” นอกจากนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯตามหัวข้ อ 8.15 “กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โครงกำรจัดกำรกองทุนฯ”
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บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื่อขอ
มติ (ตามแต่กรณี)
(ก)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ

(ข)

จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครัง้

(ค)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนฯจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ

ตามประกาศ ทน.1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติม
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน (เช่น เหตุแห่งการลดทุนจดทะเบียนจานวนเงินทุนจด
ทะเบีย นที่ ลดลง และวันปิ ดสมุด ทะเบี ยน เป็ น ต้ น ) ทุกครัง้ ของกองทุนฯไว้ บ นเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทจัด การและใน
รายงานประจาปี ของกองทุนฯ ด้ วย
8.7

การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ฯ
8.7.1

บริษัทจัดการ
ในการบริ หารจัดการกองทุนฯ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามโครงการจัดการกองทุนฯที่ได้ รับอนุมตั ิจา
กก.ล.ต. ทังนี
้ ้ สิทธิและภาระผูกพันของบริ ษัทจัดการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีอานาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ โดยมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี ้
(1)

สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับ บริ ษัทจัดการมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชี ช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนฯหรื อ บริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการ
กองทุนฯ) หรื อทังกองทุ
้
นฯ และบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา

(2)

สิทธิ ในการปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนันไม่
้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการ
อนุมตั ิการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทาให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนฯ และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุนฯตาม
ข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ

(4)

สิทธิในการขอคาปรึกษาและคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตลอดจนการ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯลงทุน
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(5)

สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
ในคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ

(6)

มี สิท ธิ และอานาจในการเข้ าท าเอกสารธุ รกรรม และใช้ สิท ธิ ห รื อ ด าเนิ น การตามที่
กาหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรม รวมทังใช้
้ ดลุ พินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้
เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ

(7)

สิทธิและอานาจอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการด าเนิน การใดๆ ที่ อาจแตกต่างไปจากที่ กาหนดไว้ ใน
เอกสารธุรกรรมตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการกองทุนฯ และประโยชน์ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ต่อสาระสาคัญของเอกสารธุรกรรม
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการ คือจะต้ องบริ หารและจัดการกองทุนฯ รวมทัง้
ทรัพ ย์สินและหนีส้ ินของกองทุนฯ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกั บบริ ษั ทจัดการ มติผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึง่ กองทุนฯ หรื อ บริ ษัทจัดการ (เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุนฯ) หรื อทังกองทุ
้
นฯ และบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

การบริหารจัดการกองทุนฯ
ในการบริ หารและจัดการกองทุนฯบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

จัด การกองทุน ฯให้ เป็ น ไปตามโครงการจัด การกองทุน ฯที่ ได้ รับ อนุมัติ จ า
กก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัดการ มติผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี ช้ วน กฎหมายหลักทรัพ ย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนฯเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญ ญัติใน
มาตรา 125 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(ข)

จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ และหนัง สือ ชี ช้ วน ที ่ม ีส าระไม่ต ่า งจากข้ อ ผูก พัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อก.ล.ต.

(ค)

จัดให้ กองทุนฯ มีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ลา่ สุดต่อ ก.ล.ต.
ตลอดอายุข องกองทุ น ฯ และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของ
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กองทุน ฯ บริ ษั ท จัด การต้ อ งด าเนิ น การให้ ก องทุน ฯมี ลัก ษณะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
(ง)

แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น ฯ หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจั ด การตาม
ข้ อกาหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ดาเนิน การให้ ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติม โครงการจัด การกองทุน ฯ หรื อ แก้ ไข
วิ ธ ี ก ารจัด ก า รเป็ น ไป ต า ม บ ท บัญ ญั ต ิ ใ น ม าต รา 129 แ ห่ ง พ รบ .
หลักทรัพย์

(จ)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
หนังสือชี ้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ต่อผู้
ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ค รบถ้ วน
ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือ่ น

(2)

จัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่ ก.ล.ต.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้
ชวนแก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งหนังสือชีช้ วนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้ อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุนฯ (Mutual Fund Report and
Prospectus System (“MRAP”))

(3)

จัด ส่งหรื อ แจกจ่ ายหนัง สือ ชี ช้ วนแก่ ผ้ ูล งทุน ที่ ส นใจจะลงทุน ใน
หน่วยลงทุน โดยต้ องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะ
ศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ างหนังสือชีช้ วนตาม (1)
ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั

(ฉ)

ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ อง
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณา
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนตามที่ก.ล.ต. กาหนด

(ช)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
้ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทา
หน้ าที่ในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้ องไม่มีค วามสัมพันธ์ กับ ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯจะลงทุนในลักษณะของการเป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
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(ซ)

ประชาสัมพันธ์ การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่ อให้ มี การกระจาย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ)

ในการจัด การทรั พ ย์ ส ิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน บริ ษ ั ท จัด การต้ อ ง
ดาเนิน การและควบคุม ดูแ ลให้ ก ารจัด การเป็ น ไปตามสาระสาคัญ ที่ไ ด้
ระบุไ ว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน ฯ และ บริ ษ ั ท จัด การต้ อ งจัด ให้ มี
ข้ อ กาหนดในเอกสารสัญ ญาที่เ ข้ า ทาหรื อ จะเข้ า ทาเกี่ ย วกับ การจัด การ
ทรั พ ย์ สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที่นา
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน ฯไปจัด หาผลประโยชน์ มี
หน้ าที่ รายงานข้ อเท็ จจริ งและเหตุผลต่อ บริ ษั ท จัด การโดยไม่ชักช้ า เมื่ อ มี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ญ)

ได้ ม าเพิ่ม เติม และจาหน่า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน กิจ การโครงสร้ างพื ้นฐาน ให้
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดในโครงการจัด การกองทุน ฯและตามกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ฎ)

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานกองทุนฯจะ
ไม่ ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเอง โดยจะจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานโดยการให้ เช่ า ให้ สิ ท ธิ หรื อ ให้ ผู้ อื่ น
ดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์
จากทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ น ไปตามข้ อ กาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนฯและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ)

ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่ ป รากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ

(ฐ)

ดาเนิ น การที่ จาเป็ น เพื่ อ ควบคุม ดูแ ลและให้ มั่น ใจได้ ว่า การถื อ หน่ว ย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้

(ฑ)

เพิ่ ม หรื อ ลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน ฯให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดใน
โครงการจัด การกองทุน ฯและตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ น
ประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลัก เกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ ป ระกาศใช้ บังคับ โดย
ก.ล.ต. ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์

(ฒ)

จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนฯให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯและ
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ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ รวมทัง้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพ ย์ตลอดจนประกาศ หรื อ กฎระเบี ยบ หนังสือเวียนของ
ตลาดหลักทรัพย์
(ณ)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯจะได้ ม า
และการประเมิน ค่า ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วในครั ง้ ถัด ๆ มาให้ เ ป็ น ไปตามที่
กาหนดไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน ฯและตามที่ก ฎหมายหลักทรัพย์ได้
กาหนดไว้

(ด)

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนฯตามที่
กฎหมายกาหนด

(ต)

ดาเนินการเลิกกองทุนฯให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ถ)

จัด ให้ มี แ ละคงไว้ ซึ่งระบบงานที่ เหมาะสมสาหรั บ การบริ ห ารและจัด การ
กองทุนฯ อย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้

(ท)

(1)

การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินการของ
กองทุนฯ ให้ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและ
จัดการกองทุนฯ

(2)

การวิ เคราะห์ และศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการจัด ตัง้ กองทุน ฯ
รวมทั ง้ การตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence)
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตังกองทุ
้
นฯและทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่ถูกต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
และ

(3)

การกากับ ดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ ยวกับทรัพย์ สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามโครงการจั ด การ
กองทุนฯและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริ ษั ทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนฯด้ วยตนเอง และไม่ มอบหมาย
อานาจให้ บคุ คลอื่นใดจัดการกองทุนฯ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้อื่นบริ หารจัดการกองทุนฯเฉพาะในส่วนที่เกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการ
ปฏิ บัติ ก ารด้ า นงานสนับ สนุน ทัง้ นี ก้ ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี ) ต้ อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(2)

(3)

(ธ)

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น
ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะปฏิบตั ิการและ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ด าเนิ น การอื่ น ใดเท่ า ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การปฏิ บัติ ต ามพั น ธสัญ ญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น)

ดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และ
รักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั
หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การลงทุน
(ก)

เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของ
กองทุนฯภายในหกเดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่
น้ อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ

(ข)

ดารงมูลค่าการลงทุน ในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ (เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชี สดุ ท้ ายของอายุ
กองทุนฯ หรื อตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ)

(ค)

ด าเนิ น การให้ กองทุ น ฯไม่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่ทรัพย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนฯสามารถ
ลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดาเนินการให้ การลงทุนของกองทุนฯในทรัพย์ สินอื่น
ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

การเรียกเก็บและชาระเงินของกองทุนฯ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบ
แทนอื่นใดจากกองทุนฯให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ

(4)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก)

จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 และแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลเข้ าแทนที่ ก รรมการใน
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คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาการลงทุน ซึ่งต้ องเป็ น บุค คลที่มี คุณ สมบัติ ตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนฯ
(ข)

จัด ให้ มี ก ารแต่ ง ตัง้ บุค ลากรที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศที่
เกี่ยวข้ องซึ่งออกตามพรบ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก กลต.
หรื อ ก.ล.ต. เป็ นผู้ จัด การกองทุ น ฯเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับ
กับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิ ช าชี พ ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก ก.ล.ต. บริ ษั ท จัด การ
จะต้ องรายงานการแต่งตัง้ และการสิ ้นสุดการแต่งตัง้ ผู้ จัดการกองทุนฯต่อ
ก.ล.ต. ตามประกาศที่ เกี่ ยวข้ องของ ก.ล.ต. รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่ อผู้จัดการ
กองทุนฯให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่
จัด ส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั ง้ และเปิ ดเผยไว้ บ น
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัท
จัด การปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ล ให้ เป็ นปั จ จุ บั น ภายในสิ บ สี่ วัน นั บ แต่ วัน ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลง

(ค)

แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ (เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี ม ติ ให้ แต่ง ตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนดและ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ

(ง)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลีย่ นตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
รายใหม่ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ก าหนด และแ จ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ถึงการแต่งตังนายทะเบี
้
ยน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตัง้
นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ)

แต่งตังนิ
้ ติบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/
หรื อของกองทุ นฯ หรื อบุ คคลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องและจ าเป็ นเพื่ อปฏิ บัติ หน้ าที่
เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
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(5)

(ช)

แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนฯ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้
ความเห็ น ชอบ และเปลี่ย นตัว ผู้สอบบัญ ชี ใหม่ ซึ่งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
ดังกล่าว

(ซ)

แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญ ชี ของกองทุน ฯโดยความเห็ น ชอบของ ก.ล.ต. เพื่ อ ท า
หน้ าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนฯให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการ
อย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนฯ

(ฌ)

จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่
ขายหน่วยลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก)

จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุน เป็ นกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายในสิบห้ าวันทาการนับ
แต่ว นั ปิ ด การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ.
หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข)

จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ หรื อนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ มเติมเพื่ อการเพิ่ม เงิน ทุนของกองทุน ฯ
แล้ วแต่กรณี

(ค)

ดูแลให้ ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่วยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การและโครงการ
จัดการกองทุนฯเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัดการหรื อโครงการจัดการ
กองทุนฯขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ โครงการจัดการกองทุนฯโดย
ไม่ชกั ช้ า

(ง)

เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไป
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ
โครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์

(จ)

ในการขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การต้ องแสดงข้ อมู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็น
ของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว
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(ฉ)

ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ อ งที่ บ ริ ษัท จัดการต้ องให้ ความเห็น ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และในเรื่ องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมัติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช)

ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษั ทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออก
ใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบันโดยมี
ข้ อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้ างอิงต่อ บริ ษั ทจัดการและบุคคลอื่น ได้ ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

(ซ)

ดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบให้ บคุ ลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงาน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

(ฌ)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้ าที่ของตนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนฯได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(ญ)

จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สิน
ของบริ ษัทจัดการ และนาทรัพย์สินของกองทุนฯและผลประโยชน์ ที่ได้ จาก
การนาทรัพย์สนิ ของกองทุนฯไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ฎ)

จัดทาบัญชี แสดงการลงทุน ของกองทุนฯให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรั พย์

(ฏ)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ)

จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ)

จัดทามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า ของหน่วยลงทุน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ฒ)

จัด ท างบการเงิ น ของกองทุ น ฯตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์และนาส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
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(ณ)

จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนฯโดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
สีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ

(ด)

รายงานต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรื อ การเปลี่ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผลกระทบต่อ มูลค่าทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(ต)

จัด ท า จัด ให้ มี ก ารท า จัด ส่ง รายงาน และเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กองทุนฯให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตาม
สัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุนฯ ที่ปรึ กษา และ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตังที
้ ่เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุค คลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึ ง ดาเนิ น การตามที่
ระบุ ไ ว้ ในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ และ/หรื อ ตามที่ ผ้ ู ถื อ หน่วยลงทุนร้ องขอ และ

(ท)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัท
จัดการ

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนฯ อาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการ
อนุมตั ิเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถื อหน่วยลงทุน
รวมกันเกิ นกึ่ งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ยนบริ ษั ท
จัดการ และมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนฯ

(2)

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดการกองทุนฯรวม หรื อในกรณีที่ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการ
ได้

(3)

ในกรณีที่ ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนบริ ษัทจัดการจากการบริ หารจัดการกองทุนฯตามมาตรา
128 ของ พรบ. หลักทรัพย์

(4)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขนโยบายในการ
จัด การที่ กาหนดไว้ ในโครงการจัด การกองทุน ฯ หรื อ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง อันมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คาสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อเป็ นการ
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เปลี่ย นแปลง แก้ ไขเพิ่ ม เติม ในลัก ษณะที่ มี ผลให้ เป็ น การเพิ่ ม ภาระหน้ าที่แ ก่ บ ริ ษั ท
จัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนฯต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่า
บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งเสนอชื่ อ บริ ษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด (เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัทจัดการ
รายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด เพื่อทาหน้ าที่จดั การกองทุนฯ
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯแทนบริ ษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
ในการเปลี่ยนบริ ษั ท จัด การหากเป็ นกรณี ที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ก าหนดให้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก็ให้ ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อนโดย
บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปตามที่จาเป็ นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษั ท
จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่ บริ ษัทจัดการได้ ทาการแจ้ งการลาออกจากการเป็ น
บริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ (4) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
เห็นชอบกับการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่บริ ษัทจัดการเสนอชื่อ หรื อกองทุนฯ และ/หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจาก
บริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนฯ โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนฯแล้ ว
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลีย่ นตัวบริ ษัท
จัดการแล้ วตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ บริ ษัทจัดการ
ตามข้ อ (4) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ โดยคานวณจานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่จริ ง
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด การ ไม่ ว่า โดยค าสั่ง ก.ล.ต. หรื อ โดยเหตุ อื่ น ใดตาม พรบ.
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่
ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการรายใหม่
8.7.2

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อนเริ่ มการเสนอขายครัง้ แรกบริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลอื่นที่มี
คุณ สมบัติแ ละไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพ ย์ เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
รายละเอียดที่อยูต่ ิดต่อของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีดงั นี ้
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 18
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33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์

0-2470-3655, 02-470-3201

หมายเลขโทรสาร

0-2470-1996-7

1.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(3)

รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจด
้
ทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นฯกับ ก.ล.ต.

(4)

กากับดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการ
กองทุนฯ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด
หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบัติตาม ให้ แจ้ ง ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(5)

จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องด
เว้ น กระท าการ จนก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทุน ฯหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ภายใน 5 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(6)

รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนฯโดยแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(7)

ด าเนิ น การตรวจตราทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ฯ และบัน ทึ ก สภาพทรั พ ย์ สิ น ที่ ผ้ ูดู แ ล
ผลประโยชน์ ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

(8)

ติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุนฯเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม

(9)

จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ

(10)

ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ อง
เรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จาก ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับ
คดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนฯได้
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(11)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนฯของบริ ษัทจัดการ
โดยเคร่งครัด

(12)

ปฏิ บัติ หน้ าที่ ด้วยความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ ยงผู้ป ระกอบ
วิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนฯและผู้ถือหน่วยลงทุน

(13)

พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมัติการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานของกองทุนฯซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้
เป็ น ไปตามโครงการจัด การกองทุน ฯและกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ โดยค านึ ง ถึ ง
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
เว้ นแต่ในกรณีทรัพย์สนิ เสียหาย ให้ บริ ษัทจัดการ (เพื่อและในนามของกองทุนฯ) มีดลุ ย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ในการ
ตัด สิน ใจที่ จ ะให้ (ก) BEC และ/หรื อ BPC ซ่อมแซมก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าขึน้ ใหม่ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อ (ข) จะใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาโอนสิทธิ
ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนสิทธิ รายได้ สทุ ธิ ฯ หรื อ (ค) จะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

(14)

พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญา หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาที่
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทาสัญญา หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อบอก
เลิ ก สัญ ญาดัง กล่ า ว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทุ น ฯและกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้ รับการแต่งตังโดย
้
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)

(15)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่า
มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนฯอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ

(16)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

(17)

ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญชีของกองทุนฯภายในระยะเวลาที่ บริ ษัท
จัดการร้ องขออย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และ/หรื อ ข้ อกาหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)

(18)

ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น
เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการ
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ดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน

2.

(19)

ในกรณี ที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ว ยลงทุน หากบริ ษั ทจัดการไม่
ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(20)

มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯและ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ

(21)

ปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่น ตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถื อหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
้
เปลี่ยนตัว
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และมี ก ารแต่ งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ รายใหม่ ขึน้ ในเวลาใดๆ
ระหว่างอายุของกองทุนฯ

(2)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนฯหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
หรื อธุรกิ จสถาบันการเงิน หรื อในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้

(4)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติใน
หมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อ หมวด 7 ของลัก ษณะ 12 แห่ ง ประมวล
กฎหมายอาญา

(5)

ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(6)

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนฯที่สาคัญอันเนื่องมาจาก
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไขดั ง กล่ า วมี ผ ลให้ เป็ นการเพิ่ ม ภาระหน้ าที่ แ ก่ ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณี
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
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บอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน
(7)

ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่ งตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์ ในกรณี ดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
ทราบหรื อควรได้ ทราบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันที่ ก.ล.ต. ตรวจพบ
การขาดคุณ สมบัติ ดังกล่าว และบริ ษั ท จัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณ สมบัติ
ดั ง กล่ า วให้ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ท าการนั บ ตั ง้ แต่ วัน ถั ด จากวั น ที่ ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการ
แก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการขออนุญาตเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตังแต่
้
วันถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญ าตจาก ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท
จัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้ นี ้
เว้ นแต่ ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น

(8)

เมื่ อ มี ผ้ ูใดเสนอหรื อ ยื่ น ค าร้ องต่ อ ศาลหรื อ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งในส่ว นที่
เกี่ ย วกั บ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (ก) เพื่ อ เลิ ก กิ จ การของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ห รื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจ การ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผัน
การชาระหนี ้ จัดการทรั พย์ สิน ชาระบัญ ชี หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่างๆ

(9)

เมื่ อ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รของรั ฐ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ง านของผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป หรื อ

(10)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกเหนือจากกรณี ที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิก
สัญญาบอกกล่าวให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อย
กว่า 60 วัน

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ กองทุนฯต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนันในกรณี
้
ที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามเงื่ อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนั ้
ต้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นฯให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จน
เสร็ จ สิ ้น หรื อตามค าสัง่ ของบริ ษั ท จัด การ หรื อ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนิ น การอื่น ใดที่ จาเป็ น
เพื่ อให้ ก ารโอนและส่งมอบทรั พ ย์ สิน และเอกสารทัง้ หลายเป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อยให้ แ ก่ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วย
ความต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั คงได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภายใต้
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สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณี ที่ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ สิ น้ สุด ลง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ตามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ซึ่ง เกิ ด ขึน้ ก่ อ นการสิน้ สุด ของสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใด จะคานวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอก
กล่าวการบอกเลิกสัญญาหรื อระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
3.

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนฯ
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สิน
และเอกสารสาคัญของกองทุนฯไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการเก็บรักษาเอกสารการทาธุรกรรมเกี่ ยวกับทรัพย์ สินที่กองทุนฯ
ลงทุนทัง้ หมด ไว้ ณ สานัก งานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้ น แต่ท รัพ ย์ สิน ซึ่งโดยลัก ษณะของ
ทรัพย์สนิ นันไม่
้ สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ หรื อในกรณีที่ บริ ษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็ บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุนฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัท
จัดการจะจัดเก็บทรัพย์สนิ ของกองทุนฯไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
8.7.3 นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
1.

การแต่ งตัง้ นายทะเบียน
บริ ษั ท จัด การจะแต่งตัง้ นิ ติ บุค คลต่อ ไปนี ซ้ ึ่งเป็ น ผู้ที่ ได้ รับ ใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ น นาย
ทะเบียนหลักทรัพ ย์ จาก ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้ าที่เกี่ ยวกับการ
จัดทา บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด ท าทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน รวมถึ งประกาศอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ชัน้ 14 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9000
หมายเลขโทรสาร

0-2009-9991

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การอาจแต่ง ตัง้ บุค คลอื่ น ที่ ได้ รับ ใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ น นายทะเบี ย น
หลัก ทรั พ ย์ จ าก ก.ล.ต.และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ให้ ท าหน้ า ที่ เป็ น นาย
ทะเบียนของกองทุนฯได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ก.ล.ต. ทราบ
2.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นายทะเบียนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนฯสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน

(2)

จัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งอย่างน้ อยประกอบด้ วยรายการข้ อมูลตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศ ก.ล.ต.

(3)

เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯไว้ ที่สานักงานของนายทะเบียน

(4)

จัดทาและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตามความเป็ นจริ ง

(5)

กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการโอน การจานา การอายัด การออกใบหน่วยลงทุน
หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และการอื่นใดที่
จาเป็ น และปิ ดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของนายทะเบียน

(6)

จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทาโดยมิชอบอันอาจก่อให้ เกิด
ความเสีย หายแก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน และระบบการเก็ บ รัก ษา รวบรวมและประมวลผลข้ อ มูล
ตลอดจนระบบสารองข้ อมูล ทังนี
้ ้ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(7)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรื อขอสาเนาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในระหว่างเวลาทาการของนายทะเบียน ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(8)

ปฏิเสธคาขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่ การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนฯ และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการรับลงทะเบียนจะเป็ นเหตุให้ การถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อเกินอัตรา
การถือหน่วยลงทุนที่กาหนด

(9)

จ่ายเงินปั นผล และเงินลดทุน

(10)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหน้ าที่อื่นที่
กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน

8.7.4 ผู้ประเมินค่ าของกองทุนฯ
1.

การแต่ งตัง้ ผู้ประเมินค่ า

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 227

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ในการลงทุน ในทรั พย์ สินที่ กองทุน ฯลงทุน ครั ง้ แรก บริ ษั ทจัด การได้ แต่งตัง้ บริ ษั ทประเมิ นค่า
ทรัพย์สินต่อไปนีใ้ ห้ ทาหน้ าที่ประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรกตามที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนฯ และข้ อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์
ชื่อ

บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 31 ห้ อง 314-316 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์

0-2675-8403

หมายเลขโทรสาร

0-2675-8427-8

ชื่อ

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

ที่อยู่

ห้ องเลขที่ 36 ชัน้ 8 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
121 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์

0-2641-3800

หมายเลขโทรสาร

0-2641-3801

ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯลงทุน
ครั ง้ แรก บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแต่งตัง้ บริ ษั ท ประเมิ น ค่าซึ่ง มี คุณ สมบัติ แ ละความเชี่ ย วชาญ
ครบถ้ วนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานของกองทุนฯหรื อประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ที่กองทุนฯจะลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ และข้ อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การประเมินค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะ
กระทาโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครัง้ มิได้
2.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่ า
ผู้ประเมินค่า มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้
(1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนฯในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า

(2)

ประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ กองทุนฯ
ได้ ลงทุ น ไปแล้ ว หรื อ จะลงทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุ น ฯ และ
ข้ อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และที่
กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ

8.7.5 ที่ปรึกษากองทุนฯ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 228

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

1.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการ อาจแต่งตัง้ เปลีย่ นตัว หรื อยกเลิกการแต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
ของกองทุนฯ อย่างไรก็ ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรื อจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ หรื อการบริ หารจัดการกองทุนฯ บุคคลดังกล่าวจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ก)

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และจะต้ องเป็ นอิสระจากผู้สนับสนุนและกลุม่
บุคคลเดียวกันของ BEC และ BPC
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนฯ ดังต่อไปนี ้
(1)

จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบและสอบทานธุรกิ จ (due diligence) โดยที่ ป รึ ก ษา
ตามที่จาเป็ น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้ านการเงิน การตรวจสอบ
และสอบทานด้ านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้ านเทคนิค เกี่ยวกับ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯจะลงทุน)

(2)

จัดเตรี ยมความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินค่า
ซึง่ ความเห็นดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนด้ วย

(3)

ในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น มี ก ารจัดท าประมาณการทางการเงิ น ของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื ้นฐาน (base case)
และการวิ เคราะห์ ค วามไวต่อ การเปลี่ย นแปลง (sensitivity analysis) ให้
อธิ บายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทาง
การเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ด้ วย

(4)

ให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อได้ เปรี ย บและข้ อเสี ย เปรี ย บของสิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหน่วยลงทุน เปรี ยบเทียบกับสิทธิ ของเจ้ าหนีแ้ ละบุคคลอื่นๆ ที่มีสิท ธิ
เหนือรายได้ ในอนาคตดังกล่าว

(5)

มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนฯในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ ปรึ กษา
ทางการเงินของกองทุนฯตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาทางการเงิน

(6)

ให้ คาปรึกษาและคาแนะนา และให้ ความช่วยเหลือแก่ บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การจัดตังกองทุ
้
นฯ (ซึง่ รวมถึงการรับรองความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูล
ที่แสดงไว้ ในเอกสารคาขอที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อการจัดตังกองทุ
้
นฯ) การระดม
ทุน และการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 229

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

(7)
(ข )

ปฏิ บัติหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึ กษาทางการเงิ น
(ถ้ ามี)

ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ในการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ ม เอ็ ง
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
รายละเอียดของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงั นี ้
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-6300
หมายเลขโทรสาร 0-2658-6862
2.

ที่ปรึกษาอื่น
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เป็ นที่ปรึ กษาอื่นๆ ของ
กองทุนฯ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ป รึ กษาพิเศษ เป็ น ต้ น อย่างไรก็ ตาม บุค คลดังกล่าว
จะต้ องไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ หรื อ
การบริ ห ารจัด การกองทุน ฯ บุค คลดังกล่า วจะต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และมี คุณ สมบัติ และไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนฯ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนฯ ดังต่อไปนี ้
(1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนฯในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทุน
ฯตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

(2)

ให้ ค าปรึ ก ษาและค าแนะนาแก่ บ ริ ษั ท จัดการเกี่ ย วกับ การจัด ตัง้ หรื อบริ ห ารจัด การ
กองทุนฯตามขอบเขตที่ตกลงกัน และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

8.7.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
1.

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (Lead Underwriter)
ในการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (“เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง”)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 230

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

ที่อยู่

อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุ ม วั น เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์

0-2658-6300

หมายเลขโทรสาร

0-2658-6862

(1.2) ชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

ที่อยู่

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-5728-2626
0-3646-2626
0-5421-2353
0-3769-2626

หมายเลขโทรสาร
(1.3) ชื่อ

0-2236-0501
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด (“CLSA”)

ที่อยู่

ชัน้ 16, อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซนั่ เพลส เลขที่ 87 ถนน
วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์

0-2257-4600

หมายเลขโทรสาร

0-2253-0532

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นนิติ
บุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทา
หน้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ก.ล.ต. ทราบ พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
2.

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ไม่มี

8.7.7 ผู้สอบบัญชีกองทุนฯ
1.

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีต่อไปนี ้ให้ ทาหน้ าที่จัดทา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบ
การเงินของกองทุนฯตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ชื่อ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15
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เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์

0-2344-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2286-5050

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญ ชี ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนฯได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้

8.8

(1)

มีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญ ชี ตาม
สัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

(2)

จัดทา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบการเงินของกองทุน ฯตามตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทาบัญชีที่ใช้ บงั คับ และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

การแต่ งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนอย่างน้ อยหนึ่งคณะเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา
หรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตลอดจนการจัดการทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อยหนึ่งรายต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุนฯรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

(2)

ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจ
ของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนชุดแรกของ
กองทุนฯ
•

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ

•

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จากบริ ษั ท จั ด การและเป็ น
ผู้จดั การของกองทุนฯ
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•

นายเขมทัต ศรทัตต์

•

นายอดุลย์ สุรวุฒิกลุ

•

นายพิทกั ษ์ ชาวสวน

•

ดร. สวัสดิ์ ไพทูลสุริการ

•

นาย วิวฒ
ั น์ เตชะกิจขจร

ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ

ข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีดงั นี ้
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ ประเสริฐ
นายสุท ธิ พ งศ์ พัวพัน ธ์ ป ระเสริ ฐ ปั จ จุบัน ด ารงต าแหน่งเป็ น รองกรรมการผู้จัด การกลุ่ม Real Estate &
Infrastructure Investment ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด นายสุทธิ พงศ์ จบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และระดับปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นางสาวศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ
นางสาวศิ ริ เพ็ ญ หวัง ด ารงเวศ ปั จ จุ บัน ด ารงต าแหน่ ง เป็ นผู้ อ านวยการอาวุโส กลุ่ม Real Estate &
Infrastructure Investment ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด นางสาวศิริเพ็ญ จบ
ก ารศึ ก ษ าใน ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ค ณ ะพ าณิ ช ย์ ศ าสต ร์ แ ล ะก ารบั ญ ชี เอ ก ก ารบั ญ ชี จ าก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริ ญ ญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ เอกการเงิน จาก California State
University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นายเขมทัต ศรทัตต์
นายเขมทั ต ศรทั ต ต์ ปั จจุ บั น ด ารงต าแหน่ ง เป็ นผู้ อ านวยการกลุ่ ม Real Estate & Infrastructure
Investment ของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด นายเขมทัต จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริ ญญาโท โครงการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย อดุลย์ สุรวุฒกิ ุล
นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในบริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์
จากัด (มหาชน) นายอดุลย์จบการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เอกการ
บัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ เอกระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) จาก Saint Joseph’s University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาย พิทักษ์ ชาวสวน
นาย พิทักษ์ ชาวสวน ปั จจุบันดารงตาแหน่งเป็ น รองกรรมการผู้จัดการ ในบริ ษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน) นายพิทกั ษ์ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ เอกการบัญชี จากมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และ ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ เอกบริ หารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ดร. สวัสดิ์ ไพทูลสุริการ
นายสวัสดิ์ ไพทูลสุริการ ปั จจุบันดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานฝ่ ายธุรกิจพลังงานความร้ อน ในบริ ษั ท
แทรคเทเบิ ล้ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จ ากัด นายสวัส ดิ์ จ บการศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์
(วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) จากจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์
(วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) จากมหาวิ ท ยาลั ย โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ น และระดั บ ปริ ญ ญ าเอก สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
นาย วิวัฒน์ เตชะกิจขจร
นายวิวฒ
ั น์ เตชะกิจขจร ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นวิศวกรกระบวนการอาวุโส ในบริ ษัท แทรคเทเบิ ้ลเอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด นายวิวฒ
ั น์จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าระบบ
ควบคุม) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระดับปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าระบบ
ควบคุม ) จากมหาวิ ท ยาลัย เดรสเดน ประเทศเยอรมัน และระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สูต รบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลีย่ น หรื อแต่งตังเพิ
้ ่มเติมหรื อลดจานวนบุคคลที่จะเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม โดยมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
กาหนด
2.

การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีอานาจในการถอดถอนหรื อเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน และ
แต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด แต่ทงั ้ นีก้ รรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนฯเสมอ

3.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้

8.9

(1)

ให้ ค าปรึ ก ษา คาแนะน าแก่ บริ ษั ทจัดการเกี่ ยวกับ การลงทุน ของกองทุนฯในทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจ การโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯลงทุน
เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ

(2)

แจ้ งแก่บริ ษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนา ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่ า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนัน้

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้ จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน ผู้
ถือหน่วยลงทุน หรื อกองทุนฯได้ เพียงเท่าที่ บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯเท่านัน้
นอกจากนี ้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนฯเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถหักเงินของกองทุนฯ
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เพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและการบริ
้
หารจัดการกองทุนฯ ตามที่
กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯได้
8.9.1

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หน่ วยลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (หากมี)

2.

ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
เรี ยกเก็ บจากกองทุน ฯ อย่างไรก็ ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรี ยกเก็ บโดยตรงจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน จะเรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

3.

ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เรี ยกเก็ บจากกองทุน ฯ อย่างไรก็ ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรี ยกเก็ บโดยตรงจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน จะเรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

4.

อื่นๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราที่บริ ษัท
จัดการ และ/หรื อนายทะเบียนกาหนด

(ข)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใด
ทานองเดียวกัน
8.9.2

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ฯและ/หรื อ ผู้สนับสนุ นและ/หรื อบริ ษัทย่ อย
ของผู้สนับสนุน
1.

ค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่า สินทรัพย์รวม เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ต่ากว่า 400,000 บาทต่อเดือน

2.

ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0325 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จะไม่ต่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน
ทังนี
้ ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ูดู แลผลประโยชน์ ได้ ออกไปตามที่
จาเป็ นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ อาทิ
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ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุนฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึ กษา รวมถึงการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ภายนอกและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิ ดขึ ้นอันเนื่องจากหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์หรื อตามที่ ก.ล.ต. เห็นควรให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามจานวนที่จ่ายจริ ง
3.

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ตามอัตราที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด

4.

ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
(ก)

กรณี การเสนอขายครัง้ แรกค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเสนอขายครัง้ แรก ผู้สนับสนุน
และ/หรื อบริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุน ตกลงชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับการเสนอ
ขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน

(ข)

กรณีที่มีการระดมทุนเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะเป็ นไป
ตามที่จ่ายจริ ง

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นในข้ อ (ก) และ (ข) ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่
เกิ ด ขึน้ ตามความเป็ น จริ งอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ
ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาการบัญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายของที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่ วยลงทุน เกี่ยวกับการลงทุน
เพิ่ ม การเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึ งค่าใช้ จ่ ายของที่ ป รึ กษากฎหมายดังกล่าว ค่าใช้ จ่า ย
ดาเนินงานการนาเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุน รวมถึงค่าจัดทา พิมพ์ และจัดส่งเอกสาร ค่าสถานที่
ค่าเดินทาง และค่าที่พกั ค่าใช้ จ่ายดาเนินการเพื่อสอบถามปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการจัดจาหน่ายและจองซื ้อหน่วยลงทุน
5.

ค่ าธรรมเนียมการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจานวนที่บริ ษัทเซ็ทเทรดดอทคอมกาหนดสาหรับการเสนอขายครัง้ แรกและการเพิ่มทุนใน
ครัง้ ต่อๆ ไป (กองทุนฯ ตกลงชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ
ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่การจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับการ
เสนอขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน)

6.

ค่ าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
(ก)

กรณีการเสนอขายครัง้ แรก
ไม่มี
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(ทังนี
้ ้ ผู้สนับสนุนและ/หรื อบริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุนตกลงชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก (ถ้ ามี) ทังจ
้ านวน)
(ข)

กรณีที่มีการเพิ่มทุน
ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเสนอขาย
ในแต่ละครัง้

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ (ก) และ (ข) ข้ างต้ นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
แต่ละราย เช่น ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานการนาเสนอข้ อมูลให้ แก่นกั ลงทุนและการแจกจ่ายและจัดส่ง
เอกสารเกี่ ย วกับ กองทุน ฯและเอกสารเกี่ ย วกับ การจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) จากผู้ดูแลทรัพย์ สิน (Custodian) มายังผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
7.

ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาสาหรับกองทุนฯ ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาสาหรับการจัดตัง้ และบริ หาร
จัด การกองทุน ฯและค่า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาสาหรั บ การซือ้ ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ฯ เช่ น ค่า ที่
ปรึ กษาเฉพาะด้ าน ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ภาษี ค่าทนายความ ค่าจ้ าง
ประเมิ น มูลค่าทรั พ ย์ สิน เป็ น ต้ น ในอัต ราตามที่ จ่ายจริ ง โดยจะชาระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
รวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ของที่ ป รึ ก ษาแต่ละราย เช่ น ค่าเดิ น ทาง ค่า โทรศัพ ท์ โทรสาร ค่า พิ ม พ์ ห รื อ ท าสาเนา
เอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น (กองทุนฯ ตกลงชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับการเสนอ
ขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน)

8.

ค่ าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
ตามที่ จ่ า ยจริ ง โดย กองทุน ฯ ตกลงช าระค่า ธรรมเนี ย มดังกล่าว รวมทัง้ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่ปรึกษาดังกล่าว

9.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด
ในการเสนอขายครัง้ แรกผู้สนับสนุนและ/หรื อบริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุนตกลงชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวสาหรับการเสนอขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก กองทุนฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบ ดังนี ้
-

ตามที่จ่ายจริ ง ทังนี
้ ้ จะไม่เกินร้ อยละ 3 ของจานวนเงินเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนแต่ละครัง้
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-

10.

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาด
ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อนักวิเคราะห์ เช่น
การจัดประชุม / การจัดสัมมนาเฉพาะกิจ (ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ ข้อบังคับว่าต้ องจัดตามกฎ
ระเบียบ และ/หรื อ ประกาศ ของ ก.ล.ต.) การจัดทาบทวิเคราะห์ภาวะตลาด รวมถึง
ค่าใช้ จ่ า ยในการจัด ท าและดูแ ลเว็ บ ไซต์ ข องกองทุน ฯ เพื่ อให้ นักลงทุนทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนฯ ไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี บญ
ั ชี

ค่ าธรรมเนียมการยื่นคาขอต่ อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนฯ ตกลงชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับการ
เสนอขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน ดังนี ้

11.

(1)

ค่าธรรมเนี ยมการยื่น คาขออนุมัติ จาก ก.ล.ต. ให้ บ ริ ษั ท จัด การจัดตัง้ กองทุน ฯตาม
จานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

(2)

ค่า ธรรมเนีย มการยื ่น ค าขอให้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์รับ หน่ว ยลงทุน เป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นฯ (หรื อการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนฯรวม)
ต่อ ก.ล.ต. ตามจ านวนที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ก าหนด (กองทุน ฯ ตกลงช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ดังกล่าวสาหรับการเสนอขายครัง้ แรกทังจ
้ านวน)

12.

ค่ าธรรมเนียมในการรับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(1)

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แล้ ว กองทุน ฯ จะชาระค่าธรรมเนี ย มแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.05 ของ
เงิ น ทุน จดทะเบี ยน โดยมีอัตราค่าธรรมเนี ยมไม่น้อ ยกว่า 100,000 บาท และอัต รา
ค่าธรรมเนียมขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

(2)

ค่ าธรรมเนียมรายปี
กองทุนฯต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ร้ อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท

(ข)

ร้ อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 1,000 ล้ านบาท

(ค)

ร้ อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 5,000 ล้ านบาท
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(ง)

ร้ อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 10,000 ล้ านบาท

(จ)

ร้ อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้ านบาท

หรื ออัตราอื่นๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดเป็ นครัง้ คราว
ทังนี
้ ้ อัตราค่าธรรมเนียมขันต
้ ่าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม
ขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
13.

ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนฯ
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทังตรวจระบบงาน
้
ตรวจรายรับ
รายจ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ปรึกษาของกองทุนฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้ าน (รวมถึงที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
ด้ านการประกั น ภั ย (ถ้ ามี ) ) ค่ า ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ค่ า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ค่ า
ทนายความ

(2)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อการจัดหา ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ ของกองทุนฯ เช่น ค่านายหน้ าในการจาหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียม
การโอน

(3)

ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามที่
จ่า ยจริ ง เช่น ค่า นายหน้ าซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้ น ทุน ของค่าซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการซื ้อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขาย
หลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการโอนหลักทรัพย์

(4)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อสอบทานการประเมินค่า
ทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ผู้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระเรี ย กเก็ บ จากการ
ดาเนินการดังกล่าว เช่น ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะและเชื ้อเพลิง

(5)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซ่อมแซม ดูแล บารุ งรั กษา ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการซือ้
ทรัพย์สิน ค่าก่อสร้ างเพิ่มเติม ค่าใช้ จ่ายในการรื อ้ ถอนทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการย้ าย
ทรัพย์สนิ และค่าใช้ จ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

(6)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย ดูแล และ/หรื อเก็บรักษา ทรัพย์ สินของกองทุนฯ
และ/หรื อ ทรัพ ย์สินที่กองทุนฯ เข้ าจัดหาผลประโยชน์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกัน
วินาศภัย ค่าใช้ จ่ายสาหรับความรับผิดส่วนแรก (First Deductible / Time Excess)
และค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ใดๆ อัน เนื่ อ งมาจากบริ ษั ท รั บ ประกัน ภัย ไม่ ค้ ุม ครอง หรื อ
คุ้มครองไม่เต็มจานวน ซึ่งกองทุนฯ จาเป็ นต้ องชาระเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ และ/
หรื อ เป็ นไปตามข้ อตกลงในเอกสารธุรกรรม
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(7)

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและตรวจตราทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
กองทุนฯ รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั เป็ นต้ น ที่จ่ายโดย
ผู้เชี่ยวชาญ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(8)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี เช่น ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยราชการ (ถ้ ามี)

(9)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับชาระหนี ้ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิท ธิ
ของผู้ถือหน่วยโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการ

(10)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงินในกรณีมีการ
ลดทุน และ/หรื อจ่ายปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

(11)

ค่าจัดทาและจัดพิมพ์ ใบคาขอเปิ ดบัญชี ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วนหน่วย
ลงทุน และค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(12)

ค่าจัดทาและจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทุนฯ รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจาปี ตลอดจน ค่าแปล
และจัดส่งเอกสารดังกล่าว

(13)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
และ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

(14)

ค่าใช้ จ่ ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ป รึ ก ษาการลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทังในกรณี
้
การจัดประชุมเพื่อขอมติ และ การขอมติเวียน เช่น
ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการ
ประชุม รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

(15)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ ป รึ กษาการลงทุนสาหรับ บุคคลที่ ไม่ได้ เป็ นบุค คลของ
บริ ษัทจัดการเองหรื อคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง ในจานวนไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี

(16)

ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล เพิ่ ม ทุน และ/หรื อ ลดทุน และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิ ดสมุดทะเบียน
ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

(17)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับงานบริ การจดทะเบียนโอนหน่วยลงทุนที่เรี ยกเก็ บโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
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(18)

ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรื อที่เกิดขึ ้น
จากการปฏิ บัติตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การจัด ประชุม ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน การขอมติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน การลง
โฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

(19)

ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนฯ และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

(20)

ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ
และบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการยึดทรัพย์สิน
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษั ทจัดการปฏิบัติ
หน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จาก ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการ
ด าเนิ น คดี ท างศาล ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายใน
การแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น

(21)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนฯหรื อเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ

(22)

รายจ่ายหรื อค่าใช้ จ่ายที่กองทุนฯต้ องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม

(23)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุนฯ

หมายเหตุ ผู้ส นับ สนุ น และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ส นับ สนุ น ตกลงช าระค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังกองทุ
้
นฯและการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกใน
ข้ อ 13 (2)(8) และ (11)
อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ 8.9.2 เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ ง ที่ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
นฯ หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 8.9.2 ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าสินทรัพย์รวม
หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนฯแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ น
ฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนฯโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนฯเป็ นรายเดือน
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนฯ จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
8.9.3

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมและ/หรือค่ าใช้ จ่าย
1.

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียมภายใต้ อัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ
8.9.1 “ค่ำธรรมเนียมที ่เรี ยกเก็บจำกผูจ้ องซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ข้ างต้ นโดยไม่ถือ
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ว่าเป็ น การแก้ ไขเพิ่ม เติมโครงการ อย่างไรก็ ดี ในการเรี ยกเก็ บ เพิ่ ม /ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนีย ม
ดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ บริ ษัทจัดการจะทาการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
2.

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ 1. และ 2. ของข้ อ 8.9.2 บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเพิ่ ม /ลดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัว ข้ อ 8.9.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ตามวิธีการดังต่อไปนี ้ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว

(2)

(ก)

ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

(ข)

ติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม หรื อ
ค่าใช้ จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะกระทาเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึง่
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(3)

กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของ
บริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) ที่ใช้
เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
8.10

มูลค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เป็ นการจัดทารายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน (“รายงานประเมินค่า”)

(2)

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อยหนึ่ง
ราย ในกรณีที่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯจะเข้ าลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
้ 50 ล้ านบาทขึ ้นไป
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(3)

กรณี การได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ได้
นิยามไว้ ในข้ อ 7.1) ต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อยสองราย

(4)

กรณี ท รั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นหุ้น หรื อ ตราสารแห่ ง หนี ้ (ตามข้ อ (จ) ของนิ ย ามค าว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึ่งจะต้ องทา
การประเมินค่าหุ้นหรื อตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการ
ดาเนินงานทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(5)

ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ หรื อความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(6)

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์หรื อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์ สินอย่างเต็มรู ปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเป็ นฉบับร่างที่ใกล้ เสร็ จสมบูรณ์หรื อฉบับลงนาม
ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ)

(7)

การประเมินค่าต้ องดาเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นเวลาไม่เกิน
หนึง่ ปี

(8)

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะกระทาโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง
ครัง้ มิได้

(9)

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯจะกระทาทุกสามปี นบั แต่วนั ที่มีการประเมิน
ค่าครัง้ ล่าสุด หรื อเมื่อปรากฏแก่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีของกองทุนฯเห็นว่า
มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย่ นแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอย่าง
มีนยั สาคัญ อนึง่ บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการให้ ผ้ ปู ระเมินค่าสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เป็ นราย
ไตรมาสเพื่อประกอบการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของ
ผู้สอบบัญชี

การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่ วยลงทุน
8.11.1 การคานวณมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าหรื อรายงาน
การสอบทานการประเมิ น ค่า ครั ง้ ล่าสุด สาหรั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก ส่ว นในกรณี ก ารลงทุน ใน
ทรัพย์ สินรองบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาอื่นที่ กาหนดโดยสมาคมบริ ษั ทจัดการกองทุนฯ (Association of
Investment Management Companies - AIMC) ทั ง้ นี ้ การค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ใ นส่ ว นของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรกบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯเข้ า
ลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว)
การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ห รื อมูลค่าของหน่วยลงทุน ให้ บริ ษั ทจัดการดาเนิน การ
ดังต่อไปนี ้
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(ก)

คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ห้าทิ ้ง ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น ให้
บริ ษัทจัดการนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ

สาหรับวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่กรณีที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรื อหน่วยงานอื่น ใดที่มี อานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม ประกาศ
กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดย
้
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ บริ ษัทจัดการประกาศ
เป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดเป็ นฐาน
ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุนฯ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของ
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
8.11.2 การเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ น
รายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
เป็ นผู้รับรองว่าการคานวณดังกล่าวได้ กระทาตามกฎหมายหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการ
เปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ของกองทุนฯ
8.12

ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ รวมทังงบการเงิ
้
น (ทังราย
้
ไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรื อ
ผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด
8.12.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เหตุการณ์สาคัญที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นฯที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก
ให้ บริ ษัทจัดการรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ กรุ ณ าพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ม เติ มในหัวข้ อ 8.17.1 เรื่ อง “กำร
ยกเลิ กกำรจัดตัง้ กองทุนฯโดยสมัครใจ”
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(2)

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถื อหน่วยลงทุน” ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ถึง

(3)

เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณี อนั ทาให้ การอนุมัติจัดตัง้ กองทุนฯของ
ก.ล.ต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถจัดตังกองทุ
้
นฯได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อ ก.ล.ต. ให้ ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

(4)

เมื่ อ เกิ ด กรณี ที่ อ าจท าให้ ต้ อ งเลิ ก กองทุน ฯ ให้ บริ ษั ท จัด การรายงานต่ อ ก.ล.ต. และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์โดยไม่ชักช้ า และในกรณี ที่กองทุนฯมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(5)

เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผลกระทบต่อมูลค่าทรั พ ย์ สิน ของ
กองทุนฯที่กองทุนฯลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญ ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อ
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนฯมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชกั ช้ า

กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ 8.7.2 ข้ อ 2
“หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดกำร”
8.12.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่อหน่วยลงทุนได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงาน
ข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องตามที่
แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

วัน ก าหนดประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน และวาระการประชุ ม หรื อ ในกรณี ข อความเห็ น ชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ งกาหนดวันสุดท้ ายของการรับ
หนังสือแจ้ งมติด้วย

(2)

กองทุนฯมีมติกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวันให้ สทิ ธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(3)

กองทุนฯจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล

(4)

กองทุนฯมีมติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน

(5)

การดาเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯในสาระสาคัญ

(6)

การทาธุรกรรมจัดหาเงินทุนหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนฯอย่างมีนยั สาคัญ

(7)

การเกิ ด เหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผลกระทบต่ อ มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญ ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการต้ อง
รายงานเรื่ องดังกล่าวพร้ อมเหตุผล
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(8)

การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใดๆ ต่ อ กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานมี ผ ลกระทบต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจลงทุนหรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

(9)

การประกาศเลิกกองทุนฯ

(10)

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(11)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องได้ มาหรื อเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้ าที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุนฯ

(12)

การได้ ม าหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานตามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดตาม
ประกาศ กลต.

(13)

มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ กลต.

(14)

การผิด นัดชาระหนีห้ รื อไม่สามารถปฏิ บัติ ตามภาระผูกพัน ตามนิ ติกรรมเกี่ ย วกับการรับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนฯที่
ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทังแนวทางในการแก้
้
ไขเหตุดังกล่าว

(15)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนาที่สาคัญเกี่ยวกับ
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้ นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(16)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องมีข้อพิพาทที่สาคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กองทุนฯ เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุนฯ

(17)

กองทุนฯมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ

(18)

กองทุนฯมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

(19)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี

(20)

การประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องโดยผู้ประเมินราคา
อิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(21)

กรณี ใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจลงทุน
หรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุน

(22)

การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทุนฯ ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์

(23)

มูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของ
กองทุนฯ รายงานประจาปี ของกองทุนฯ ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ ที่ กลต. ประกาศ
กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเปิ ดในหัวข้ อ 8.12.3 “งบกำรเงิ น” หรื อ 8.12.4 “รำยงำน
ประจำปี ” หรื อ 8.12.5 “กำรรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ” ตามแต่กรณี

(24)

รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนฯตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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ข้ อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด

8.12.3 งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี ้ต่อ ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนฯ มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
(ก)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทังนี
้ ้ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
แต่ละไตรมาส และ

(ข)

งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใน 3
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ

ในกรณี ที่บริ ษั ทจัดการได้ นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญ ชี ของกองทุนฯตามข้ อ (ข) ให้ แก่ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ สง่ งบการเงินรายไตร
มาสที่สตี่ ามข้ อ (ก) ต่อ ก.ล.ต. แล้ ว
งบการเงินจะต้ องจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรื อ
วิธีการต้ นทุน บริ ษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านัน้
8.12.4 รายงานประจาปี
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทาและส่งรายงานประจาปี ของกองทุนฯให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ ก.ล.ต. และในกรณีที่
กองทุนฯมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อมูล
เกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนฯไว้ ในรายงานประจาปี ของกองทุนฯที่จะจัดส่งให้
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
8.12.5 การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่ แล้ วเสร็จ
ในกรณี ที่กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการ ทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้ และส่ง
รายงานดัง กล่า วให้ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน สุด ท้ า ยของก าหนดเวลา 6 เดื อ น หรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
รายงานความคืบหน้ าของโครงการข้ างต้ น ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการกับแผนงานของโครงการ
(2) ในกรณีที่ความคืบหน้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนงาน
ให้ ระบุแนวทางแก้ ไขและผลกระทบที่กองทุนฯ ได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
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ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุน ฯ มีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ ให้ บริ ษัทจัดการจัดส่ง
รายงานตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึง่ และวรรคสองให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
8.12.6 การรายงานมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 8.11.1 “กำร
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำของหน่วยลงทุน”
8.12.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต.
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทาการแก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศกาหนด ออกคาสัง่ หรื ออนุญาตเป็ นประการอื่น
ในกรณี ดังกล่าวบริ ษั ทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแก้ ไข เพิ่มเติม การประกาศกาหนด คาสัง่ หรื อค า
อนุญาตนันโดยถื
้
อว่าได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
8.13

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนฯ
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
รอบปี บญ
ั ชีครัง้ แรกได้ แก่ระยะเวลานับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทุนฯ และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8.14

สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
8.14.1 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปั น
ผลมีสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนฯตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
8.14.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษั ทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนซึ่ง
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งลง
มติในเรื่ องดังกล่าว โดยแสดงไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ
1.

เรื่ องที่ต้องอนุมัตโิ ดยมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่วยลงทุน แต่ละรายมี สิทธิ พิ จารณาและออกเสียงในเรื่ อ งการดาเนิ น การต่อไปนี ข้ อง
กองทุน ฯ ทัง้ นี ้ เว้ น แต่ เป็ นเรื่ อ งที่ พรบ. หลัก ทรั พ ย์ กฎ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ บริ ษัทจัดการทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1)

การถอดถอนหรื อ แต่งตัง้ บริ ษั ท จัดการ และ/หรื อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7.1 ข้ อ 3 “เงื ่อนไขในกำรเปลี ่ย นตัว บริ ษั ท จัดกำร” และหัวข้ อ
8.7.2 ข้ อ 2 “เงือ่ นไขในกำรเปลีย่ นผูด้ ูแลผลประโยชน์”
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(2)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่า
เกิ น กว่า 100 ล้ า นบาท หรื อ ตัง้ แต่ ร้ อยละ 30 ขึ น้ ไปของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน รวมของ
กองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว เว้ นแต่
•

ในกรณี ก ารได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตาม
กฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึง่ ไม่
มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุนฯ หรื อในกรณี การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานที่มี มูลค่าเกิ นกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ดัง กล่า ว ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ท
จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุน
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

•

เป็ นกรณีทรัพย์สนิ เสียหาย ให้ บริ ษัทจัดการ (เพื่อและในนามของกองทุนฯ) มี
ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ ในการตัดสินใจที่จะให้ (ก) BEC และ/หรื อ BPC ซ่อมแซมก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้ สทุ ธิ ฯ หรื อ (ข)
จะใช้ สิท ธิ เลิก สัญ ญาโอนสิท ธิ ฯ ตามเงื่ อ นไขที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนสิท ธิ
รายได้ สทุ ธิฯ หรื อ (ค) จะเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

กรุ ณ าพิ จ ารณารายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ในหัวข้ อ 2.3.2 “กำรลงทุน ในทรัพ ย์ สินหลัก –
ทรัพ ย์ สิน ที ่ก องทุน ฯลงทุน เพิ่ ม เติ ม ” และ 2.3.5 “กำรจ ำหน่ ำ ยไปซึ่ งทรัพ ย์ สิ น ของ
กองทุนฯ”
(3)

การเข้ า ท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การเข้ าท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิก สัญ ญาดังกล่า ว เว้ น แต่เป็ น กรณี ก ารต่ อ อายุสัญ ญา
ประกันรายได้ ค่าเช่าหรื อ สัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน การเข้ าทา แก้ ไข หรื อ
ยกเลิกสัญญาอื่นซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อ
เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่ า 100 ล้ านบาท
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว

(4)

การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
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เกี่ ยวข้ องอัน เป็ นสัญ ญาที่ มอบหมายให้ บุคคลที่ เกี่ ย วข้ องเข้ ามาดาเนินงานกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของทรัพย์สินหรื อสัญญา (แล้ วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20
ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การทาธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี ) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.3 “กำร
ดำเนิ นกำรที ่ต้องได้รับมติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน” เว้ นแต่เป็ นกรณีทรัพย์สินเสียหาย ให้
บริ ษัทจัดการ (เพื่อและในนามของกองทุนฯ) มีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ในการตัดสินใจที่จะให้ (ก) BEC และ/
หรื อBPC ซ่อมแซมก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขึ ้นใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนสิ ทธิ
รายได้ สทุ ธิฯ หรื อ (ข) จะใช้ สิทธิเลิกสัญญาโอนสิทธิ ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
โอนสิทธิรายได้ สทุ ธิฯ หรื อ (ค) จะเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
(5)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้นตามคา
จากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทาธุรกรรมตาม
ข้ อ (6) ข้ างต้ น กั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในหัว ข้ อ 6.3 “กำร
ดำเนิ นกำรทีต่ อ้ งได้รบั มติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(6)

การแก้ ไขเพิ่ ม เติม โครงการจัดการกองทุน ฯ หรื อ แก้ ไขวิ ธีการจัดการกองทุน ฯ ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.15 “กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ”

(7)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.5 “กำรเพิ่ ม
เงิ นทุนจดทะเบียน”

(8)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.6 “กำรลด
เงิ นทุนจดทะเบี ยน” ยกเว้ นการลดเงินทุนจดทะเบียนสาหรับกรณีตามหัวข้ อ 8.6(1) –
ข้ อ 8.6(3)

(9)

การควบหรื อรวมกับกองทุนฯอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(10)

การเลิกกองทุนฯ ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.17 “กำรเลิ กกองทุนฯ กำรคื นเงิ น
และกำรเพิ กถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

(11)

การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนหรื อกองทุนฯที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8.9.3 ข้ อ 2 “กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้จ่ำย” และ

(12)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบ
ต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ ไขข้ อกาหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการ
คืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
โดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนฯ เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

3.

การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิ ได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพ ย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรื อกาหนด
ระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน (หรื อ
กาหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ นายทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษั ทจัดการจะต้ องจัด ส่ง หนังสือ ขอมติ หรื อหนัง สือ นัด ประชุม ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ให้ แก่ผ้ ู ถือ
หน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษ ฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นจริ ง
ดังนัน้ การจ่ ายหรื อ การแจกจ่ายทรั พ ย์ สิน ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ผู้ซึ่งมี ชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า ว และสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ หรื อ ข้ อจ ากั ดสิ ท ธิ ใ ดๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่
บริ ษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
3.1

การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

กรณี ต ามระบุไว้ ในข้ อ 8.14.2 ข้ อ 3.2 (3)(ค)(1) และ (2) ซึ่ งมติ ข องผู้ถื อ
หน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อย
ละ 75 หรื อมากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ออกเสียง
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(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้ อง
กระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.15.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงกำรจัดกำร
กองทุนฯ”
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับการขอมติโดยส่งหนังสือข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที่
ก.ล.ต. จะประกาศแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

3.2

การขอมติโดยเรียกประชุม
(1)

(2)

(3)

องค์ ประชุม
(ก)

การขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุนนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้

(ข)

องค์ประชุมที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิให้ นามาใช้ บงั คับกับการ
ขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ ซึง่ จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.15.1 “วิ ธีแก้ไข
เพิ่ มเติ มโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ”

สิทธิออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
ที่จะลงมตินนั ้

(ข)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้
ในหัวข้ อ 8.4.7 “ข้อจำกัดกำรถื อหน่วยลงทุน ” จะต้ องงดออกเสียง
สาหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข)

เว้ น แต่ ก รณี ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติ ข อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ ง
หนึ่ง (เกินกว่าร้ อยละ 50) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

(ค)

เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า)
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ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง
(1)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ มี มูลค่ าเกิ น กว่า 100 ล้ า นบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ
ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อ การตก
ลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บ ริ ษัทที่กองทุน ฯ
เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นตามค าจ ากั ด ความวรรค (จ) ของค าว่ า
“ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว

(2)

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หาร
จัด การหรื อ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรั พ ย์ สิน รวม
ของกองทุ น ฯ ณ เวลาที่ มี ก ารเข้ า ท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก
สัญ ญาดังกล่าว หรื อการตกลง ยิน ยอม หรื อ ใช้ สิท ธิ ออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความ
วรรค (จ) ของค าว่า “ทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน”
ดาเนินการดังกล่าว

(3)

การเข้ า ท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ การตกลง
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนฯเป็ น
ผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน” เข้ าท าธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
กาหนดในหัว ข้ อ 6.3 “กำรด ำเนิ น กำรที ่ต้อ งได้รับ มติ ข อง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(4)

การเพิ่ ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน ฯ ตามวิ ธี ก ารใน
หัว ข้ อ 8.5 “กำรเพิ่ ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย น” หรื อ การตกลง
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนฯเป็ นผู้
ถื อหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรั พ ย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว

(5)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ตามวิธีการในหัวข้ อ
8.6 “กำรลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย น” หรื อ การตกลง ยิ น ยอม
หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่ อให้ บริ ษัทที่ กองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้น
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ตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
(6)
(ง)

4.

การควบหรื อรวมกับกองทุนฯอื่น

มติเกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในหัวข้ อ 8.14.1
“วิ ธีแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงกำรจัดกำรกองทุนฯ”

ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินนั ้ เนื่องจากบริ ษัทจัดการ
มี ภ าระผูก พัน ทางกฎหมายในการบริ ห ารและจัด การกองทุน ฯด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ โครงการจัดการกองทุนฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ และมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วย
ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการด้ วย

8.14.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงินคืนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนฯ
โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี เพื่อทาการจาหน่ายทรัพย์สิน
และชาระหนี ้ของกองทุนฯ และจาหน่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
8.14.4 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถโอนหน่ ว ยลงทุน ได้ แต่ ทัง้ นี จ้ ะต้ อ งเป็ นไปตามและไม่ ขัด ต่ อ เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
8.14.5 สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ
1.

สิทธิในการจานาหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อนายทะเบียนกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจานาหน่วยลงทุนจะต้ องนาใบหน่วยลงทุนมาแสดง และยื่นคาขอ
ออกใบหน่วยลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจานาที่ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียน สาหรับการ
ดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนที่จะใช้ ในการจานา
นายทะเบียนอาจระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนไว้ จนกว่าจะได้ มีการจดทะเบียนการจานาแล้ ว

2.

สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
8.15

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ
8.15.1 วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

โดยมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในกรณี เช่นนี ้ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข

(2)

บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(3)

(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึ่งมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นโดย
ชัดเจน

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อ

(ค)

การแก้ ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

การแก้ ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อวิธี
จัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อวันที่ถือว่า
ได้ รับมติ แล้ วแต่กรณี
8.15.2 การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอ่ ืน
หากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและภาระหน้ าที่
ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่
ปรึ กษาใดๆ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “กำรแต่ งตัง้ สิ ทธิ หน้ำที ่ และควำมรับผิ ดชอบของบุคคลที ่
เกี ่ยวข้องของกองทุนฯ” และหัวข้ อ 8.8 “การแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึ กษาการลงทุน ” หรื อกระทบต่อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็ บจากกองทุนฯตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.9 “ค่ ำธรรมเนี ยมและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ” การแก้ ไขในกรณี ดังกล่าว นอกจากจะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว จะต้ อง
กระทาโดยได้ รับความเห็นชอบหรื อคายินยอมจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี ด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้มติดงั กล่าว
ของผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนฯ
หรื อผลประโยชน์ของกองทุนฯ
8.15.3 สิทธิออกเสียงยับยัง้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิและสงวนสิทธิที่ใช้ สิทธิออกเสียงยับยังในการออกเสี
้
ยงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรื อแก้ ไขวิธีจดั การซึ่งขัดหรื อแย้ ง
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กับกฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายหรื อ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของกองทุนฯ หรื อที่กระทบต่อสิท ธิ และภาระหน้ าที่ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาของกองทุนฯ
8.16

ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี ้
•

•

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ที่อยู่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2674-6488

โทรสาร

0-2679-5996

ก.ล.ต.
ที่อยู่

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

0-2695-9999

โทรสาร

0-2695-9660

หรื อ www.sec.or.th
8.17

การเลิกกองทุนฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
8.17.1 การยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนฯ โดยสมัครใจ
ในกรณี ที่บ ริ ษัทจัดการประสงค์ จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุน ฯที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้ แรกบริ ษั ท
จัดการจะดาเนินการดังนี ้
(1)

ยุติการขายหน่วยลงทุน

(2)

รายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้

(3)

คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิ ดขึน้ จากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วัน
ทาการนับ แต่วัน ที่ ก ารอนุมัติ ให้ จัด ตัง้ กองทุน ฯสิ ้นสุด ลง หรื อ ตามที่ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ ไข
เพิ่มเติมในอนาคต หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวได้ เพราะพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระ
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน

การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯจะสิ ้นสุดลงในวันที่บริ ษัทจัดการรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 256

ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
น ฯ และการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนใน
หัวข้ อ 8.4.2 ข้ อ 9 “กำรคืนเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน”
8.17.2 การคืนเงินค่ าจองซือ้ ในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการ
จ าหน่ ายหน่ ว ยลงทุน ในกรณี ก ารเพิ่ ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นซึ่ งมี ก ารยกเลิก การเพิ่ ม เงิ น ทุน ในภายหลัง
เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ได้ กรุ ณ าศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้ อ 8.5 “กำรเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบียน”
8.17.3 การสิน้ สุดการอนุมัติของ ก.ล.ต. ให้ จัดตัง้ กองทุนฯ
ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนฯ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้ การอนุมตั ิของ ก.ล.ต. ให้
จัดตังกองทุ
้
นฯเป็ นอันสิ ้นสุดลง
(1)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

(2)

มีการฝ่ าผืนอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.4.7 ข้ อ 2 “อัตรำกำรถือหน่วยลงทุน”
ข้ างต้ น

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

(4)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯลงทุนครัง้ แรก หรื อ

(5)

ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเพิกถอนการ
อนุมัติให้ จัดตัง้ กองทุน ฯตามหลักเกณฑ์ ของประกาศ ทน. 1/2554 เช่น มีเหตุการณ์ ที่มีผลให้
ข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์เปลีย่ นแปลง
ไปซึง่ หากปรากฏต่อ ก.ล.ต. ก่อนการอนุมตั ิ ก.ล.ต. อาจไม่อนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ

ในกรณี ดงั กล่าว ให้ บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนันหรื
้ อตามที่ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต และแจ้ งให้ ก.ล.ต. ทราบถึ ง กรณี ดัง กล่า วภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน สิ น้ สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ท จัดการไม่สามารถคืนเงิ นและผลประโยชน์
ภายในกาหนดเวลานันได้
้ เพราะพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการ
ชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่า
จองซื ้อครบถ้ วน
8.17.4 กรณีเลิกกองทุนฯ
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หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนฯเมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนฯ
(1)

เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต.

(2)

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ฯและบริ ษัทจัดการนาเงินไปลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ฯ จนทาให้ กองทุนฯมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ านบาท
เมื่อคานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

(3)

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ฯ และบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน ฯลงทุนมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯภายใน 1 ปี นบั
แต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4)

เมื่อ ก.ล.ต. มีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ

(5)

เมื่อครบกาหนดอายุของกองทุนฯ (หากมี)

(6)

เกิดเหตุการณ์ อื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุน ฯเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการ

(7)

กองทุน ฯไม่สามารถแต่งตัง้ บริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ

(8)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุนฯ

(9)

เมื่อ ก.ล.ต. มีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์

8.17.5 อานาจของ ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนฯ
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตังหรื
้ อจัดการกองทุน ฯได้ หาก ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อมิได้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
เมื่อ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นฯ จะต้ องมีการดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
8.17.1 “กำรยกเลิ กกำรจัดตัง้ กองทุนฯโดยสมัครใจ” ข้ างต้ น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนฯเกิดขึ ้น
หลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน ฯแล้ ว บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการตามกระบวนการ
ชาระบัญชีของกองทุนฯตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.17.6 “กำรชำระบัญชี กองทุนฯ”
8.17.6 การชาระบัญชีกองทุนฯ
เมื่อมีการเลิกกองทุนฯ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ชาระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการอาจทาหน้ าที่ชาระบัญชีของกองทุนฯนันได้
้ หรื อจะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นตามที่ ก.ล.ต.
กาหนดเป็ นผู้ชาระบัญชีของกองทุนฯก็ได้
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(2)

เมื่ อ แต่งตัง้ ผู้ช าระบัญ ชี แล้ ว บริ ษั ท จัด การจะส่งมอบบัญ ชี แ ละเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
กองทุนฯ รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
กองทุนฯนันให้
้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั เลิกกองทุนฯ

(3)

บริ ษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุนฯ ณ วันเลิกกองทุนฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริ ษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั เลิกกองทุนฯ

(4)

ผู้ชาระบัญชีจะจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนฯโดยต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนฯจะได้ รับ
เป็ นสาคัญ ชาระหนี ้ของกองทุนฯ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรื อทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
แต่ละรายตามที่ บริ ษั ทจัดการกาหนดตามสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน ตลอดจนด าเนิ น การอย่า งอื่ น เท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารช าระบัญ ชี เสร็ จ สิน้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(5)

เมื่อชาระบัญ ชี เสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ ผ้ ูชาระบัญ ชี ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนฯพร้ อมทัง้ จัดส่ง
รายงานผลการชาระบัญชีตอ่ ก.ล.ต.

8.17.7 การเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
(1)

หน่วยลงทุนหรื อกองทุนฯมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามข้ อกาหนดการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.3.2 (1) ถึง (6) “ข้อกำหนดกำรจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน”

(2)

เมื่อครบกาหนดอายุของกองทุนฯ หรื อเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนฯล่วงหน้ า

(3)

บริ ษั ทจัด การด าเนิ นการหรื อกระทาการดังต่อไปนีอ้ ันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ สิท ธิ
ประโยชน์หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(4)

(ก)

ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้ อตกลง
การจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ กั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนหนัง สื อ เวี ย นที่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนดให้ ถือปฏิบตั ิ

(ข)

เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนฯที่ยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนฯที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนฯที่เป็ นสาระสาคัญ

(ค)

ดาเนินการใดๆ หรื อมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วย
ลงทุน

ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อเห็นว่างบการเงินของกองทุนฯไม่ถกู ต้ องเป็ นเวลา 3
ปี ติดต่อกัน
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(5)

เมื่อปรากฏกรณีที่ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
นฯ หรื อ

(6)

บริ ษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ออกกฎหมายที่ เ รี ย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “FATCA”) โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั และตังอยู
้ ่นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ
FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญ ชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ใน
สหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนฯและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Internal Revenue Service) โดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูล
ลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภท
ต้ องจัดทาหรื อแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับ ผลกระทบ
ดังต่อไปนี ้
(1)

ต้ องถูกหักเงิน ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 30 ของเงินที่กองทุนฯจะได้ รับและสามารถถูกหักไว้ ซงึ่ จ่ายโดย FFI
ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA หรื อ “PFFI” (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินไทย
ผู้รับฝากทรัพย์ สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) โดยเงินที่สามารถถูกหักไว้ ได้ รวมถึง
รายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่กองทุนฯลงทุน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ นไป และ
เงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560

(2)

PFFI (ซึ่งรวมถึง ธนาคารทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ) ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนฯหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุน ฯไม่
สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป

เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนฯได้ รับผลกระทบในทางลบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถื อหน่วยลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน ฯ (โดยบริ ษั ท จัดการ) จึ งเข้ าผูกพัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ตาม
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หลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนฯสามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพัน ภายใต้ หลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องได้ บริ ษัทจัด การและ
กองทุนฯ (รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานและการสนับสนุนการขายและรับซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน ฯ เช่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ ในการ
ดาเนินการดังนี ้
(1)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ที่ เป็ น พลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ น บุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมแก่บริ ษัทจัดการและกองทุน ฯเป็ นตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล
ทังหมด
้
(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยูใ่ นบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บ
บริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง

(2)

ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งหรื อให้ เอกสารแสดงข้ อมูล และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม ในการดาเนินการ
พิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กัน
หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อการแจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA
หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3)

ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิดต่อกองทุน ฯหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุน ฯหรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน โดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ น้ หากมี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่ จะดาเนินการ หรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับ ภายใน
ระยะเวลาที่ บริ ษั ทจัดการก าหนด บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิ ในการด าเนิ น การอย่ างใดอย่า งหนึ่ง หรื อ ทัง้ หมด
ดังต่อไปนี ้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและได้ รับแจ้ งถึง การ
ด าเนิ นการของบริ ษั ทจัดการดังกล่าวแล้ ว และ/หรื อถื อว่าบริ ษั ทจัดการได้ ด าเนิ นการตามข้ อตกลงที่ ได้ ระบุไว้ ใน
คาขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/สับเปลีย่ น/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ ณ ขณะนัน้ (the then
Net Asset Value) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)

ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย

(4)

ดาเนิน การอื่น ใดอัน เป็ น การป้องกัน หรื อลดผลกระทบ หรื อท าให้ กองทุน ฯหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากการดาเนินการดังกล่าวสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ นในการรัก ษาผลประโยชน์ของกองทุนฯโดยรวม และเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีก เลี่ยงมิ ให้ บ ริ ษั ท จัดการและกองทุน ฯมี ก ารด าเนิ น การที่ ไม่สอดคล้ อ งข้ อ บังคับ ของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุน ฯอาจต้ องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ ว
ข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติบริ ษั ทจัด การจะเลือกดาเนิ นการเฉพาะกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด)
้
จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ
และอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงานท้ องถิ่น หรื อดาเนินการอื่นใดที่หน่วยงานท้ องถิ่นกาหนด
โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัท จัดการมี หน้ าที่ ปฏิ บัติตามโครงการจัดการกองทุน ฯ ข้ อผูก พันระหว่างผู้ถื อหน่วยลงทุน กับบริ ษัท จัดการ
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ ทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และ/หรื อ ที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯขัดหรื อ
แย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯแล้ ว
ข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การใช้ บั ง คั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท จั ด การและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนฯ ไม่ว่า
ในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน ฯและข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถขอรับข้ อมูล
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้ อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ที่อยู่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2674-6488

โทรสาร

0-2679-5996
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อื่นๆ
-
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คาเตือน/ข้ อแนะนา
•

กองทุนฯเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์
ทัง้ นี ้ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลบุรีรัมย์ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับ สถานะ
ทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

•

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนฯ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

•

ในกรณี ที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย

•

ผู้สนใจลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯเอง

•

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

•

การพิจารณาร่ างหนังสือ ชี ช้ วนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้า
กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์ มิได้ เป็ น การแสดงว่า ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ
หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

•

บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่ ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

•

กองทุนฯอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากบุคคลบางประเภทตามที่กาหนดไว้ ตามประกาศ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับการยกเว้ นให้ สามารถถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่ www.bblam.co.th

หนังสือชีช้ วน บับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

