
หมายเหตุ
• เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเวลา 09.00 น.
• ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดใส่หน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

แนวทางการดำาเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
• เครื่องดื่มและอาหารว่างจัดเตรียมใส่กล่อง รับรองเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่านต่อ 1 กล่อง)
• งดให้บริการชา กาแฟ และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด
• งดแจกของที่ระลึกและรายงานประจำาปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
• เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  โปรดตอบแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) มาล่วงหน้า และนำาฟอร์มลงทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันประชุม
ท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน BRRGIF พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง

เว็บไซต์ http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

ประจ�าปี 2563
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำาตาลบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ห้องคราวน์ บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค 

เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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ที่   978 /2563          วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 
 
เรียน  ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF)  

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 

กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2562  
 2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานโรงไฟฟ้า 

กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ครัง้ที่ 1/2562  
 3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู (หรอืดาวนโ์หลดที ่www.brrgif.com/ar.html) 

4. ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระส าคญัของขอ้เสนอเก่ียวกบัการแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการ
ผลติไฟฟา้และไอน า้  

 5. แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
 6. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 8. ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

10. ขอ้มูลการเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งของกองทุนเพื่อการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ 

11. รายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 10 อนัดบั ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (10 มีนาคม 2563) 
12. มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทนุรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ไดก้ าหนดใหม้ีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 26 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวนพ์ลาซ่า 
กรุงเทพ ลมุพินีพารค์ โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 ตอ้งมีผูถ้ือหน่วยลงทุนและผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คนหรอืไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทนุ
นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

ในการนี ้บรษัิทจดัการขอแจง้ใหท้ราบวา่ ถึงแมภ้าครฐัไดม้ีการผ่อนคลายการบงัคบัใชม้าตรการในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แลว้ บรษัิทจดัการยงัคงสนบัสนนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพิจารณามอบฉนัทะ
ใหผู้จ้ดัการกองทนุแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุม ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อ
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หน่วยลงทุนประจ าปี 2563 นี ้บริษัทจัดการมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามญัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานดา้นสาธารณสขุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่ภาครฐัก าหนดในการป้องกนัความเสี่ยง
ในการแพรร่ะบาด โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12  

โดยบรษัิทจดัการจะเสนอเรือ่งตา่ง ๆ ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาล
บุรีรัมย ์(BRRGIF) คร้ังที่ผ่านมา 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

ตามที่บรษัิทจดัการไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่
น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 23 ธันวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทัง้นี ้บริษัทจัดการไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
พรอ้มทัง้เผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซตก์องทนุรวมแลว้  

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรน าเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2562 และรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ครัง้ที่ 1/2562 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์(BRRGIF) ครัง้ที่ 1/2562 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบ 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

 

วาระที่ 2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัของกองทุนรวม ประจ าปี 2562 รวมทัง้
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แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าควรแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รบัทราบ ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส  าคญั 

หลงัจากท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรมัย์
พลงังาน จ ากดั (BEC) และบรษัิท บรุรีมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั (BPC) เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ”) ใน
ปี 2562 ท่ีผ่านมา เป็นปีที่โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC มีก าหนดการซ่อมบ ารุงใหญ่ที่จะมีขึน้ทกุ 3 ปี นอกเหนือจากการซ่อม
บ ารุงรกัษาประจ าปี ท าใหโ้รงไฟฟ้ามีการหยดุด าเนินงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัรที่ช  ารุดหลายครัง้ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2562 และมีการเลือ่นแผนการซอ่มบ ารุงประจ าปีจากเดือนพฤศจิกายน 2562 มาเป็นเดือนกนัยายน 2562 

2.2  แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

บริษัทจดัการมุ่งเนน้การบริหารจดัการโดยค านึงถึงผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัอย่างสม ่าเสมอในระยะยาวเป็น
ส าคญั โดยบรษัิทจดัการมีการด าเนินการและติดตามการปฏิบตัิงานของ BEC และ BPC อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากเอกสารรายงานที่
ไดร้บั BEC และ BPC และจากการประชุมรว่มกบัฝ่ายการผลิตของโรงไฟฟ้าเพื่อสอบถามปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
รวมถึงเขา้ตรวจตราทรพัยส์นิของโรงไฟฟา้รว่มกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนี ้บรษัิทจดัการยงัมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผนการบ ารุงรกัษาใหเ้ป็นไปตามที่กองทนุรวม
ไดใ้หค้วามเห็นชอบตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทนุ รวมถึงการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา
โอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาตกลงด าเนินการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหก้องทุนรวมสามารถจัดสรร
ผลตอบแทนใหผู้ถื้อหนว่ยไดอ้ย่างเหมาสมและตอ่เนื่อง 

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 รบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการ
จัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญรวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการ
กองทนุรวมดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุได้
รบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญัรวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจัดการกองทุนรวมดงักล่าวใหป้ระชุมผู้ถือ
หน่วยลงทนุรบัทราบ 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
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วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ของ 
กองทุนรวม 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สว่นท่ี 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 13.2)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในรูปแบบของแผน่บนัทกึขอ้มลู (CD) พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทนุรวม ไดจ้ดัท าตาม
มาตรฐานการบญัชีและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั โดย
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล     

 สนิทรพัยร์วม 3,362.04  3,654.64  

 หนีส้นิรวม 3.01 2.82 

 สนิทรพัยส์ทุธิ 3,359.03 3,651.83 

 สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.5972 10.4337 

งบก ำไรขำดทุน     

 รายไดร้วม 244.18 264.17 

 คา่ใชจ้า่ยรวม 26.96 27.29 

 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 217.22 236.88 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ (24.22) (19.47) 

 การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 193.00 217.41 

งบกระแสเงนิสด     

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 483.37 274.63 

 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (485.80) (274.96) 
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รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (2.42) (0.33) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่กบัเงินสด ณ วนัตน้งวด 7.52 7.85 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 5.10 7.52 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีไดร้ะบุใหเ้รื่องการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิเป็นเรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบ (Key audit matters) โดยมีวิธีการตรวจสอบดว้ยการสอบถามผูบ้รหิารของบริษัทจดัการและผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ท าความเขา้ใจวิธีการท่ีใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรมและขอ้สมมติฐานส าคญัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จากการประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุดว้ยวิธีประเมินราคาตามรายได ้(Income Approach) โดยการเปรยีบเทียบกบัแนวทางการ
ประเมินที่ใชใ้นอตุสาหกรรม และจากการประเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า อนัไดแ้ก่ 
ขอ้สมมติฐานของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บั (Net Future Cash Flows) และ 
ขอ้สมมติฐานของอตัราคิดลด (Discount Rate) ผูส้อบบญัชีพบว่าขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัดงักลา่วที่ใชม้ีความสมเหตสุมผลตาม
หลกัฐานท่ีมีอยูแ่ละมลูคา่ที่ประเมินไดอ้ยูใ่นช่วงที่ยอมรบัได ้

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 รบัทราบผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ที่ผา่นมา และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้
ตอ้งรายงานฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 รบัทราบผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ
รบัทราบ 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
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วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน ส าหรับปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

ตามที่ปรากฏในโครงการจัดการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) กองทุนรวมมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างนอ้ย  2 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ เมื่อรวมแลว้ในแตล่ะรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิ
ที่ปรบัปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทัง้นีภ้ายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์

2. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสม บรษัิทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได ้ 
3. ในกรณีที่กองทุนยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิที่

ปรบัปรุงแลว้ตาม 1. และ/หรอื จากก าไรสะสมตาม 2. 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมประกาศ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 0.55377 บาทตอ่หนว่ย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

คร้ังที ่ งวดผลการด าเนินงาน อัตราเงนิปันผล 
(บาทต่อหน่วย) 

วันจ่ายเงนิปันผล 

1 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 0.16492 7 มิถนุายน 2562 
2 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 0.12318 6 กนัยายน 2562 
3 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 0.14846 13 ธนัวาคม 2562 
4 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 0.11721 24 มีนาคม 2563 

รวม 0.55377 
 

นอกจากนี ้ส  าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 กองทนุรวมประกาศจ่ายเงินลดทนุจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 0.95 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

คร้ังที ่ วันจ่ายเงนิลดทุน เงนิลดทุนที่จ่ายคนื 
(บาทต่อหน่วย) 

มูลค่าเงนิทุนจดทะเบียนคงเหลือ 
(บาทต่อหน่วย) 

1 7 มิถนุายน 2562 0.60 9.70 
2 6 กนัยายน 2562 0.22 9.48 

3 24 มีนาคม 2563 0.13 9.35 

รวม 0.95 
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ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 รบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินลดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 
สงิหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์
(BRRGIF) 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 รบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบั
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินลดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 
สงิหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์
(BRRGIF) 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

 

วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตของกองทนุรวมส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม
และก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.1 การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี  
บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส  จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั

ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. มีคณุสมบตัิ และความสามารถที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีสว่นได้
สว่นเสยี หรอืมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวม จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีโดยมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้
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1 นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์
 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 11251 
(เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทนุรวมมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2561) 

2 นายบญุเรอืง เลศิวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6552 
(เคยเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทนุรวมเมื่อปี 2560 -2561) 

3 นายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่ 7795 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม และ ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทา่นอื่นของส านกังาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม
แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้  
 

5.2 การก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัชี 
บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เสนอมา มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการตรวจสอบบญัชี 

โดยพิจารณาก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2563 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น 
คา่ถ่ายเอกสาร คา่เดินทาง เป็นตน้) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ปี 2562 ปี 2563 % การเปลี่ยนแปลง 

คา่สอบบญัชี  
(Audit Fee) 

1,500,000 บาท 1,500,000 บาท ไมเ่ปลีย่นแปลง 

คา่บรกิารอื่นๆ 
(Non-Audit Fee) 

ไมม่ี N.A. N.A. 

รวม 1,500,000 บาท 1,500,000 บาท ไมเ่ปลีย่นแปลง 

 

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 
ส าหรบัปี 2563 ตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สยีกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ และเห็นวา่คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาด
ที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ 
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ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ตามที่บริษัทจดัการได้
เสนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เหมาะสม ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่  

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการให้ความยนิยอมแก้ไขสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 สบืเนื่องจากเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 กองทนุรวมไดจ้ดัประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อขออนมุตัิ
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และสญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงสญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (“สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล”) เพื่อใหก้าร
ก าหนดราคาซือ้ขายเป็นไปตามพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 47) พ.ศ. 2561 เรือ่งมาตรการปอ้งกนัการ
ก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั (“พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
ฉบับที่ 47”) โดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมตัิใหม้ีการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และสญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ทราบแลว้นัน้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิท บรุรีมัยพ์ลงังาน จ ากดั ("BEC") และ บรษัิท บรุรีมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั ("BPC") ยงัคงมีความจ าเป็นใน
การแก้ไขสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อใหก้ารก าหนดราคาซือ้ขายภายใตส้ญัญาดงักล่าวสอดคลอ้งกั บ 
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบับที่ 47 โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทาง BEC และ BPC ไดส้่งหนังสือถึง
บริษัทจดัการเพื่อขอความยินยอมในการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งเฉพาะสญัญาที่ไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
อนัไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายวตัถดุบิชีวมวล เนื่องจากโครงสรา้งราคาซือ้ขายกากออ้ยนัน้ไดม้ีการก าหนดอตัราขึน้ลงไวค้อ่นขา้งชดัเจน 
โดยอา้งอิงกับการขึน้ลงของราคาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งในสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิมีการก าหนดราคาซือ้ขายกากออ้ยที่ใชอ้า้งอิงไวเ้ช่นเดียวกนั และจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาในสญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลที่จะขอแกไ้ข ดงันัน้ ไมว่า่ราคาซือ้ขายกากออ้ยในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลจะมีการปรบัเปลี่ยนไปเช่นไร กรณีนี ้
ก็จะไมม่ีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายค่ากากออ้ยกบักองทนุรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนรายไดส้ทุธิที่กองทนุรวมจะไดร้บั
แต่อย่างใด ซึ่งทางบริษัทจดัการไดใ้หค้วามยินยอมใหใ้ชร้าคาซือ้ขายกากออ้ยมาตรฐานท่ีราคาตนัละ 565.00 บาท ในสญัญา
ซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านัน้ ในขณะที่ราคากากออ้ยที่เบิก
จากกองทนุรวมยงัอา้งอิงจากสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิในราคาเดิมที่ตนัละ 351.9481 บาท 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุคิดเป็นรอ้ยละ 33.05 
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม มีหนงัสือถึงบรษัิทจดัการ  โดยแจง้ความประสงคข์อใหบ้ริษัทจดัการบรรจุวาระ
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การประชมุเพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 
ฉบบัลงวนัท่ี 2 สงิหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคู่สญัญาคือ บริษัท โรงงานน า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั กบั BEC และ BPC โดยใหม้ีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซึง่สญัญาฉบบันีก้ าหนดเง่ือนไขไวว้า่ หากคู่สญัญาประสงคจ์ะแกไ้ขจะตอ้งไดร้บัความยินยอม
จากกองทนุรวมก่อน  และการใหค้วามยินยอมในครัง้นี ้จะยินยอมใหแ้กไ้ขจากขอ้ความในสญัญาเดิม โดยมีสาระส าคญัตาม
รายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทัง้นีก้ารแกไ้ขดงักลา่ว เพื่อใหก้ารก าหนดราคาซือ้ขายภายใตส้ญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบบัท่ี 47 

จากรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาเหตผุลและปัจจยัต่างๆ เห็นควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลเพื่อปรบัราคา
ซือ้ขายกากออ้ย เป็นขอ้ความใหม่ซึ่งมีสาระส าคญัตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มูลการเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งของกองทุนเพื่อการใหค้วามยินยอม
แกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาการใหค้วามยินยอมแก่ BEC และ BPC ในการแกไ้ขสญัญาวตัถดุิบชีวมวล โดยใหม้ีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และเห็นว่าการใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อใหส้ญัญาวตัถดุิบชีวมวล มีขอ้ก าหนดดา้น
การพาณิชยแ์ละการเงินท่ีท าใหก้ารท าธุรกรรมระหวา่งนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั เป็นอิสระและไม่มีลกัษณะที่มีการถ่ายโอน
ก าไร รวมถึงเพื่อใหร้าคาที่ซือ้ขายภายในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลเป็นราคาตลาด ทัง้นีต้ามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากรใน
พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 47 เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการก าหนดราคาโอนส าหรบัธุรกรรมระหว่าง
นิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั และเขา้ขา่ยลกัษณะการขายสินคา้และใหบ้ริการระหว่างกนัโดยมีการถ่ายโอนก าไรเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาระภาษีอากรท่ีพงึตอ้งเสยี ซึ่งหากไม่ท าการแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.และกฎเกณฑข์อง
กรมสรรพากรดงักลา่ว BEC และ BPC อาจถกูเจา้พนกังานของกรมสรรพากรประเมินปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายใหเ้หมาะสม 
เป็นเหตใุห ้BEC และ BPC ตอ้งเสยีภาษีในจ านวนที่มากขึน้รวมถึงเบีย้ปรบัเงินเพิ่ม (ถา้มี) ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การด าเนินงานของ BEC และ BPC ในระยะยาว โดยการใหค้วามยินยอมครัง้นี ้BEC และ BPC ควรจะใหค้  ารบัรองเป็นหนงัสือ
วา่จะไมท่ าใหก้องทนุรวมเกิดภาระหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความเสยีหายใดๆ ที่จะกระทบตอ่ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจาก BEC และ 
BPC ตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิก่อนมีการใหค้วามยินยอมครัง้นี ้ และยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ 
รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่จะกระทบผลประโยชนท์ี่กองทนุรวมไดร้บัจากการใหค้วามยินยอมครัง้นี ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ตามที่บรษัิทจดัการไดร้บัการเสนอจาก BEC และ BPC ใหก้องทนุรวมใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล
เพื่อปรบัราคาซือ้ขายกากออ้ย โดยบรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อใหส้ญัญาวตัถดุิบชีวมวล 
มีขอ้ก าหนดดา้นการพาณิชยแ์ละการเงินท่ีท าใหก้ารท าธุรกรรมระหวา่งนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั เป็นอิสระและไม่มีลกัษณะ
ที่มีการถ่ายโอนก าไร รวมถึงเพื่อใหร้าคาที่ซือ้ขายภายในสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลเป็นราคาตลาด และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎเกณฑข์องกรมสรรพากรใน พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบบัท่ี 47 
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 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่การใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลที่เสนอปรบัเปลีย่นขา้งตน้ไม่สง่ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดิบที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม โดยการใหค้วามยินยอมดงักลา่วขา้งตน้ไม่มีผลให ้BEC และ BPC 
สามารถเบิกค่ากากออ้ยที่เปลี่ยนแปลงไปจากกองทุนรวมได ้ท าใหไ้ม่กระทบต่อจ านวนรายไดส้ทุธิที่จะไดร้บัของกองทุนรวม         
อยา่งไรก็ตามเห็นวา่บรษัิทจดัการควรจดัให ้BEC และ BPC และ/หรอื บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งใหค้  ารบัรองวา่จะไมท่ าใหก้องทนุรวมเกิด
ภาระหรือค่าใชจ่้ายใดๆ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใหค้วามยินยอมดงักล่าว  และ
ยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใด ๆ  รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการให้
ความยินยอมดงักลา่ว  อนึ่งการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญัซึง่ผูถื้อหนว่ยลงทนุควรจะศกึษาขอ้มลู เพิ่มเติมในเอกสารตา่ง ๆ ที่แนบมาพรอ้มกบั หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุใน
ครัง้นีด้ว้ย เพื่อใชว้ิจารณญาณและดลุยพินิจประกอบการพิจาณาในการตดัสนิใจเพื่อลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การลงมติ 

วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่มีสทิธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้
ส่วนเสียในมติดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทุนในเรื่องที่ขอมติ และบุคคลที่มี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดงักล่าว รวมถึงกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวขอ้ง 

ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษกบัการพิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 
ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการถอืหน่วยลงทุน  

ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน  
(ร้อยละ) 

บรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 115,672,228 33.05 

 
กองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการซึ่งถือหน่วยลงทนุในกองทนุ ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2563 คือ 

กองทนุเปิดบวัหลวงอินคมั ซึง่ถือหนว่ยลงทนุจ านวน 11,077,600 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 
 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุใน                  
หนงัสอืเชิญประชมุนี ้โดยบรษัิทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุลงทะเบียนเขา้ประชุมตัง้แต่เวลา 9.00 น. อนึ่ง หากผูถื้อหน่วย
ลงทนุทา่นใดไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงแทน
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ในการประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืแบบฟอรม์ลงทะเบียน ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5  และหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 7 (พรอ้มปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท) ซึง่ท่านสามารถจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะลว่งหนา้ถึงบริษัทจดัการ ตามที่อยู่
ดงัที่ปรากฏดา้นลา่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
เลขที ่175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120   

ส าหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุและผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่มประชุม จะตอ้งน าเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้รว่ม
ประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และ
สง่มอบใหแ้ก่บรษัิทจดัการ หรอื บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทจดัการก่อนเขา้รว่มประชุม ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์อง
ทา่น กรุณาศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

ในการเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้บรษัิทจดัการขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 อยา่งเครง่ครดั เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ทัง้นี ้การปฏิบตัิตาม
มาตรการ และขอ้ปฏิบตัิดงักลา่ว อาจก่อใหเ้กิดความลา่ชา้และความไม่สะดวกต่อผู้เขา้รว่มประชุมทกุท่าน บริษัทจดัการตอ้ง
ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือ ค าถามเกี่ยวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท้ี่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 
บวัหลวง จ ากดั โทร 02-674-6400 ตอ่ 553 ในวนัและเวลาท าการ 

   

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

( นายพรชลติ   พลอยกระจ่าง ) 

Deputy Managing Director 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 
ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 
 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแพลตทินั่ม ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว  ฟอรจ์ูน 
เลขที่ 1 อาคารฟอรจ์ูนทาวน ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy 
Managing Director บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการท าหนา้ที่
เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 

ผูด้  าเนินการประชุม คุณวรารตัน ์วีระคงสวุรรณ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ประจ าปี 2562 ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งจดัขึน้เป็นปี
แรก ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน.1/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ วิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจัดการจัดประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี พรอ้มแนะน าตวัแทนของบริษัทจัดการ, ตวัแทนของบริษัทผูส้นบัสนุนและผูบ้ริหารทรพัยส์ิน และตวัแทนของ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ที่เขา้รว่มประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ตวัแทนของบรษัิทจดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
(1) คณุพรชลติ พลอยกระจ่าง   Deputy Managing Director 
(2) คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล  Vice President 

2. ตวัแทนของบรษัิทผูส้นบัสนนุและผูบ้รหิารทรพัยส์นิจาก บรษัิท น า้ตาล บรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  
(1) คณุพิทกัษ์ ชาวสวน   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
(2) คณุอดลุย ์สรุวฒุิกลุ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. ตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนจ์าก ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(1) คณุวรนิชชา สอนอินทร ์   หวัหนา้สว่น ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์

4. ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
(1) คณุสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร  ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 
 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุในวนันีจ้ะเริ่มด าเนินเขา้สูว่าระการประชุมต่อไป
ไดน้ัน้ จะตอ้งมีองคป์ระชมุอนัประกอบดว้ยผูถื้อหนว่ยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 25 รายหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุ
ทัง้หมด และผูถื้อหนว่ยลงทนุที่มาประชมุตอ้งถือหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ซึง่ ณ เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 71 ราย 
ซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัทัง้หมด 193,607,574 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 55.3164% ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเท่ากับ 350,000,000 หน่วย) ซึ่งครบองค์ประชุมตามขอ้ก าหนดประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 1/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ วิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้ชิญใหป้ระธานฯ เป็นผูเ้ปิดการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 ของ
กองทนุรวม (“การประชุมสามัญประจ าปี 2562”) 
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ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2562 กองทุนรวม 

และในขณะนีม้ีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเขา้มารว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ ขอเริม่เขา้สูก่ารประชมุสามญัประจ าปี 2562 
 
ในล าดบัต่อมา ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ผูเ้ขา้รว่มประชุมใหท้ราบถึงระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อที่ประชุม 

ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 1  รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวม 
วาระท่ี 2  รบัทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2561 
วาระท่ี 3  รบัทราบเรือ่งการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 
วาระท่ี 4  รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีส าหรบัปี 2562 
วาระท่ี 5  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
 
ทัง้นี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระการประชมุในวนันีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลง

มติใดๆ ในส่วนของค าถาม ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หลังเสร็จสิน้การประชุมในแต่ละวาระ ซึ่ง
ผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูแ้จง้ชว่งเวลาใหท้ราบ โดยมีขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัผูท้ี่ตอ้งการสอบถามคือ ขอใหผู้ท้ี่จะสอบถามยกมือ และ
แจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้มใหแ้จง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เพื่อใหบ้นัทึกในรายงาน
การประชมไดถู้กตอ้งและครบถว้น นอกจากนี ้ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสอบถามและอภิปรายใหก้ระชบั เพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการประชุมและไม่กระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยรวม ค าถามในแต่ละช่วงวาระขอใหเ้ก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ในกรณีที่
ค  าถามเก่ียวขอ้งกบัวาระอื่นจะขอยกไปตอบในวาระนัน้แทน  

วาระที่ 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์เป็นผูแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุสามญัประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบั
กองทนุรวม ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุจนถึงปัจจบุนั เนื่องจากการประชมุสามญัครัง้นีเ้ป็นการประชุมครัง้แรกนบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ วิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทจดัการจดัประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยคณุเบญจมาฑฐ์น าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวม มีรายละเอียดดงันี ้ 
 กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟ้าหรือพลงังานทางเลือก โดยทรพัยส์ินที่
ลงทนุครัง้แรกเป็นสทิธิในรายไดส้ทุธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ชีวมวลประเภทระบบผลติพลงังานความรอ้นและ
ไฟฟ้าร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Cogeneration ของบริษัท บุรีรมัยพ์ลงังาน จ ากัด (“BEC”) และ บริษัท บุรีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากัด 
(“BPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน)  (“BRR”) โดยใชเ้ชือ้เพลิงหลกัคือกากออ้ย โดย กองทุน
รวมไดร้บัการอนุมตัิใหจ้ ัดตัง้เป็นกองทุนจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เมื่อวนัที่ 1 
สงิหาคม 2560 และเริม่ลงทนุในทรพัยส์นิดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการลงทนุเทา่กบัระยะเวลาคงเหลือ
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) กับโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง (“PPA”) ซึ่ง ณ วนัที่เขา้ลงทนุ สญัญา 
PPA ของ BEC มีก าหนดจะสิน้สดุในวนัที่ 10 สิงหาคม 2571 คิดเป็นระยะเวลาคงเหลือประมาณ 11 ปี และสญัญา PPA ของ 
BPC มีก าหนดจะสิน้สดุในวนัท่ี 6 เมษายน 2578 คิดเป็นระยะเวลาคงเหลือประมาณ 18 ปี โดย ณ วนัสิน้สดุปีบญัชีเมื่อวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 สญัญา PPA ของ BEC และ BPC มีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 10 ปี และ 16 ปี ตามล าดบั ทัง้นี ้หน่วยลงทนุ
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ของกองทนุรวมไดเ้ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ตัง้แตเ่มื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2560 
กองทนุรวมมีขนาดกองทนุเริม่ตน้ท่ี 3,605 ลา้นบาท โดยแบง่ออกเป็นหนว่ยลงทนุจ านวน 350 ลา้นหน่วย ที่ราคาหน่วย

ละ 10.30 บาท ซึ่งเงินที่ระดมไดจ้ากผูถื้อหน่วยถกูแบ่งไปเป็นเงินลงทนุในสิทธิในรายไดส้ทุธิฯ ดว้ยตน้ทุน 3,590.50 ลา้นบาท 
และเงินสว่นท่ีเหลอือีก 14.50 ลา้นบาท น าไปใชเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุและเงินทนุหมนุเวียนตัง้ตน้ของกองทนุรวม ซึ่ง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทนุในสิทธิในรายไดส้ทุธิฯ มีมลูค่าตามการประเมินค่าทรพัยส์ิน เท่ากบั 3,402 ลา้นบาท ทัง้นี ้
จากขอ้มลูการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสทิธิการเขา้ประชมุสามญัเมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 กองทนุรวมมีผูถื้อหนว่ยลงทนุใน 
10 อนัดบัแรก ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเท่ากบัรอ้ยละ 69.83 ของหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้เมื่อ
พิจารณาแยกตามประเภทของผูถื้อหนว่ยลงทนุ พบวา่  

1. กลุม่ผูส้นบัสนนุ (คือ BRR) ถือครองหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 33.05  
2. บคุคลธรรมดา (หรอืรายยอ่ย) ในประเทศถือครองหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40.94  
3. นิติบคุคล (หรอืสถาบนั) ในประเทศถือครองหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 25.89 และ 
4. บคุคลธรรมดา ตา่งประเทศ ถือครองหนว่ยลงทนุสว่นท่ีเหลอืในสดัสว่นรอ้ยละ 0.12 

 
จากภาพโครงสรา้งของกองทนุ กองทนุรวมน าเงินท่ีระดมไดจ้ากการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้แรก ไปลงทนุในสทิธิใน

รายไดส้ทุธิฯ ของกิจการโรงไฟฟา้ BEC และ BPC โดยการเขา้ท าสญัญา 2 ฉบบั คือสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ ระหว่างกองทนุ
รวมกบั BEC และ BPC และสญัญาตกลงด าเนินการระหวา่งกองทนุรวม กบั BRR, BEC และ BPC ซึ่ง BRR เขา้ท าสญัญาตกลง
ด าเนินการกบักองทนุรวมในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ใน BEC รอ้ยละ 99.99 และเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มใน BPC รอ้ยละ 99.98 ทัง้นี ้
นอกจากสญัญา PPA แลว้ BEC และ BPC ไดเ้ขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากบัโรงงานผลิตน า้ตาล 
(BSF) ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล, สญัญาซือ้ขายน า้ RO&Condensate, สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ และสญัญาซือ้ขายไอน า้ 
ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและการขาดแคลนวตัถดุิบชีวมวลที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ รวมถึงช่วย
เสรมิความแข็งแกรง่ในการสรา้งรายไดใ้หเ้ป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้
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ในสว่นของการบริหารจัดการกองทนุรวม บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นผูบ้ริหารกองทนุใน
ฐานะผูจ้ัดการกองทุน ส่วนธนาคารกสิกรไทยช่วยดูแลใหผู้จ้ัดการกองทุนปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนในฐานะผูดู้แล
ผลประโยชน ์และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนคอยใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าแก่ผูจ้ัดการกองทุนในเรื่องการบริหาร
จดัการทรพัยส์ินกิจการท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนไว ้ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนประกอบดว้ยตวัแทนจากบริษัทจัดการ , 
ตวัแทนจากผูบ้ริหารทรพัยส์นิ และที่ปรกึษาทางเทคนิคของกองทนุ โดยไดจ้ดัใหม้ีการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรกึษาการ
ลงทนุไตรมาสละ 1 ครัง้ 

ส าหรบัภาพรวมของการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลของ BEC และ BPC ที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุซือ้สทิธิในรายไดส้ทุธิฯ 
สามารถอธิบายไดจ้ากกระบวนการผลติไฟฟา้และไอน า้ของโรงไฟฟา้ตามแผนภาพท่ีแสดงไวค้ือ 

 
กระบวนการผลติไฟฟา้และไอน า้จะถกูเริม่ตน้ท่ีหมายเลข 1: เตาเผาเชือ้เพลงิ โดยเมื่อใสว่ตัถดุิบชีวมวลเป็นเชือ้เพลงิเขา้

ไปในเตาเผาเพื่อใหค้วามรอ้นแก่น า้ที่อยูใ่นหมายเลข 2: หมอ้ตม้ไอน า้แลว้ จะท าใหเ้กิดไอน า้ความดนัสงูที่จะถกูสง่เขา้ไปใน 2 จดุ 
คือ หมายเลข A1: กงัหนัไอน า้ของโรงไฟฟา้ และหมายเลข B1: กระบวนการหีบออ้ยของโรงงานน า้ตาล โดยไอน า้ความดนัสงูที่ถกู
สง่เขา้ไปที่ A1: จะท าใหก้ังหนัหมนุเพื่อใหเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการผลิตไฟฟ้าสง่ขายให ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ
โรงงานน า้ตาล (BSF) และกงัหนัที่  A1: กงัหนัจะปลอ่ยไอน า้ความดนัต ่าออกมาซึ่งจะถกูสง่ไปขายต่อใหโ้รงงานน า้ตาล  (BSF) 
เพื่อใชใ้นกระบวนการละลายน า้ตาลที่หมายเลข A2: ซึ่งน า้ที่เกิดขึน้ในกระบวนการละลายน า้ตาลจะถูกน าเขา้กระบวนการ
ควบแน่นกลายเป็นน า้ Condensate สง่ขายคืนใหโ้รงไฟฟ้าน าไปใชใ้นหมอ้ตม้ไอน า้เพื่อช่วยประหยดัพลงังาน ในส่วนของไอน า้
ความดนัสงูที่ถกูสง่ไปขายใหโ้รงงานน า้ตาลเพื่อใชใ้นกระบวนการหีบออ้ยที่หมายเลข B1: ก็จะเกิดน า้ที่ถกูน าไปผ่านกระบวนการ 
Reverse Osmosis กลายเป็นน า้ RO สง่ขายคืนใหโ้รงไฟฟา้น าไปใชใ้นหมอ้ตม้ไอน า้เพื่อช่วยประหยดัพลงังานเช่นกนั  
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ทัง้นี ้จากกระบวนการผลิตดงักลา่ว กิจการโรงไฟฟ้าจะมีรายได้หลกั 3 ประเภท คือ รายไดค้่าไฟฟ้า, รายไดค้่าไอน า้
ความดนัสงู และรายไดค้่าไอน า้ความดนัต ่า ซึ่งการที่แหลง่รายไดบ้างสว่นของโรงไฟฟา้มาจากโรงงานน า้ตาล (BSF) ซึ่งเปิด
ด าเนินงานเพียง 7 ถึง 8 เดือนในแต่ละปี ท าใหใ้นภาพรวมโรงไฟฟ้าจะมีรายไดร้วมที่ผนัแปรไปตามฤดูกาลผลิตของโรงงาน
น า้ตาล (BSF) กลา่วคือ ในแตล่ะปีโรงงานน า้ตาล (BSF) จะเปิดด าเนินงานตัง้แต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งเป็น
ฤดกูาลหีบออ้ยตัง้แตเ่ดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน และฤดกูาลละลายน า้ตาลตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ท าให้
ในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน โรงไฟฟา้จะมีรายไดท้ี่มาจากการจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ความดนัต ่า และไอน า้ความดนั
สงู ในขณะที่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมโรงไฟฟ้าจะมีรายไดท้ี่มาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า  และไอน า้ความดนัต ่า 
ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตลุาคมซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานน า้ตาล  (BSF) ปิดด าเนินงาน โรงไฟฟ้าจะมีรายไดท้ี่มาจากการ
จ าหนา่ยไฟฟา้ใหก้ารไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) เพียงอยา่งเดียว ก่อนจะปิดซอ่มบ ารุงในเดอืนพฤศจิกายน และเปิดด าเนินงานอีก
ครัง้ในเดือนธนัวาคมพรอ้มกบัการเปิดฤดกูาลผลติของโรงงานน า้ตาล (BSF) 

ในสว่นของรายไดส้ทุธิฯ ท่ีโรงไฟฟา้น าสง่ใหก้องทนุรวมเป็นรายเดือน จะมีสตูรในการค านวณที่ก าหนดไวแ้ลว้ โดยเมื่อ
โรงไฟฟา้ซึง่เป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิ ไดร้บัรายไดจ้ากการขายไฟฟา้และไอน า้รวมถึงรายไดอ้ื่นๆ เช่น ค่าปรบัจากสญัญาที่เก่ียวขอ้ง , 
เงินสินไหมทดแทนจากประกันภยั เป็นตน้ จะน ามาหกัค่าใชจ้่ายจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก่อนน าส่งใหก้องทุน  โดย
คา่ใชจ้่ายจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจะประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ่ายตามที่เกิดขึน้จริงและค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ
โรงไฟฟา้แบบเหมารวม ซึง่คา่ใชจ้่ายที่จา่ยตามที่เกิดขึน้จรงิจะประกอบไปดว้ยคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัวตัถดุิบชีวมวล, คา่ใชจ้่ายในการ
ซือ้น า้ RO&Condensate และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่เบีย้ประกนั, คา่ผูส้อบบญัชี, เงินน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟา้ เป็นตน้ ในขณะท่ี
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการโรงไฟฟา้แบบเหมารวมจะครอบคลมุคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบ ารุงประจ าปีและซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ทกุ 
3 ปี รวมถึงคา่ใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ เช่น เงินเดือนและผลประโยชนอ์ื่นๆ ของพนกังาน, คา่โสหุย้, คา่ที่ปรกึษา, ภาษีนิติบคุคล, 
คา่เช่าที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งที่โรงไฟฟาตัง้อยู ่เป็นตน้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวมตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุจนถึงปัจจบุนั ทางบรษัิทจดัการจึง
เห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อรบัทราบ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ 

ผู้สอบถามท่านที่ 1: คุณวิสัชนา รัตนาจารย ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 ทางกองทนุรวมมีโอกาสที่จะไปลงทนุ ขยายเพิ่ม หรอืซือ้โรงไฟฟา้อื่นเพิ่มเติมไดห้รอืไม ่และมีขอ้จ ากดัหรอืไม่ 
ค าถามที่ 2 แผนการปิดซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าทัง้สองแห่ง มีแผนปิดซ่อมบ ารุงช่วงไหน และจะกระทบรายไดไ้ป

ประมาณรอ้ยละเทา่ไหร ่
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: กองทนุรวมสามารถลงทนุเพิ่มเติมได ้ถา้เป็นทรพัยส์นิท่ีตรงกบันโยบายการลงทนุหลกัของกองทนุรวม

และใหผ้ลตอบแทนที่นา่สนใจ แตใ่นปัจจบุนักองทนุรวมยงัไมม่ีแผนท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
ตอบค าถามที่ 2: ในสว่นของแผนการปิดซอ่มบ ารุงนัน้ โดยปกติจะวางแผนการปิดซ่อมในช่วงเดือนพฤศจิกายนของแต่

ละปี แต่ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถปรบัเปลี่ยนได ้เพื่อให้โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินงานไดส้อดคลอ้งกับฤดูกาลผลิตและแผนการ
ด าเนินงานของโรงงานน า้ตาล (BSF) ทัง้นี ้รายไดท้ี่หายไปในช่วงระยะเวลาที่มีการปิดซ่อมไดส้ะทอ้นอยู่ในประมาณการที่ท  าไว้
เมื่อตอนจดัตัง้กองทนุแลว้ ดงันัน้แผนการปิดซอ่มบ ารุงจะไมส่ง่ผลกระทบกบัรายไดป้กติที่ประมาณการไว ้

ผู้สอบถามท่านที่ 2: คุณณรงค ์พุทธรักษา ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม เมื่อกองทนุรวมเป็นผูร้บัสทิธิรายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

ฯ กองทุนรวมจึงไม่มีค่าเสื่อมราคาเนื่องจากไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ิน แต่เหตุใดมูลค่าเงินลงทนุของกองทุนรวมเมื่อวนัที่ 31 
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ธันวาคม 2561 เหลือเพียง 3,402 ลา้นบาท ลดลงจากมูลค่าเมื่อตอนจัดตัง้ที่ 3,590.50 ลา้นบาท ประมาณ 188 ลา้นบาท ถา้
สาเหตขุองการลดลงเกิดจากการประเมินคา่ทรพัยส์นิ อยากทราบวา่มลูคา่เงินลงทนุจะลดลงแบบนีท้กุปีหรอืไม ่

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: ตามหลกัการทางบญัชีกองทนุตอ้งมีการประเมินคา่ทรพัยส์ินทกุปีเพื่อน าไปใชบ้นัทึกเป็นราคายตุิธรรมใน

งบการเงิน เพียงแตด่ว้ยโครงสรา้งของกองทนุรวมมีลกัษณะเสมือนเป็นการใหโ้รงไฟฟา้กูย้ืมเงิน ท าใหท้รพัยส์นิท่ีถกูน ามาประเมิน
มลูคา่จะไมเ่หมือนทรพัยส์ินของกองทนุอื่น โดยทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ถกูน ามาประเมินมลูค่าคือเงินลงทนุคงเหลือ (หรือจะ
เรียกว่าเงินตน้คงเหลือก็ได)้ ดงันัน้มูลค่าเงินลงทนุที่ลดลงในแต่ละปีจะประกอบดว้ยเงินลงทนุที่ไดค้ืนและการขาดทนุจากการ
ประเมินค่าทรพัยส์ิน (ถา้มี) โดยเงินลงทุนที่ไดค้ืนก็คือรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่กองทุนรวมไดร้บัแต่ไม่ได้
บนัทึกเป็นรายได ้ซึ่งกองทนุรวมไดร้บัคืนเงินลงทนุมาเป็นเงินสดที่รอจะจ่ายคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ เพียงแต่ไม่ไดจ้่ายในรูปของ
เงินปันผล 

คุณณรงค ์– ถามต่อ 
ขอใหก้องทนุรวมอธิบายเพิ่มเติมวา่ หากกองทนุรวมยงัมีเงินสดที่เป็นเงินลงทนุไดค้ืนที่รอจ่ายใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุ มลูค่า

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (NAV) ก็ไมค่วรลดลงมาก แตถ่า้เทียบ NAV ณ ตอนสิน้ปี 2560 เท่ากบั 10.5982 บาทต่อหน่วย กบั NAV 
ณ ตอนสิน้ปี 2561 เท่ากบั 10.4337 บาทต่อหน่วย จะเห็นไดว้่ามีการลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน สะทอ้นใหเ้ห็นว่าทรพัยส์ินรวม
ลดลงดว้ยใช่หรอืไม ่

คุณเบญจมาฑฐ ์– ตอบค าถามต่อ 
ในประเด็นของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงลดลง ขอเรียนชีแ้จงว่า NAV ประกอบดว้ย ส่วนของเงินลงทนุที่ 10.30 บาทต่อ

หนว่ยและสว่นของก าไรจากการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัในงบการเงิน ณ สิน้ปี 2560 เป็น NAV ที่ยงัไม่ไดจ้่ายเงินปัน
ผลครัง้ที่ 1 จ านวน 0.29 บาทต่อหน่วย (ซึ่งจะน าเสนอในวาระที่ 3) ซึ่งหลงัจากจ่ายเงินปันผลออกไป NAV ก็ปรบัลดลงมาเหลือ 
10.30 บาท พอระหว่างปีมีก าไรจากการด าเนินงานเกิดขึน้ NAV ก็จะปรบัสงูขึน้ไป โดย NAV ณ ตอนสิน้ปี 2561 คือผลรวมของ
เงินลงทนุ 10.30 บาท และก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่ยงัไม่จ่ายเงินปันผลออกไป ดงันัน้การเปลี่ยนแปลง
ของ NAV เกิดจากการเคลือ่นไหวของกระแสเงินสดที่ยงัคงคา้งอยู่ ไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าทรพัยส์ินรวมมีการลดลงเนื่องจากการ
ขาดทนุจากการประเมินมลูค่า อย่างไรก็ดี คณุเบญจมาฑฐ์เรียนว่าในประเด็นนีถ้า้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัมีขอ้สอบถามจะขอชีแ้จง
เพิ่มเติมในวาระท่ี 3 ตอ่ไป 

ผู้สอบถามท่านที่ 3: คุณธวัชชัย โพธ์ิวรสุนทร ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 คา่ใชจ้่ายที่จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ากากออ้ย ค่าน า้ Condensate ค่าน า้ RO นัน้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมามี

คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิแตกตา่งจากสมมติฐานที่ประมาณการไวม้ากนอ้ยเพียงใด และในอนาคตกองทนุรวมจะมีความเสี่ยงจาก
คา่วตัถดุิบจ่ายตามจรงิที่มีตอ่ตน้ทนุของกองทนุรวมหรอืไม ่

ค าถามที่ 2 คา่บรหิารโรงไฟฟา้ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายเหมาจ่ายในการซอ่มบ ารุงส าหรบัแผนซอ่มโรงไฟฟา้ทกุ 1 ปีและทกุ 3 ปี 
เขา้ใจวา่แผนซอ่มโรงไฟฟา้ทกุ 1 ปี รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายเหมาจ่ายแลว้ แตก่ารซอ่มบ ารุงใหญ่ทกุ 3 ปีนัน้ รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเหมา
จ่ายหรือไม่ และ/หรือกองทนุรวมตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แลว้จะกระทบกับ yield ของผูล้งทุน
หรอืไม ่

ค าถามที่ 3 ค่าใชจ้่ายการซ่อมบ ารุงจะมีทัง้ในส่วนของ planned และ unplanned ในช่วงนีม้ีสว่นของ unplanned 
เกิดขึน้หรอืไม ่และเกิดขึน้ดว้ยสาเหตใุด ทัง้นีเ้ขา้ใจว่าถา้มีค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุงในสว่นของ unplanned จะมีผลกระทบกบัรายได้
และคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้ 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
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ตอบค าถามที่ 1:  อา้งอิงจากขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนไดม้ีการประมาณการไวว้่า ถา้มีรายไดร้วม 766 ลา้นบาท จะมี
ตน้ทนุของวตัถดุิบชีวมวลและน า้เท่ากบั 242 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.5 ของรายไดร้วม แต่จากผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุในเดือนสงิหาคม 2560 พบวา่ รายไดร้วมนอ้ยกวา่ประมาณการประมาณรอ้ยละ 2 และตน้ทนุวตัถดุิบชีวมวล
ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของรายไดร้วมที่เกิดขึน้จริงในรอบ 12 เดือนดงักลา่ว เกิดขึน้มากกว่าประมาณการประมาณรอ้ยละ 8 โดย
การท่ีคา่ใชจ้่ายวตัถดุิบชีวมวลไมเ่ป็นไปตามที่คาดไวเ้กิดจากสาเหต ุ2 ประการ ประการแรกคือในช่วงที่เริ่มเขา้ลงทนุเป็นฤดฝูนที่
มีปรมิาณน า้ฝนสงูกวา่ฤดกูาลปกติท าใหก้ากออ้ยมีความชืน้สงู ประการที่สองคือปี 2560 ที่เขา้ลงทนุ ทางโรงงานน า้ตาล (BSF) 
หีบออ้ยไดเ้พียง 2.8 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ประมาณการ ท าใหห้ลงัหกัสว่นท่ีใชเ้องแลว้ โรงงานน า้ตาล (BSF) มีปริมาณกากออ้ยเหลือ
สง่ขายใหโ้รงไฟฟ้าในปริมาณที่ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัความตอ้งการใชข้องโรงไฟฟ้า ประกอบกบักากอ้อยมีความชืน้สงู สง่ผลให้
อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิสิน้เปลอืงกวา่ประมาณการ เป็นผลใหช้่วง 12 เดือนตัง้แตท่ี่เริม่เขา้ลงทนุ โรงไฟฟา้มีคา่ใชจ้่ายวตัถดุิบชีวมวล
สงูกวา่ประมาณการประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมตอ่ปี 
 นอกจากนี ้ในอนาคตมีความเป็นไปไดท้ี่ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบชีวมวลจะไม่เป็นไปตามประมาณการ เนื่องจากเหตุผล
ประการแรกคือกากออ้ยเป็นวตัถดุิบชีวมวลซึ่งในแต่ละปีมีความแตกต่างกนัโดยธรรมชาติอยู่แลว้ เพราะเริ่มตัง้แต่ตอนปลกูออ้ย 
พืน้ดินท่ีใชป้ลกูมีคา่แรธ่าตตุา่งๆ ท่ีไมเ่ทา่กนัในแตล่ะปี และตน้ออ้ยมีที่มาจากหลายพืน้ท่ี ท าใหก้ากออ้ยมีโครงสรา้ทางเคมีในแต่
ละปีทีไ่มเ่หมือนกนั ดว้ยเหตดุงักลา่วขา้งตน้ จึงเป็นความเสีย่งของวตัถดุิบชีวมวลที่เกิดขึน้อยู่แลว้โดยปกติ เหตผุลอีกประการคือ
ในกระบวนการหีบออ้ย ค่าความชืน้ของกากออ้ยท่ีไดอ้อกมาในแต่ละครัง้จะไม่เท่ากัน ท าใหอ้ตัราการเผาไหม ้กินเชือ้เพลิงไม่
เหมือนกนัในทกุปี อยา่งไรก็ดี สิง่ที่กองทนุรวมไดด้  าเนินการคือพยายามใหท้างโรงไฟฟา้ควบคมุคณุภาพของกากออ้ยในเรื่องค่า
ความชืน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีจะท าใหอ้ตัราการเผาไหมอ้ยูใ่นกรอบที่ศกึษามา 

คุณธวัชชัย - ถามเพิ่มเติมกับผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ในเรื่องความเสี่ยงจากความผนัผวนของตน้ทนุวตัถดุิบดงักลา่ว ในแง่ของ BRR จะช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่องวตัถดุิบ

ของโรงไฟฟา้ เพื่อใหปี้ถดัๆ ไปดีขึน้ไดอ้ยา่งไร  
ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ในปี 2560 มีการประเมินไวอ้ยูแ่ลว้วา่จะมีการขาดแคลนวตัถดุิบเล็กนอ้ย เนื่องจากพืน้ที่การปลกูออ้ยยงัไม่เป็นไปตาม

แผนงาน แตใ่นปี 2561 ที่ผา่นมาการหีบออ้ยของโรงงานน า้ตาลอยู่ที่ 3.1 ลา้นตนั ปรบัขึน้มาตามแผนงาน และจะอยู่ในเกณฑน์ี ้
ไปตลอด ซึง่เป็นแผนงานท่ีจะท าใหโ้รงงานน า้ตาล (BSF) สามารถจดัหาวตัถดุิบไดเ้ต็มก าลงัการผลติของโรงงานน า้ตาลตลอดทัง้
ปี ทัง้นีจ้ากเหตุการณ์ที่คุณภาพกากออ้ยในปี 2560 ที่ไม่เป็นไปตามคาดนัน้ ทางโรงไฟฟ้าก็ไดห้าวิธีการจัดการควบคุมและ
จัดเตรียมเชือ้เพลิงใหม้ีความพรอ้มและเหมาะสม เพื่อใหม้ีการใช้เชือ้เพลิงไดป้ระหยดัที่สุด เป็นการบริหารจัดการเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนของโรงไฟฟา้ โดยการท่ี BRR เขา้มามีสว่นในผลตอบแทนของโรงไฟฟา้จากการถือครองหน่วยลงทนุในสดัสว่น 33% 
ก็เพื่อตอ้งการใหค้วามเช่ือมั่นแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุวา่จะบรหิารจดัการโรงไฟฟา้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุเช่นกนั 

คุณธวัชชัย - ถามเพิ่มเติมกับผู้บริหารทรัพยส์ิน 
แนวโนม้ตน้ทนุวตัถดุิบชีวมวลในปี 2562 จะดีขึน้กวา่เดิมใช่หรอืไม่ เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
คุณพิทักษ–์ ตอบค าถามเพิ่มเติม  
จากขอ้มลูกลางนัน้พบวา่ การใชเ้ชือ้เพลงิมีการปรบัตวัที่ดีขึน้ 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 2 และ 3: ค่าใชจ้่ายตามโครงสรา้งเป็นการเหมาจ่ายที่รวมการซ่อมบ ารุง 3 ปีไวด้ว้ย อย่างไรก็ดี ทาง

กองทนุรวมไดม้ีการท าประกนัเพิ่มเติมทัง้ในสว่นของประกนัทรพัยส์ินเสียหายและประกนัรายไดห้ยดุชะงกัเพื่อรองรบักรณีที่เกิด
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เหตกุารณท์ี่ท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมสงูเกินก าลงัของโรงไฟฟา้ดว้ยเช่นกนั เนื่องจากถา้เกิดเหตกุารณด์งักลา่วและกองทนุ
รวมไมไ่ดท้ าประกนัไว ้อาจมีความเสีย่งที่โรงไฟฟา้จะรบัผิดชอบไมไ่หวและสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องกองทนุรวม 

คณุพรชลติ กลา่วเสรมิวา่ กองทนุรวมจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบ ารุงที่ไม่คาดคิด เนื่องจากมีการก าหนด
คา่ใชจ้่ายไวแ้ลว้กบัโรงไฟฟา้ แตห่ากจะมีคา่ใชจ้่ายที่ไมค่าดคิดเกิดขึน้ในเชิงของภยัพิบตัินัน้เป็นสิง่ที่ประกนัภยัคุม้ครองไวอ้ยูแ่ลว้ 

ผู้สอบถามท่านที่ 4: คุณสมชาย เจนสถริพันธุ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 โรงไฟฟ้าไดผ้ลิตไฟฟ้าเต็มก าลงัการผลิตแลว้หรือไม่ รายไดใ้นปัจจุบนัสามารถเพิ่มไดอ้ีกหรือไม่ หากยงัไม่

สามารถผลติไดเ้ต็มก าลงัการผลติเกิดจากสาเหตใุด 
ค าถามที่ 2 จากที่ตวัแทนของบรษัิทจดัการไดก้ลา่ววา่ ทางโรงไฟฟา้ไดม้ีการท าสญัญาเพิ่มเติมกบัโรงงานน า้ตาล (BSF) 

เพื่อลดความเสีย่งของวตัถดุิบนัน้ มีขอ้สงสยัวา่การท าสญัญาดงักลา่วช่วยลดความเสีย่งของการขาดแคลนวตัถดุิบไดอ้ยา่งไร 
ค าถามที่ 3 รายไดข้องโรงไฟฟา้ที่มาจากการขายไฟฟา้ การขายไอน า้แรงดนัต ่า และการขายไอน า้แรงดนัสงูนัน้ รายได้

แตล่ะประเภทคิดเป็นสดัสว่นเทา่ใดเมื่อเทียบกบัรายไดร้วม 
ค าถามที่ 4 ตามที่กองทนุรวมลงทนุในการซือ้รายไดล้ว่งหนา้และจา้งผูบ้ริหารทรพัยส์ินมาบริหารโรงไฟฟ้า อยากทราบ

วา่คา่จา้งผูบ้รหิารทรพัยส์นิมีวิธีการคิดอยา่งไร เป็นคา่จา้งที่จ่ายตามสดัสว่นของรายไดท่ี้ท าไดจ้ริงหรือเป็นค่าจา้งแบบเหมาจ่ายใน
จ านวนที่แนน่อน ถา้เป็นคา่จา้งแบบเหมาจ่ายโดยไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบตัิงานหรอืไมม่ีการประเมินผลงานของผูบ้รหิาร
ทรพัยเ์พื่อปรบัใหส้อดคลอ้งกับความสามารถในการสรา้งรายไดจ้ริง ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับกองทุนรวม
เนื่องจากกองทนุรวมไดร้ายไดต้ามที่เกิดขึน้จรงิ ในขณะที่ผูบ้รหิารทรพัยส์นิรบัคา่จา้งแบบเหมาจ่ายโดยไมต่อ้งรบัผิดชอบผลงาน 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1:  เนื่องดว้ยตามเกณฑแ์ลว้ผูผ้ลติไฟฟ้าประเภท VSPP ตอ้งมีเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ขนาดการผลิตไฟฟ้าไม่

ถึง 10 เมกะวตัต ์ซึง่โรงไฟฟา้ BEC&BPC เป็นผูผ้ลติไฟฟา้ประเภท VSPP มีขนาดก าลงัการผลติไฟฟา้สงูสดุ 9.9 เมกะวตัต ์ดงันัน้
จึงไมส่ามารถขยายขนาดก าลงัการผลติไดอ้ีก โดยก าลงัการผลติที่มีอยูถ่กูจดัสรรไวข้ายใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) จ านวน 
8.0 เมกะวตัต ์ใชเ้องภายในโรงไฟฟา้ 1.5 เมกะวตัต ์ขายใหโ้รงงานน า้ตาล (BSF) 0.25 เมกะวตัต ์มีเหลอืก าลงัการผลิตไวส้  ารอง
ใช ้0.15 เมกะวตัต ์ส  าหรบัในปีที่ผ่านมาก าลงัการผลิตเพื่อขายที่โรงไฟฟ้าท าได ้โดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที ่ 7.90 เมกะวตัต ์
คอ่นขา้งใกลเ้คียงกบัปรมิาณที่จะขายให ้กฟภ. ที่ 8.0 เมกะวตัต ์ซึง่เป็นผลการด าเนินงานท่ีอยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ เนื่องจากดว้ย
การด าเนินงานโดยปกติแลว้โรงไฟฟา้ไมส่ามารถผลติไฟฟา้เต็มก าลงัการผลิตไดต้ลอดเวลา โดยหากมีเหตสุะดดุจนตอ้งลดก าลงั
การผลติลงหรอืมีเหตใุหต้อ้งหยดุเดินเครือ่งแลว้กลบัมาเริ่มเดินเครื่องอีกครัง้นัน้ ก าลงัการผลิตเพื่อขายให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
(กฟภ.) ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ท่ี 8 เมกะวตัตไ์ดเ้ลย แตจ่ะตอ้งมีการไลร่ะดบัขึน้ไปจนถึง 8 เมกะวตัต ์ในช่วงเวลาที่ยงัไลร่ะดบัไปไม่ถึง 8 เม
กะวตัต ์จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าใหโ้รงไฟฟา้ไมส่ามารถเดินเครือ่งผลติไฟฟา้เพื่อขายให ้กฟภ. ไดเ้ต็มก าลงัการผลติที่จดัสรรไว ้

ตอบค าถามที่ 2:  สญัญาวตัถุดิบชีวมวลและสญัญาซือ้ขายน า้ RO&Condensate เป็นสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับในแง่
ตน้ทนุ ในขณะท่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้และสญัญาซือ้ขายไอน า้เป็นสญัญาที่เก่ียวขอ้งในแง่รายได ้โดยสญัญาในแง่ตน้ทนุนัน้ จะมี
การก าหนดสตูรค านวณราคาวตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการผลิตไวอ้ย่างชดัเจน อาทิเช่น กากออ้ยจะก าหนดราคาเริ่มตน้ไวท้ี่ 350 
บาท ซึ่งถา้วนันีร้าคากากออ้ยในตลาดซือ้ขายกนัที่ 400 บาท โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเรียกเก็บจากกองทนุรวมในราคาที่สงูกว่า
สตูรค านวณได ้จึงเป็นการลดความเสี่ยงของการผนัผวนของราคากากออ้ย แต่ในสว่นของการใชจ้ริงเป็นสิ่งที่ควบคมุไม่ได ้อยู่ที่
การอตัราการสิน้เปลอืงของเชือ้เพลงิซึง่ขึน้อยูก่บัคณุภาพของกากออ้ยอีกท ีสว่นน า้ RO&Condensate จะมีขอ้ก าหนดใหป้รบัเพิม่
ราคาไดต้ามอตัราเงินเฟอ้ 3% และไมส่ามารถเรยีกเก็บจากกองทนุรวมในราคาที่สงูกว่านัน้ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้จึงช่วยป้องกนัความ
เสี่ยงใหก้องทนุรวมในเรื่องของตน้ทนุได ้สว่นของสญัญาในแง่ของรายไดน้ัน้ จากค าตอบในค าถามที่ 1 ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า
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หากพึง่การขายไฟฟ้าให ้กฟภ. เพียงรายเดียว มีโอกาสที่รายไดข้ายไฟฟ้าจะไม่เป็นไปตามประมาณการ แต่ถา้มีสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟา้กบัโรงงานน า้ตาล (BSF) จะช่วยเพิ่มใหร้ายไดข้องโรงไฟฟา้ใกลเ้คียงกับท่ีประมาณการยิ่งขึน้   

ตอบค าถามที่ 3:  ขอยกไปตอบในวาระท่ี 2 
ตอบค าถามที่ 4:  กองทนุรวมวา่จา้ง BEC&BPC เป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิโดยก าหนดคา่จา้งเป็นแบบเหมาจ่าย 
คุณพิทกัษ์ร่วมชีแ้จงว่าในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ และสญัญาที่เก่ียวขอ้งมีก าหนดเง่ือนไขทัง้ในแง่ของรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้่ายไวแ้ลว้ โดยในแง่ของรายไดม้ีระบปุรมิาณการผลติและขายไฟฟา้รวมถึงรายไดอ้ื่นๆ ขัน้ต ่าที่โรงไฟฟ้าจะตอ้งท าใหไ้ดม้ิฉะนัน้
จะโดนคา่ปรบั ในสว่นของคา่ใชจ้่ายท่ีเป็นแบบเหมาจ่ายที่รวมสว่นของเงินเดือนค่าจา้งพนกังานและค่าโสหุย้ต่างๆ ไวแ้ลว้นัน้ ไดร้ะบุ
จ านวนไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดอายสุญัญา ซึง่หากมีคา่ใชจ้่ายที่มากกวา่นัน้ก็จะเป็นความรบัผิดชอบของโรงไฟฟา้ BEC&BPC    

นอกจากนี ้คณุเบญจมาฑฐ์รว่มชีแ้จงเพิ่มเติมโดยเปรยีบเทียบวา่ กองทนุรวมเปรยีบเหมือนบรษัิทแหง่หนึ่งที่ไปลงทนุใน
โรงไฟฟ้าและว่าจา้ง BRR ใหช้่วยบริหาร พรอ้มกับจ่ายเงินเดือนให ้ซึ่งค่าจา้งเหมาจ่ายเปรียบเสมือนเงินเดือน โดยมีขอ้หนด
เก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานในการด าเนินงานระบไุวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ (หรือสญัญาว่าจา้ง) เช่น ชั่วโมงการเดินเครื่อง
ผลติไฟฟา้ ก าลงัการผลติไฟฟา้ เป็นตน้ ซึง่หาก BRR ท าไดต้  ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวจ้ะตอ้งมีค่าปรบั กลา่วคือ การจา้งงานปกติ
จะจ่ายคา่จา้งเป็นเงินเดือนและถา้ท างานไดด้ีก็จะไดโ้บนสัเพิ่ม แต่การจา้งบริหารโรงไฟฟ้าจะจ่ายค่าจา้งเหมาจ่ายเป็นเงินเดือน
และถา้ท างานไดไ้มด่ีตอ้งเสยีเงินจ่ายคืนเป็นคา่ปรบั ซึง่เป็นลกัษณะที่สวนทางกบัการจา้งงานปกติ สว่นในประเด็นที่การผูบ้ริหาร
ทรพัยส์นิรบัคา่จา้งเป็นจ านวนที่แนน่อนแต่กองทนุรวมไดร้บัรายไดต้ามที่เกิดขึน้จริงจะไม่เป็นธรรมกบักองทนุรวมหรอืไม่นัน้ ขอ
อธิบายโดยยกตวัอยา่งจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จรงิเมื่อไม่นานมานี ้คือ กฎหมายแรงงานไดม้ีการปรบัขึน้ค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่า ซึ่ง
โรงไฟฟา้คอ่นขา้งไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่วเนื่องจากพนกังานสว่นใหญ่ประจ าอยูท่ี่โรงงานท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบั
เงินเดือนพนกังานสงูขึน้ แตโ่รงไฟฟา้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเพิ่มเติมจากกองทนุรวมไดเ้นื่องจากเงินเดือนพนกังานรวมอยู่ในค่าจา้ง
เหมาจ่ายที่ตกลงในสญัญาที่เขา้ท ากบักองทนุรวมไวต้ัง้แตแ่รก โรงไฟฟา้จึงตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในสว่นที่เพิ่มขึน้เอง ดงันัน้ การท า
สญัญาโดยมีขอ้ตกลงคา่จา้งแบบเหมาจ่ายจึงเป็นการช่วยจ ากดัความรบัผิดชอบของกองทนุรวมไวด้ว้ย ทัง้นี ้แมว้่าโรงไฟฟ้าจะ
ไม่ไดโ้บนสัหากมีการด าเนินงานดี แต่โรงไฟฟ้าจะไดโ้บนสัผ่านการถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากบริหารโรงไฟฟ้าดีก็จะไดเ้งินปันผลดี
ดว้ย จึงเป็นรูปแบบท่ีท าใหส้ามารถควบคมุผลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้เอาไว ้

 เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม ส าหรับปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้คุณเบญจมาฑฐ์เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุมสามัญประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2561 โดยคณุเบญจมาฑฐ์ไดอ้ธิบายลกัษณะการบนัทึกบญัชีและผล
การด าเนินงานของกองทนุรวม มีรายละเอียดดงันี ้ 
 ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งการลงทนุในรายไดส้ทุธิฯ ของกองทนุรวมที่ไดน้  าเสนอไปในวาระที่ผ่านมา ในทางบญัชีตีความ
ว่ากองทนุรวมใหโ้รงไฟฟ้ากูเ้งิน ท าใหเ้มื่อโรงไฟฟ้าน าสง่รายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าใหก้บักองทนุรวม กองทนุ
รวมจะไมส่ามารถบนัทกึเป็นรายไดก้องทนุรวมไดเ้ต็มจ านวน แตต่อ้งคิดเสมือนวา่โรงไฟฟา้จ่ายดอกเบีย้และคืนเงินตน้ ท าใหเ้มื่อ
กองทนุรวมไดร้บัเงินจากโรงไฟฟ้าในแต่ละเดือน กองทนุรวมจะตอ้งน ามาแยกเป็นดอกเบีย้ดว้ยการใชอ้ตัรา IRR รายเดือน และ
เงินท่ีเหลอืหลงัหกัดอกเบีย้ก็คือเงินตน้ท่ีไดค้ืนเพื่อน าไปทยอยลดเงินลงทนุจ านวน 3,590.50 ลา้นบาท 

ในส่วนของผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่น  าส่งกองทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 จะเห็นว่ามีการ
เพิ่มขึน้จาก 119.53 ลา้นบาท เป็น 427 ลา้นบาท คิดเป็น 257.23% แต่เน่ืองจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าในปี 2560 มี
ระยะเวลาแค ่5 เดือน ซึง่ถา้เปรยีบเทียบดว้ยระยะเวลาที่เทา่กนัและในช่วงเวลาเดียวกนัพบวา่ ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าใน
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ปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 17.22% ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ที่น าสง่ใหใ้นปี 2560 กองทนุรวมน ามาแบง่
รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุ (ดอกเบีย้) จ านวน 114.20 ลา้นบาท และเป็นเงินลงทนุท่ีไดค้ืน (เงินตน้) จ านวน 5.33 ลา้นบาท และ
ในปี 2561 กองทนุรวมน ามาแบ่งเป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุ (ดอกเบีย้) จ านวน 262.48 ลา้นบาท และเป็นเงินลงทนุที่ไดค้ืน (เงิน
ตน้) จ านวน 164.52 ลา้นบาท ท าใหโ้ดยรวมแลว้ตัง้แตเ่ริ่มจัดตัง้กองทุนมา กองทุนรวมบนัทึกเป็นรายไดจ้ากเงินลงทุนสะสม 
จ านวน 376.68 ลา้นบาท และบนัทกึเป็นเงินลงทนุท่ีไดค้ืนสะสม จ านวน 169.85 ลา้นบาท 

เมื่อกองทนุรวมรบัรูร้ายไดจ้ากเงินลงทนุในปี 2560 จ านวน 114.20 ลา้นบาท และในปี 2561 จ านวน 262.48 ลา้นบาท 
เมื่อน ามารวมกับดอกเบีย้รบัจากเงินฝากอื่นๆ แลว้หกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุรวม เช่น ค่าบริหารจดัการต่างๆ รวมถึงภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของรายไดจ้ากเงินลงทนุ (เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมถกูตีความว่ามีลกัษณะเป็นการกูย้ืม) ท าให้
กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิก่อนปรบัปรุงดว้ยรายการจากการประเมินมูลค่า ในปี 2560 และในปี 2561 เท่ากับ 
103.55 ลา้นบาท และ 236.88 ลา้นบาท ตามล าดบั และหลงัปรบัปรุงดว้ยก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่า กองทนุรวมได้
น ามาจ่ายเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหนว่ยแลว้ จากผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดงักลา่วท าให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทนุรวมมีสนิทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 3,709.37 ลา้นบาท และ 3,651.82 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น 
NAV เทา่กบั 10.5982 บาท และ 10.4337 บาท ตามล าดบั 

(ตอบค าถามที่ 3 ในวาระท่ี 1)  
สดัสว่นรายไดป้ระเภทตา่งๆ ของโรงไฟฟา้ในตอนที่จดัท าประมาณการ คาดว่าจะมีรายไดค้่าไฟฟ้าอยู่ที่ 74% รายไดค้่า

ไอน า้ความดนัสงู 9% รายไดค้า่ไอน า้ความดนัต ่า 17% แตจ่ากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิเปรยีบเทียบ 12 เดือนพบวา่ รายได้
คา่ไฟฟา้อยูท่ี่ 72% รายไดค้า่ไอน า้ความดนัสงู 15% รายไดค้า่ไอน า้ความดนัต ่า 12% ซึง่มีความใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณการ 

ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินของกองทนุรวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 มีความถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตาม
รายงานประจ าปี 2561 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

รายการ ปี2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล   
 รวมสนิทรพัย ์ 3,654.64 
 รวมหนีส้นิ 2.82 
 สนิทรพัยส์ทุธิ 3,651.82 
 สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.4337 
งบก ำไรขำดทุน   
 รวมรายได ้ 264.17 
 รวมคา่ใชจ้่าย 27.29 
 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 236.88 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 217.41 
งบกระแสเงนิสด   
 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 274.63 
 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (274.96) 
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รายการ ปี2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สทุธิ (0.33) 
 เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 7.85 
 เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 7.52 

 
ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ 
ผู้สอบถามท่านที่ 5: คุณธวัชชัย โพธ์ิวรสุนทร ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม ในสว่นของโครงสรา้งรายไดข้องโรงไฟฟ้าที่คณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงขา้งตน้ เป็นการใหข้อ้มลูในแบบของสดัสว่น

ของรายไดป้ระเภทนัน้เทียบกบัรายไดร้วม อาจสรา้งความคลาดเคลื่อนไดเ้นื่องจากรายไดร้วมที่เกิดขึน้จริงนอ้ยกว่ารายไดร้วมที่
ประมาณการไว ้จึงอยากช่วยใหข้อ้มลูรายไดแ้ตล่ะประเภทแบบเป็นตวัเงินเพราะจะท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่ารายไดร้วมที่เกิดขึน้จริง
ทีน่อ้ยกวา่รายไดร้วมที่ประมาณการไวน้ัน้ มีสาเหตเุกิดจากรายไดป้ระเภทไหน 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม:  รายไดร้วมที่เกิดขึน้จรงิที่นอ้ยกวา่ที่ประมาณการไวม้ีสาเหตจุากรายไดค้า่ไฟฟา้เพียงสว่นเดียว โดยรายได้

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงนอ้ยกว่าประมาณการ 4.7% ในขณะที่รายไดค้่าไอน า้ความดนัสงูและความดนัต ่าที่เกิดขึน้จริงมากกว่า
ประมาณการ 1% ซึง่สาเหตทุี่รายไดค้า่ไฟฟา้นอ้ยกวา่ประมาณการเกิดจากในช่วง 5 เดือนแรกที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุ กากออ้ยที่
มีความชืน้สงูสง่ผลใหท้ัง้กระบวนการผลติไฟฟา้และสายพานเชือ้เพลิงหยดุชะงกั ดงัจะเห็นไดจ้ากก าลงัการผลิตไฟฟ้าต่อชั่วโมง
เฉลีย่อยูท่ี่ 7.78 เมกะวตัต ์จึงท าใหร้ายไดค้า่ไฟฟา้ไมเ่ป็นไปตามคาด ในขณะท่ีรายไดไ้อน า้สงูกว่าประมาณการเนื่องจากโรงงาน
น า้ตาล (BSF) หีบออ้ยมากกวา่แผนท่ีวางไวเ้ลก็นอ้ยจึงมีความตอ้งการใชไ้อน า้มากขึน้ 

 เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

วาระที่ 3  รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้คุณเบญจมาฑฐ์เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบเรื่องการ
จ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ ซึ่งเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นัน้ๆ โดยที่ “ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้” หมายถึง ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงดว้ยการหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealised gain) จากการ
ประเมินคา่ทรพัยส์นิ การหกัดว้ยรายการเงินส ารองตา่งๆ ที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้กองทนุ
รวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมก็ได ้แตก่องทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลถา้ยงัมีขาดทนุสะสมอยู่ 

ตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทนุรวมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 กองทนุรวมไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลแลว้จ านวน 4 ครัง้ โดยครัง้
แรกเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิในปี 2560 จ านวน 0.29 บาทตอ่หนว่ย ซึง่คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่าย 6.72% ต่อปี (เมื่อ
เทียบกบัพารท์ี่ 10.30 บาท) และอีก 3 ครัง้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิในปี 2561 และก าไรสะสม จ านวน 0.62703 บาท
ตอ่หนว่ย ซึง่คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่าย 6.09% ตอ่ปี (เมื่อเทียบกบัพารท์ี่ 10.30 บาท) โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบั
ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น 98.02% และ 100.94% ตามล าดบั  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลมีความถูกตอ้งและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของขอ้มูล
อตัราเงินปันผลที่จ่ายในแต่ละงวดผลการด าเนินงานนบัแตเ่ริม่ด  าเนินการได ้ดงันี ้
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ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ 
ผู้สอบถามท่านที่ 6: คุณสมชาย เจนสถริพันธุ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม เพราะเหตใุดเงินปันผลที่จ่ายจริงจึงไม่ตรงกบัประมาณการเงินปันผลในช่วง 12 เดือนแรก ที่แจง้ไวใ้นหนงัสือชี ้

ชวน โดยจากทีไ่ดร้บัฟังในช่วง Road Show เพื่อเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทางที่ปรกึษาทางการเงินได้ท าประมาณการไว้
วา่กองทนุรวมจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา 7% ตอ่ปี 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม:  ถา้อา้งอิงจากขอ้มลูประมาณการ 12 เดือน ในหนงัสือชีช้วน เงินที่คาดว่าจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ประมาณ 413.65 ลา้นบาท จะแบ่งเป็นเงินรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลประมาณ 228.65 ลา้นบาท คิดเป็น 
6.34% และเงินลงทนุไดค้ืนที่จะจ่ายในรูปการลดทนุประมาณ 185 ลา้นบาท คิดเป็น 5.13% โดยภาพรวมคาดวา่จะมีเงินจ่ายใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด 11.47% ซึ่งก็ใกลเ้คียงกับขอ้มูลในเอกสารของช่วง Road Show ที่ประมาณการไว ้11.40-11.50% 
แตกต่างกนัท่ีสดัส่วนการแบ่งออกเป็นเงินปันผลและเงินลดทนุ อย่างไรก็ดี จากผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงไดม้ีจ่ายเงินปันผล
แลว้ 6,76% และเงินลดทนุท่ียงัไมไ่ดถ้กูจ่ายออกไปจะอยูท่ี่ 3.80% 

 
ผู้สอบถามท่านที่ 7: คุณประศาสน ์วิไลแก้ว  ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม เรือ่งประมาณการผลตอบแทน 12 เดือนแรกที่เคยใหข้อ้มลูไวว้่าจะมีการจ่ายเงินลดทนุ 4.7% และเงินสว่นนีม้ี

การเตรยีมไวแ้ลว้ แตป่รากฏวา่ไมม่ีการจ่ายเงินออกมา ท าใหม้ีผูถื้อหนว่ยไมม่ั่นใจและขายหนว่ยลงทนุทิง้ไปจนราคาหน่วยลงทนุ 
BRRGIF ลดต ่าลงและไมม่ีคนสนใจที่จะซือ้ จึงอยากสอบถามวา่เหตใุดจึงไมม่ีการจ่ายเงินลดทนุ เหตใุดจึงตอ้งชะลอการจ่ายเงิน
ลดทนุ เหตใุดจึงไม่จ่ายเงินลดทนุออกไปก่อนเช่นเดียวกบักองทนุอื่นๆ เพื่อไม่ใหร้าคาหน่วยลงทนุ BRRGIF ในตลาดหลกัทรพัย์
ลดต ่าลง อีกทัง้เห็นวา่ผูถื้อหน่วยที่ไม่มั่นใจว่าจะมีการจ่ายเงินลดทนุจนตอ้งขายหน่วยลงทนุทิง้ไปจะเสียเปรียบคนที่ยงัถือครอง
หนว่ยลงทนุอยูห่รอืผูท้ี่เขา้มาซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม เพราะจะไมไ่ดร้บัเงินลดทนุท่ีจะจ่ายคืนในอนาคตซึง่เป็นเงินลดทนุท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่
ปี 2560 จนถึงปี 2562 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม:  เมื่อพิจารณาตามหนงัสือชีช้วน เงินท่ีเกิดจากการขาดทุนจากการประเมินมูลค่า เงินตน้ไดค้ืน และสภาพ
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คลอ่งสว่นเกินที่เหลอือยูภ่ายหลงัการจ าหนา่ยทรพัยส์นิและการจา่ยเงินปันผล ทางกองทนุรวมสามารถด าเนินการจ่ายเงินดงักลา่วใน
รูปของเงินลดทนุได ้แตเ่นื่องจากไดร้บัความทว้งติงจากฝ่ายกฎหมายของบรษัิทจดัการ ท าใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมมีความกงัวลจนตอ้ง
ชะลอการจ่ายเงินลดทุน เกิดจากสาเหตุประการแรกคือจากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องการยกเวน้ภาษี 10 ปี เป็นการยกเวน้
เฉพาะภาษีของเงินปันผล ไมไ่ดก้ลา่วรวมถึงเงินลดทนุ สาเหตปุระการท่ีสองคือมาตรา 40 (4) ง ในประมวลรษัฎากร ระบวุ่าเงินลดทนุ
นัน้ ถา้จ่ายไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมที่มีอยู ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุอาจตอ้งน ามารวมเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษี ตามขอ้มลูในภาพดา้นลา่ง 

 

อยา่งไรก็ดี คณุประศาสนม์ีความเห็นวา่การตอ้งน ามารวมเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีไม่ไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อ
หนว่ยลงทนุเนื่องจากสามารถขอคืนภาษีไดใ้นช่วงตน้ปี  ดงันัน้หากกองทนุรวมจ่ายเงินลดทนุตัง้แต ่12 เดือนแรก คนสว่นใหญ่จะ
ไมต่อ้งขายหนว่ยลงทนุทิง้ ท าใหผู้ไ้ดป้ระโยชนค์ือนายทนุท่ีมีเงินมาซือ้หนว่ยลงทนุในราคาถกูจากผูท้ี่ขายทิง้ สว่นเงินท่ีไดจ้ากการ
ลดทนุก็จะกลายเป็นของนายทนุท่ีมาซือ้หนว่ยลงทนุเก็บไว ้ซึง่ผูถื้อหนว่ยลงทนุมองวา่จะเป็นการเอาเปรยีบกนั 

ทัง้นี ้คุณเบญจมาฑฐ์แสดงการขอโทษต่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่ค  าถึงไปไม่ถึงความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในประเด็นนัน้ 
เพราะเห็นวา่ทางกองทนุรวมไดใ้หข้อ้มลูทั่วถึงแก่ทกุคน ผูท้ี่เขา้มาซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ดม้ีขอ้มลูที่มากกว่าผูท้ี่ขายออกไป สว่นหนึ่ง
เป็นการตดัสนิใจของผูถื้อหนว่ยลงทนุดว้ย อีกทัง้ไดเ้ปิดโอกาลใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุโทรเขา้มาสอบถามที่บรษัิทจดัการไดแ้ละที่ผ่าน
มาคณุเบญจมาฑฐ์ไดใ้หข้อ้มลูมากเท่าที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละท่านตอ้งการทราบ อย่างไรก็ดี ในกรณีของการขอคืนภาษีเงินได้
ในช่วงตน้ปี อาจท าไดส้  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีรายไดไ้ม่ถึงเกณฑท์ี่จะตอ้งเสียภาษี แต่ส  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีรายไดท้ี่
จะตอ้งมีการเสยีภาษีอาจไดร้บัผลกระทบจากการตีความในมาตราดงักลา่ว ทางกองทนุรวมจึงเห็นว่าการป้องกนัไม่ใหเ้งินลดทนุ
เขา้เกณฑท์ี่จะตอ้งน าไปเสยีภาษีตัง้แตแ่รกนา่จะเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุราย 

อย่างไรก็ดี คุณประศาสนม์ีความเห็นว่า หากผูถื้อหน่วยลงทุนไดเ้งินจากการลดทุนของปี 2561 ถ้าน าไปลงทุนได้
ดอกเบีย้มาจนถึงปัจจบุนัก็คุม้คา่กบัภาษีที่ตอ้งเสยีแลว้ ทัง้นี ้คณุประศาสนไ์ดส้อบถามเพื่อยืนยนัความเขา้ใจวา่ ถา้มีการจ่ายเงิน
ลดทุนที่ค้างจ่ายของปี 2561 และเงินลดทุนของปี 2562 ผู้ที่เข้าไปซือ้หน่วยลงทุนตอนนีจ้ะเป็นผู้ได้รับเงินลดทุน และผู้ที่
เสยีเปรยีบคือผูท้ี่ขายหนว่ยลงทนุไปแลว้ใช่หรอืไม ่

คณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ผูถื้อหน่วยมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้งแลว้ว่าผูท้ี่ยงัถือหน่วยลงทนุอยู่จะไดร้บัเงินลดทุน
ทัง้หมด แตห่ากมีการขายหนว่ยลงทนุไปแลว้ก็ไมร่บัเงินลดทนุในสว่นนีไ้ด ้นอกจากนีอ้ยากใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่ ตอนนีเ้งินลดทุนที่ผู้
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ถือหนว่ยลงทนุไดร้บัอาจมีโอกาสที่จะตอ้งน าไปค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตามขอ้มลูที่ไดแ้จง้มาดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้นี ้ผูท้ี่ไดร้บั
ความเสยีหายโดยตรงคือผูถื้อหนว่ยลงทนุ ทางกองทนุรวมจึงพยายามปกปอ้งผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุรายเนื่องจากทางกองทนุรวมไม่
สามารถทราบไดถ้ึงฐานรายได ้การเสียภาษีของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย ทางกองทุนรวมจึงมีความเห็นว่าน่าจะดีกว่าถา้จะปิด
ความเสี่ยงไม่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายตอ้งประสบกบัปัญหาในประเด็นนี ้อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีส่งหนงัสือหารือไปยงั
กรมสรรพากร และมีการติดตามอยู่ตลอด แต่ปัจจุบนัยงัไม่ได้หนงัสือตอบกลบัจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ดี ส  าหรบัประเด็นที่
เป็นกังวลทางกองทุนรวมมีวิธีปิดความเสี่ยงไดแ้ลว้ โดยถา้ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ทางกองทุนรวมอาจด าเนินการ
จ่ายเงินลดทนุพรอ้มการจ่ายเงินปันผลที่จะมีในครัง้ต่อไป โดยแหลง่ที่มาของเงินลดทนุที่กองทนุรวมคาดว่าจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุจะประกอบไปดว้ยเงินลงทนุท่ีไดค้ืน, คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ และสภาพคลอ่งสว่นเกินที่มาจากการ
ขาดทนุจากการประเมิน เป็นจ านวนเงิน 172 ลา้นบาทโดยประมาณ 

ผู้สอบถามท่านที่ 8: คุณวิสัชนา รัตนาจารย ์ ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 อยากขอความชดัเจนวา่ กองทนุรวมจะด าเนินการจ่ายเงินลดทนุภายในปีนีใ้ช่หรอืไม่ 
ค าถามที่ 2 การไดร้บัการยกเวน้ภาษีบคุคลธรรมดาจากเงินปันผลเป็นระยะเวลา 10 ปีนัน้จะนบัตัง้แต่วนัที่จ่ายเงินปัน

ผลหรอืวนัท่ีจดัตัง้กองทนุรวม 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: กองทนุรวมคาดวา่จะด าเนินการจ่ายเงินลดทนุภายในปีนี ้
ตอบค าถามที่ 2: การไดร้บัการยกเวน้ภาษีบคุคลธรรมดาจากเงินปันผลเป็นระยะเวลา 10 ปีนัน้จะนบัตัง้แต่วนัที่จดัตัง้

กองทนุรวม 

ผู้สอบถามท่านที่ 9: คุณณรงค ์พุทธรักษา  ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม จากเดิมที่กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ แต่ปีที่แลว้มีการจ่ายเงินปันผลไปทัง้หมด 3 ครัง้ อยาก

ทราบวา่ปีนีท้างกองทนุรวมมีแนวโนม้ที่จะจ่ายเงินปันผล 4 ครัง้ จะจ่ายเป็นรายไตรมาสหรอืไม่ 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม:  ทางกองทนุรวมมีแผนท่ีจะจ่ายเงินปันผล 4 ครัง้ตอ่ปี 

 เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้ชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ในปี 2562 ทางบริษัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีตัง้แต่เมื่อปี 2560 ที่เริ่มจดัตัง้กองทุน และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดย
ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ที่เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวมในปี 2562 ไดแ้ก่ 

1. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4843 
2. นายประสทิธ์ิ เยื่องศรกีลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4174 
3. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11251 
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ซึง่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีประวตัิเก่ียวขอ้งเป็นผูส้อบบญัชีใหก้องทนุรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เท่ากบั 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา 

รวมถึงเทา่กบัคา่ตอบแทนเมื่อปี 2560 ถา้เทียบแบบเต็มปีบญัชี นอกจากนีใ้นกรณีที่ผูส้อบบญัชี ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ทาง
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นของส านกังาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทนผูส้อบบญัชีที่มีรายช่ือที่กลา่วมา 

 
บรษัิทจดัการเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเหมาะสม

และไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทนุรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4843 
2. นายประสทิธ์ิ เยื่องศรกีลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4174 
3. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11251 

เป็นผูส้อบบัญชีของกองทุนรวมประจ าปี 2562 และเห็นสมควรใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 เป็น
จ านวน 1,500,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทา่นอื่นของส านกังาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุ
รวมแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ และเห็นสมควรที่จะแถลงตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ 
 เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 
ไมม่ีผูเ้สนอเรือ่งอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในเรือ่งอื่นๆ  

ผู้สอบถามท่านที่ 10: คุณสมชาย เจนสถริพันธุ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 เรือ่งวตัถดุิบที่ซือ้จากโรงงานน า้ตาล (BSF) อยากทราบวา่การท่ีรฐับาลไดค้วบคมุเรือ่งความหวานท าใหก้าร

ใชน้ า้ตาลลดนอ้ยลง จะมีโอกาสท าใหว้ตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าขาดแคลนหรือไม่ แลว้ถา้ขาดแคลนมีการใชว้ตัถดิุบอื่นแทน
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ชานออ้ยไดห้รอืไม ่ตามสญัญาสามารถน าวตัถดุิบจากแหลง่อื่นนอกจากโรงงานน า้ตาล (BSF) มาใชด้ว้ยไดห้รอืไม ่มีการค านงึถึง
ประเด็นนีห้รอืไมว่า่หากขาดแคลนวตัถดุิบนีจ้ะไปหามาทดแทนไดจ้ากแหลง่ไหน 

ค าถามที่ 2 สญัญาที่ท ากบัโรงไฟฟา้ทัง้ 2 แหง่ที่จะครบก าหนดระยะเวลาใน 10 ปี และ 16 ปี ตามล าดบันัน้ มีวิธีการตดั
จ่ายเพื่อคืนเงินทนุในโรงไฟฟา้อยา่งไร จะคืนเงินทนุในสว่นของโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ครบก าหนดในระยะเวลา 10 ปีก่อนและเหลือ
แตส่ดัสว่นเงินทนุของโรงไฟฟา้แหง่ที่สองที่ครบก าหนดในระยะเวลา 16 ปี ใช่หรอืไม ่

ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถามที่ 1:  ส าหรบัความกงัวลเรื่องการขาดแคลนวตัถดุิบ เนื่องจากการลดการบริโภคน า้ตาล  อยากเรียนว่า ใน

ประเทศไทยอาจบรโิภคลดลง แตใ่นตลาดโลกยงัความตอ้งการน า้ตาลอยู ่อีกทัง้โรงงานน า้ตาลมีความพรอ้มในเรือ่งการผลติตา่งๆ 
จึงมีความมั่นใจวา่เชือ้เพลงิที่จะไดจ้ากกระบวนการหีบออ้ยจะมีเพียงพอ นอกจากนี ้ในสญัญาวตัถดุิบชีวมวลไม่ไดม้ีขอ้ก าหนด
เฉพาะราคาที่ซือ้ขายกัน แต่ยงัมีขอ้ก าหนดเรื่องปริมาณขัน้ต ่าที่ทางโรงงานน า้ตาลจะตอ้งจัดใหโ้รงไฟฟ้าใชใ้นการผลิตอย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สามารถใชเ้ชือ้เพลิงอื่นทดแทนได ้หากในอนาคตมี
เชือ้เพลงิอื่นท่ีถกูและใหป้ระสทิธิภาพในการผลติมากกวา่ เช่น เปลอืกไม ้เปลอืกออ้ย ก็อาจจะเป็นทางเลอืกได ้

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 2: เขา้ใจถกูตอ้งแลว้ เนื่องจากเงินลงทนุ 10.30 บาทตอ่หนว่ย มีสว่นผสมของเงินลงทนุของโรงไฟฟา้ทัง้ 2 

แห่ง โดยเงินทุนของโรงไฟฟ้าแห่งแรกจะคืนจนครบก่อนในปี  2571 ที่สญัญาครบก าหนด และส่วนที่เหลือจะเป็นเงินลงทุนที่
เหลืออยู่ของโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง กล่าวคือเงินลดทุนที่คาดว่าจะทยอยคืนทุกปีจะมีส่วนเงินลงทุนของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง จน
หลงัจากสญัญาของโรงไฟฟา้แหง่แรกครบก าหนดในปี 2571 เงินลดทนุที่ทยอยคืนจะมีเฉพาะเงินลงทนุของโรงไฟฟา้แหง่ที่สอง   

คุณสมชาย – ถามต่อ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลนัน้นอกจากกากออ้ยแลว้ ปัจจุบันสามารถใชว้ตัถุดิบอื่นใดแทนไดบ้า้ง ถา้ยงัไม่มี ในอนาคตมีการ

วางแผนไวห้รอืไม ่
คุณพิทักษ ์– ตอบค าถามต่อ 
ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าใชก้ากออ้ยเป็นเชือ้เพลิงหลกั และการออกแบบโรงไฟฟ้านัน้เตรียมพรอ้มส าหรบัการใช้กากออ้ยเป็น

หลกั อยา่งไรก็ดี โรงไฟฟา้สามารถใชว้ตัถดุิบอื่นได ้เช่น เปลอืกไม ้แตจ่ะใชเ้ป็นสดัสว่นผสม ไมไ่ดใ้ชแ้บบ 100% 

ผู้สอบถามท่านที่ 11: คุณธนัตถ ์อุดมหิรัญ  ผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุมนตช์ยั อดุมหิรญั 
ค าถาม ในปีที่ผา่นมามีการเผาออ้ยเป็นจ านวนมากซึง่สง่ผลท าใหอ้อ้ยไมม่ีใบ และ ขณะนีเ้ป็นฤดแูลง้ท าใหต้วัออ้ยมีล  า

ตน้เลก็จะสง่ผลตอ่ปรมิาณการผลติหรอืไม่ อยา่งไร 
ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถาม:  ออ้ย 1 ตนั ที่เขา้กระบวนการหีบน า้ตาล จะไดก้ากออ้ยตามสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28 ดงันัน้ไม่ว่าจะ

เป็นออ้ยที่เผามาหรอืตดัออ้ยสดก็จะไดก้ากออ้ยตามสดัสว่นของออ้ยที่เขา้กระบวนการอยูท่ี่รอ้ยละ 28 นอกจากนี ้ในเรือ่งของการ
ไมเ่ผาออ้ย โรงงานน า้ตาลมีการรณรงคใ์นเรื่องนีด้ว้ยเช่นกนั เพราะการตดัออ้ยสดท าใหม้ีใบออ้ยเหลือน ามาเป็นเชือ้เพลิงได ้ซึ่ง
ทางโรงน า้ตาลไดเ้ริ่มทดสอบการใช้ใบออ้ยในโรงไฟฟ้าไวเ้ป็นทางเลือก เพื่อใหม้ีความพรอ้มในเรื่องของการเตรียมวตัถุดิบให้
เพียงพอกบัโรงไฟฟา้ 

ผู้สอบถามท่านที่ 12: คุณวิสัชนา รัตนาจารย ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1 ตามที่กองทุนรวมคาดว่าจะมีเงินลดทุนที่จะจ่ายคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจ านวนประมาณ 172 ลา้นบาท 

อยากทราบว่ากองทุนรวมจะจ่ายในคราวเดียวกนัหรือจะทยอยจ่ายเป็นงวดตามไตรมาส แลว้ในปีต่อๆ ไปหากมีเงินที่สามารถ
น ามาลดทนุ กองทนุรวมจะทยอยจ่ายทกุปีหรอืไม่ 

หนา้ 17 

 

 

ค าถามที่ 2 การปิดซอ่มบ ารุง 1 เดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนัน้เป็นการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีใช่หรือไม่ และจะมีการ
ปิดซอ่มใหญ่ที่นานกวา่นัน้หรอืไม่ 

ค าถามที่ 3 BRR จะมีโรงไฟฟา้ใหมเ่กิดขึน้หรอืไม ่และมีแผนจะขายเขา้กองทนุรวมหรอืไม่ 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: กองทนุรวมจะพยายามพิจารณาจ่ายเงินลดทนุคืนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุโดยเรว็ที่สดุ ซึง่มีความเป็นไปได้

ที่กองทนุรวมอาจจะจ่ายภายในเดือนพฤษภาคมนี ้พรอ้มเงินปันผลจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และในปีต่อๆ ไป ถา้มีเงิน
ที่สามารถน ามาลดทุนเกิดขึน้อีก กองทุนรวมจะพยายามจ่ายคืนเงินลดทุนพรอ้มเงินปันผล ยกเวน้ว่าเงินลดทุนที่ ต  ่ากว่า 10 
สตางค ์อาจขอสงวนสิทธิเช่นเดียวกับเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลในหนงัสือชีช้วนที่อาจไม่พิจารณาจ่ายถา้เงินปันผลต ่ากว่า 10 
สตางค ์เนื่องจากคา่ใชจ้่ายอาจสงูกวา่เงินที่ผูห้นว่ยลงทนุจะไดร้บั ซึง่ไมคุ่ม้คา่ที่จะด าเนินการ 

ตอบค าถามที่ 2: จะไมม่ีการปิดซอ่มบ ารุงใหญ่นอกเหนือจากการปิดซอ่มบ ารุงประจ าปี เพียงแตล่กัษณะการซอ่มในชว่ง
ที่ปิดซอ่มบ ารุงประจ าปีนัน้ จะเป็นการซอ่มใหญ่หรอืซอ่มเลก็ขึน้อยูก่บัการตรวจสอบของโรงไฟฟา้เองวา่ตวัเครือ่งจกัรจะตอ้งไดร้บั
การซอ่มบ ารุงอยา่งไร 

ผู้ตอบค าถาม: คุณอดุลย ์ตัวแทนจากผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถามที่ 3: ขณะนีท้าง BRR มีโรงไฟฟา้ทัง้หมด 3 แหง่ โดยโรงไฟฟา้ 2 แหง่ขายเขา้กองทนุรวมแลว้ โรงไฟฟา้อีก 1 

แหง่เอาไวใ้ชเ้อง ทัง้นีโ้รงไฟฟา้ที่เอาไวใ้ชด้  าเนินการเองยงัไม่สามารถน ามาเสนอขายเขา้กองทนุรวมได ้ เนื่องจากการไฟฟา้สว่น
ภมิูภาค (กฟภ.) ยงัไม่เปิดประมลูใหท้างโรงไฟฟ้าเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าสง่ขายใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค(กฟภ.) จึงไม่มีสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ที่จะเสนอใหก้องทนุรวมพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว ทาง BRR คงพิจารณาเสนอขาย
โรงไฟฟา้ใหก้องทนุรวม แตท่ัง้นีก็้ขึน้อยูก่บับรษัิทจดัการวา่จะรว่มพิจารณาดว้ยหรอืไม ่

คณุพรชลิตเสริมว่า ในเชิงทรพัยส์ินใหม่ที่จะเขา้มา ทางบริษัทจดัการค่อนขา้งที่จะเปิดรบัพิจารณา เนื่องจากการที่มี
ทรพัยส์ินเขา้มาในกองทนุรวม ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจะเป็นของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจดัการก็ตอ้ง
พิจารณาในรายละเอียดของทรพัยส์ินที่เขา้มาและตอ้งมั่นใจว่าคุม้ค่าที่จะน าทรพัยส์ินดงักลา่วเขา้กองทนุรวม ทัง้นี ้ทางบริษัท
จดัการเปิดรบัทรพัยส์นิของทกุบรษัิทท่ีตอ้งการจะน ามาเสนอใหก้องทนุรวมเขา้ลงทนุ ซึง่กองทนุรวมไม่มีขอ้จ ากดัว่าจะตอ้งลงทนุ
ในโรงไฟฟา้ของ BRR เทา่นัน้ ในทางกลบักนั โรงไฟฟา้ของ BRR จะตอ้งเสนอขายใหก้องทนุรวมก่อนเทา่นัน้ 

คุณวิสัชนา – ถามต่อ 
เคยไดยิ้นข่าวว่า BRR มีแผนจะขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่ม แลว้ในอนาคตมีโอกาสที่จะน าวตัถดุิบหรือกากออ้ยจาก

โรงงานน า้ตาลแหง่ใหมม่าใชร้ว่มกบัโรงไฟฟา้ของกองทนุรวมในปัจจบุนัหรอืไม ่
คุณพิทักษ ์– ตอบค าถามต่อ 
โรงงานน า้ตาลในปัจจบุนัมีการเตรยีมเชือ้เพลงิไวเ้พียงพอส าหรบัความตอ้งการใชใ้นการผลติไฟฟา้ทัง้ปีของโรงไฟฟา้ทัง้ 

2 แหง่ ทีก่องทนุรวมลงทนุอยูแ่ลว้ เนื่องจากการซือ้เชือ้เพลงิจากภายนอกมีเรือ่งตน้ทนุในการขนสง่ตา่งๆ ดงันัน้ ทางบริษัทจึงไม่มี
แผนในการหาวตัถดุิบจากภายนอก เพราะการบรหิารตน้ทนุและการบรหิารจดัการท่ีดีจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ดีไป
ดว้ย อยา่งไรก็ดี หากในอนาคตทางบริษัทไดร้บัใบอนญุาตใหข้ยายโรงงานน า้ตาลในพืน้ที่อื่นได ้คงใชต้น้แบบการบริหารจดัการ
จากโรงงานน า้ตาลของบรุรีมัยใ์นปัจจบุนั เพื่อท่ีจะไดบ้รหิารไดค้รบวงจร 

คณุอดลุยเ์สรมิวา่ในสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการไดร้ะบไุวช้ดัเจนว่าหาก BRR มีโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เกิดขึน้ตอ้งใหก้องทนุ
รวมพิจารณาก่อนเพ่ือ ท าใหไ้ม่สามารถตัง้กองทุนใหม่ได ้นอกจากนีถ้้าจะขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่ม โรงงานน า้ตาลแห่งใหม่
จะตอ้งห่างจากโรงงานน า้ตาลแห่งเก่าอย่างนอ้ย 50 กิโลเมตร ตามพระราชบญัญัติออ้ยและน า้ตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อที่จะ
ไมใ่หเ้กิดการแยง่ปรมิาณออ้ยกนั  ดงันัน้ถา้จะใชก้ากออ้ยของโรงงานน า้ตาลแห่งใหม่จะมีเรื่องค่าขนสง่กากออ้ยซึ่งจะกระทบกบั



หนา้ 17 

 

 

ค าถามที่ 2 การปิดซอ่มบ ารุง 1 เดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนัน้เป็นการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีใช่หรือไม่ และจะมีการ
ปิดซอ่มใหญ่ที่นานกวา่นัน้หรอืไม่ 

ค าถามที่ 3 BRR จะมีโรงไฟฟา้ใหมเ่กิดขึน้หรอืไม ่และมีแผนจะขายเขา้กองทนุรวมหรอืไม่ 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: กองทนุรวมจะพยายามพิจารณาจ่ายเงินลดทนุคืนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุโดยเรว็ที่สดุ ซึง่มีความเป็นไปได้

ที่กองทนุรวมอาจจะจ่ายภายในเดือนพฤษภาคมนี ้พรอ้มเงินปันผลจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และในปีต่อๆ ไป ถา้มีเงิน
ท่ีสามารถน ามาลดทุนเกิดขึน้อีก กองทุนรวมจะพยายามจ่ายคืนเงินลดทุนพรอ้มเงินปันผล ยกเวน้ว่าเงินลดทุนท่ี ต ่ากว่า 10 
สตางค ์อาจขอสงวนสิทธิเช่นเดียวกับเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลในหนงัสือชีช้วนที่อาจไม่พิจารณาจ่ายถา้เงินปันผลต ่ากว่า 10 
สตางค ์เนื่องจากคา่ใชจ้่ายอาจสงูกวา่เงินที่ผูห้นว่ยลงทนุจะไดร้บั ซึง่ไมคุ่ม้คา่ที่จะด าเนินการ 

ตอบค าถามที่ 2: จะไมม่ีการปิดซอ่มบ ารุงใหญ่นอกเหนือจากการปิดซอ่มบ ารุงประจ าปี เพียงแตล่กัษณะการซอ่มในชว่ง
ที่ปิดซอ่มบ ารุงประจ าปีนัน้ จะเป็นการซอ่มใหญ่หรอืซอ่มเลก็ขึน้อยูก่บัการตรวจสอบของโรงไฟฟา้เองวา่ตวัเครือ่งจกัรจะตอ้งไดร้บั
การซอ่มบ ารุงอยา่งไร 

ผู้ตอบค าถาม: คุณอดุลย ์ตัวแทนจากผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถามที่ 3: ขณะนีท้าง BRR มีโรงไฟฟา้ทัง้หมด 3 แหง่ โดยโรงไฟฟา้ 2 แหง่ขายเขา้กองทนุรวมแลว้ โรงไฟฟา้อีก 1 

แหง่เอาไวใ้ชเ้อง ทัง้นีโ้รงไฟฟา้ที่เอาไวใ้ชด้  าเนินการเองยงัไม่สามารถน ามาเสนอขายเขา้กองทนุรวมได ้ เนื่องจากการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค (กฟภ.) ยงัไม่เปิดประมลูใหท้างโรงไฟฟ้าเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าสง่ขายใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค(กฟภ.) จึงไม่มีสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ที่จะเสนอใหก้องทนุรวมพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว ทาง BRR คงพิจารณาเสนอขาย
โรงไฟฟา้ใหก้องทนุรวม แตท่ัง้นีก็้ขึน้อยูก่บับรษัิทจดัการวา่จะรว่มพิจารณาดว้ยหรอืไม ่

คณุพรชลิตเสริมว่า ในเชิงทรพัยส์ินใหม่ที่จะเขา้มา ทางบริษัทจดัการค่อนขา้งที่จะเปิดรบัพิจารณา เนื่องจากการที่มี
ทรพัยส์ินเขา้มาในกองทนุรวม ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจะเป็นของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจดัการก็ตอ้ง
พิจารณาในรายละเอียดของทรพัยส์ินที่เขา้มาและตอ้งมั่นใจว่าคุม้ค่าที่จะน าทรพัยส์ินดงักลา่วเขา้กองทนุรวม ทัง้นี ้ทางบริษัท
จดัการเปิดรบัทรพัยส์นิของทกุบรษัิทท่ีตอ้งการจะน ามาเสนอใหก้องทนุรวมเขา้ลงทนุ ซึง่กองทนุรวมไม่มีขอ้จ ากดัว่าจะตอ้งลงทนุ
ในโรงไฟฟา้ของ BRR เทา่นัน้ ในทางกลบักนั โรงไฟฟา้ของ BRR จะตอ้งเสนอขายใหก้องทนุรวมก่อนเทา่นัน้ 

คุณวิสัชนา – ถามต่อ 
เคยไดย้ินข่าวว่า BRR มีแผนจะขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่ม แลว้ในอนาคตมีโอกาสที่จะน าวตัถดุิบหรือกากออ้ยจาก

โรงงานน า้ตาลแหง่ใหมม่าใชร้ว่มกบัโรงไฟฟา้ของกองทนุรวมในปัจจบุนัหรอืไม ่
คุณพิทักษ ์– ตอบค าถามต่อ 
โรงงานน า้ตาลในปัจจบุนัมีการเตรยีมเชือ้เพลงิไวเ้พียงพอส าหรบัความตอ้งการใชใ้นการผลติไฟฟา้ทัง้ปีของโรงไฟฟา้ทัง้ 

2 แหง่ ทีก่องทนุรวมลงทนุอยูแ่ลว้ เนื่องจากการซือ้เชือ้เพลงิจากภายนอกมีเรือ่งตน้ทนุในการขนสง่ตา่งๆ ดงันัน้ ทางบริษัทจึงไม่มี
แผนในการหาวตัถดุิบจากภายนอก เพราะการบรหิารตน้ทนุและการบรหิารจดัการท่ีดีจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ดีไป
ดว้ย อยา่งไรก็ดี หากในอนาคตทางบริษัทไดร้บัใบอนญุาตใหข้ยายโรงงานน า้ตาลในพืน้ที่อื่นได ้คงใชต้น้แบบการบริหารจดัการ
จากโรงงานน า้ตาลของบรุรีมัยใ์นปัจจบุนั เพื่อท่ีจะไดบ้รหิารไดค้รบวงจร 

คณุอดลุยเ์สรมิวา่ในสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการไดร้ะบไุวช้ดัเจนว่าหาก BRR มีโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เกิดขึน้ตอ้งใหก้องทนุ
รวมพิจารณาก่อนเพื่อ ท าใหไ้ม่สามารถตัง้กองทุนใหม่ได ้นอกจากนีถ้้าจะขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่ม โรงงานน า้ตาลแห่งใหม่
จะตอ้งห่างจากโรงงานน า้ตาลแห่งเก่าอย่างนอ้ย 50 กิโลเมตร ตามพระราชบญัญัติออ้ยและน า้ตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อที่จะ
ไมใ่หเ้กิดการแยง่ปรมิาณออ้ยกนั  ดงันัน้ถา้จะใชก้ากออ้ยของโรงงานน า้ตาลแห่งใหม่จะมีเรื่องค่าขนสง่กากออ้ยซึ่งจะกระทบกบั
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ตน้ทนุการผลติไฟฟา้ แตเ่นื่องจากโรงงานน า้ตาลในปัจจุบนัอยู่ติดกบัโรงไฟฟ้า ดงันัน้การขนสง่จึงไม่มีปัญหาเพราะไม่มีรายจ่าย
เรือ่งคา่ขนสง่มากนกั 

ผู้สอบถามท่านที่ 13: คุณธวัชชัย โพธ์ิวรสุนทร ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม เงินปันผลที่จะจ่ายพรอ้มเงินลดทุนตามที่บริษัทจัดการไดแ้จง้ไวก้่อนหนา้นีน้ัน้  หมายความว่า กองทนุรวมจะ

ด าเนินการจ่ายเงินก าไรสะสมออกมาใหห้มดก่อนแลว้สว่นท่ีเหลอืจงึจะเป็นสว่นของเงินลดทนุ เพื่อแกปั้ญหาการตีความในมาตรา 
40 (4) ง จากกรมสรรพากรใช่หรอืไม่ 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: ใช่ โดยขออธิบายอา้งอิงจากตวัอยา่งในภาพดา้นลา่ง 

 

 
สบืเนื่องจากมาตรา 40 (4) ง แห่งประมวลรษัฎากร ถา้กองทนุรวมมีเงินสด 100 บาท ที่มีแหลง่ที่มาจากเงินลดทนุ ใน

กรณีท่ีกองทุนรวมยงัมีก าไรสะสม 20 บาท ซึ่งอาจเป็นก าไรสะสมจากการประเมินมูลค่าที่เป็นแค่ตวัเลข ถ้าหากกองทุนรวม
จ่ายเงินสด 100 บาท ออกไปใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุในรูปของเงินลดทนุ ผูถื้อหนว่ยลงทนุอาจจะตอ้งน าเงินจ านวนเท่ากบัก าไรสะสม
คือ 20 บาท ไปรวมเป็นรายไดพ้ึงประเมินเพื่อเสียภาษี ทางกองทุนรวมจึงพยายามป้องกนัผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งรบัภาระทาง
ภาษีในส่วนนี ้โดยท าใหก้องทุนรวมไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่ ซึ่งผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีการ
ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ ท าใหก้ าไรสะสมจากการประเมินมลูค่าที่เคยเป็นแค่ตวัเลขมีเงินสดจากสภาพคลอ่งสว่นเกินที่จะ
น าไปจ่ายออกเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุไดแ้ลว้ กองทนุรวมก็จะไม่มีก าไรสะสมและจ่ายเงินลดทนุคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
ได ้อย่างไรก็ดี หากในอนาคตเกิดกรณีที่มีก าไรสะสมที่เกิดจากการประเมินมูลค่าอีก (ตามรูป) กองทุนรวมมีแนวทางในการ
ด าเนินการโดยจะแบ่งเงินสด 100 บาท ไปจ่ายเป็นเงินปันผล(ที่มาจากก าไรสะสม) จ านวน 20 บาท และจ่ายเป็นเงินลดทุน
จ านวน 80 บาท ซึง่ถา้เกิดขึน้ในช่วง 10 ปีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุยงัไดร้บัยกเวน้ภาษีจากเงินปันผล โดยรวมแลว้ผูถื้อหน่วยลงทนุก็จะ
ไดป้ระโยชนท์างภาษีมากกว่า ทัง้นี ้ในรอบต่อไปหากมีเงินลดทุนเกิดขึน้ในแต่ละไตรมาส (ที่ไม่ต  ่ากว่า 10 สตางค)์ ก็จะจ่ายไป
พรอ้มกบัเงินปันผล ซึง่จะท าให ้cash yield ในแตล่ะไตรมาสเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย 
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คณุธวชัชยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ มีผูล้งทนุสอบถามมาในเรือ่งประสทิธิภาพของโรงงาน ถา้เป็นไปไดใ้นอนาคต ถา้มี
การท าลกัษณะ SIOA หรือใหโ้รงงานบริหาร ควรท าเหมือนกบัที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท า ในรูปแบบ SPP, VSPP 
และ IPP หมายถึงเวลาโรงไฟฟ้ามีการด าเนินงาน มีค่าความพรอ้มจ่าย และ Energy Payment นัน้จะมีราคากลางที่การไฟฟ้า
มองวา่มีประสทิธิภาพระดบัหนึง่ ถา้โรงงานสามารถประหยดัไดจ้ากการท า Energy Payment ถือเป็นประโยชนข์องโรงงาน จึงมี
ขอ้เสนอแนะวา่ในอนาคตนอกจากจะท าสญัญาในลกัษณะของคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายแลว้ ควรมีการแบ่ง incentive ใหโ้รงงาน
ในสว่นของก าไรที่ไดเ้พิ่มจากการใชเ้ชือ้เพลิงไดน้อ้ยกว่าประมาณการ เพื่อเป็นแรงจูงใจโรงงานหาทางลดตน้ทนุการผลิตเพื่อที่
โรงงานและกองทนุรวมจะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั 

ตวัแทนจากบริษัทจัดการไดก้ลา่วขอบคณุส าหรบัขอ้แนะน าจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และคุณพิทกัษ์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า
กลุ่มน า้ตาลบุรีรมัยเ์องไดม้ีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปีที่ผ่านมาไดม้ี
แนวทางเรือ่งของกระบวนการผลติ มีเทคโนโลยีบางสว่นที่คิดวา่จะลงทนุน ามาใช ้ซึ่งจะช่วยใหป้ระสิทธิภาพทางดา้นรายไดเ้พิ่มขึน้ 
โดยเคยมีการปรกึษากบัทางบรษัิทจดัการแลว้วา่ถา้หากมีรายไดเ้พิ่มขึน้ โดยมีเง่ือนไขวา่โรงไฟฟ้าจะตอ้งลงทนุเพิ่มนอกเหนือจากที่
ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิฯ ที่ท ากบักองทนุรวม รายไดท้ี่เกิดเพิ่มขึน้จะแบง่ใหโ้รงไฟฟา้อยา่งไร แตเ่นื่องจากเป็นเง่ือนไขที่ยงั
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาในรายละเอียด เพราะอาจตอ้งมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตามหนงัสอืชีช้วนและในสญัญาดว้ย 

ผู้สอบถามท่านที่ 14: คุณวิจิตรา เกือ้กูลวงศ ์ผูร้บัมองฉนัทะมาประชมุสอบจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
ค าถาม หนว่ยลงทนุทัง้หมด 350 ลา้นหน่วยนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดก่ีราย เนื่องจากทางสมาคมมีความประสงคท์ี่

จะใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุมาเขา้รว่มการประชมุมากกวา่ที่เห็นในวนัประชมุนี ้
ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: มีผูถื้อหน่วยลงทนุโดยประมาณ ไม่เกิน 2,500 ราย โดยอา้งอิงขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเมื่อวนัที่ 29 

มีนาคม 2562 
คณุพรชลติเสรมิวา่สาเหตทุี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุนอ้ยอาจเนื่องจากเป็นการประชุมครัง้แรก ในปีถดัไปถา้ผูถื้อหน่วยลงทนุมี

ความเขา้ใจมากขึน้ก็มีแนวโนม้ที่จะมีค าถามและสนใจเขา้รว่มประชมุมากขึน้ 
เมื่อไมม่ีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหนว่ยลงทนุ และกลา่วปิดการประชมุสามัญผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ประจ าปี 2562 

 
 ปิดประชมุเวลา 11.47 น. 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

 (นายพรชลติ พลอยกระจา่ง) 
 Deputy Managing Director 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน คร้ังที่ 1/2562 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา แกรนด ์
กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชด าร ิแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยคณุพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing 
Director ของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ("บริษัทจัดการ") ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ คณุวรารตัน ์วีระคงสวุรรณ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มแนะน าผูบ้รหิาร
ของบริษัทจัดการในฐานะผูจ้ัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์( "กองทุน") และผูบ้ริหารจาก
บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ("BRR") ในฐานะผูส้นบัสนุนและผูบ้ริหารทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุน        
("ผู้บริหารทรัพยส์ิน") รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ประธานในที่ประชมุ และ ผูจ้ดัการกองทนุ จาก บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
(1) คณุพรชลติ พลอยกระจ่าง  Deputy Managing Director 
(2) คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President 

 ผูส้นบัสนนุและผูบ้รหิารทรพัยส์นิ จาก บรษัิท น า้ตาล บรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
(1) คณุอนนัต ์ตัง้ตรงเวชกิจ   ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
(2) คณุพิทกัษ์ ชาวสวน   รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่การเงินและปฏิบตัิการ 
(3) คณุอดลุย ์สรุวฒุิกลุ   รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน และผูบ้ริหารสูงสุดสายงาน

บรหิารความเสีย่ง 

 ที่ปรกึษากฎหมายของกองทนุ  
บรษัิท อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  

 ที่ปรกึษากฎหมายของผูบ้รหิารทรพัยส์นิ 
บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

 เจา้หนา้ที่กรมสรรพกร 
นางสาวธญัญารตัน ์วศิาลอนนัตกลู  ผูอ้  านวยการสว่นวางแผนและประเมินผลส านกังานสรรพากรภาค 4 

 ผูส้อบบญัชีของกองทนุและผูบ้รหิารทรพัยส์นิของกองทนุ 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 ที่ปรกึษาทางเทคนิคของกองทนุ 

บรษัิท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน คร้ังที่ 1/2562 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. ณ หอ้งอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา แกรนด ์
กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชด าร ิแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยคณุพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing 
Director ของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ("บริษัทจัดการ") ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ คณุวรารตัน ์วีระคงสวุรรณ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มแนะน าผูบ้รหิาร
ของบริษัทจัดการในฐานะผูจ้ัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์( "กองทุน") และผูบ้ริหารจาก
บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ("BRR") ในฐานะผูส้นบัสนุนและผูบ้ริหารทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุน        
("ผู้บริหารทรัพยส์ิน") รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ประธานในที่ประชมุ และ ผูจ้ดัการกองทนุ จาก บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
(1) คณุพรชลติ พลอยกระจ่าง  Deputy Managing Director 
(2) คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President 

 ผูส้นบัสนนุและผูบ้รหิารทรพัยส์นิ จาก บรษัิท น า้ตาล บรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
(1) คณุอนนัต ์ตัง้ตรงเวชกิจ   ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
(2) คณุพิทกัษ์ ชาวสวน   รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่การเงินและปฏิบตัิการ 
(3) คณุอดลุย ์สรุวฒุิกลุ   รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน และผูบ้ริหารสูงสุดสายงาน

บรหิารความเสีย่ง 

 ที่ปรกึษากฎหมายของกองทนุ  
บรษัิท อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  

 ที่ปรกึษากฎหมายของผูบ้รหิารทรพัยส์นิ 
บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

 เจา้หนา้ที่กรมสรรพกร 
นางสาวธญัญารตัน ์วศิาลอนนัตกลู  ผูอ้  านวยการสว่นวางแผนและประเมินผลส านกังานสรรพากรภาค 4 

 ผูส้อบบญัชีของกองทนุและผูบ้รหิารทรพัยส์นิของกองทนุ 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 ที่ปรกึษาทางเทคนิคของกองทนุ 

บรษัิท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 
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 ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ 
ธนาคาร กสกิารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ องคป์ระชมุก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย หรอืไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้หมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมดังกลา่ว ตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมจึงจะเป็นองคป์ระชุม และไดแ้จง้ต่อที่
ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 134 ราย ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัทัง้หมดจ านวน 202,162,368 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 57.7607 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 350,000,000
หน่วย ก่อนท่ีจะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบั
คะแนน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหน่วยลงทนุที่มี หรือ 
ตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หนว่ยเทา่กบั 1 เสยีง 

2. ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมดว้ยตนเอง และ ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและให้สิทธิออกคะแนนเสียง 
ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทจัดการจัดใหโ้ดยตอ้งลงนามรบัรองในแต่ละวาระดว้ย ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ า
หนงัสอืมอบฉนัทะและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษัิทจดัการไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนตามความประสงคท์ี่ระบใุน
หนังสือมอบฉันทะไวใ้นระบบ ณ ตอนลงทะเบียนแลว้ ดังนัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะตามเง่ือนไขนีจ้ะไม่ไดร้บับัตร
ลงคะแนน  

3. เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุท่ีไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง
ในการลงมติในแตล่ะวาระโปรดยกมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทจดัการด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ และ ส าหรบัผูถื้อ
หนว่ยที่ไมย่กมือไมต่อ้งสง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทจดัการ โดยจะถือวา่ผูถื้อหนว่ยทา่นนัน้ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจดัการจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ  

5. ทัง้นี ้หากคะแนนเสียงสว่นใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามเง่ือนไขในการมีมติ ใหถื้อว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือ 
อนมุตัิในวาระนัน้ๆ  

6. ในการนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มี
สว่นไดส้ว่นเสยีเป็นพิเศษในเรือ่งที่ขอมติ หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทนุในเรื่องที่ขอมติ และ
บคุคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่ว โดยรายละเอียดของผูถื้อหนว่ยลงทนุที่เป็นผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งที่ขอมติ  บรษัิทจดัการไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

7. บรษัิทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของกองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กองทนุรวมอื่นใหร้วมถึงกองทนุรวมที่จดัตัง้
ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทกุประเภท  
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8. ก่อนที่จะท าการเรยีกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามค าถามตา่งๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยใหย้กมือ แจง้ช่ือ นามสกลุ พรอ้มทัง้แจง้วา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาดว้ยตนเอง
หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และขอความรว่มมือตัง้ค  าถามทา่นละไมเ่กิน 2 ค าถาม เพื่อเปิดโอกาสใหท้า่นอื่นๆ ไดส้อบถามดว้ย 

ผูด้  าเนินการประชุมสอบถามที่ประชุมว่า มีผูค้ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที่
ระบขุา้งตน้หรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูใ้ดคดัคา้น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากจะมีตวัแทน
ของผูด้แูลประโยชนข์องกองทนุมารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนนกบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการไดเ้ชิญผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่มาร่วมประชุม 1 ท่าน มารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน โดยคุณสรนนัท ์ลีลารตันเ์ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นผู้ใหเ้กียรติ
มารว่มเป็นพยานการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

คุณพรชลิตไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาเขา้ร่วมประชุมและขอเริ่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 
1/2562 ของกองทนุ โดยใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ 

วาระท่ี 4  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี)  

 คณุเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากผลการพิจารณาของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุในทกุวาระการประชุม
จะเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน และมีขอ้ดีขอ้เสียโดยรวมแตกต่างกันไป ทางบริษัทจัดการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบผลประโยชน ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากการลงมติในวาระที่ 1 และวาระท่ี 2 ก่อนที่จะเริ่มใหท้ี่ประชุม
พิจารณาลงมติทัง้ 2 วาระ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเริ่มเขา้สูว่าระการประชุมตามที่ไดชี้แ้จง คณุเบญจมาฑฐ์ไดน้ าเสนอขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เพื่อใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงสาเหตทุี่ท  าใหแ้ต่ละวาระการประชุมเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั รวมถึงความเป็นมาของการ
จดัประชมุในครัง้นี ้โดยเริม่ตน้จาก 

ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทุน 

กองทนุเขา้ลงทนุซือ้สทิธิในรายไดส้ทุธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (“รายได้สุทธิฯ”) ของโรงไฟฟ้า 
2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษัท บรุีรมัยพ์ลงังาน จ ากดั ("BEC") และโรงไฟฟ้าบริษัท บรุีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากัด ("BPC") ดว้ยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาจดัหาประโยชนแ์ละจดัใหโ้รงไฟฟา้เขา้ท าสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากบัคู่คา้ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีสญัญา
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ 2 กลุม่หลกั ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ (1) กลุม่สญัญาที่กองทนุป็นคู่สญัญากบั 
BEC และ BPC ("สัญญาหลัก") ไดแ้ก่ สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิ” หรอื NRTA) และ (2) กลุม่สญัญาที่ BEC และ BPC เป็นคู่สญัญากบั บริษัท โรงงานน า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั ("BSF") ("สัญญา
ที่เกี่ยวข้อง") มี 5 สญัญา ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาซือ้ขายไอน า้ (เป็น 2 สญัญาที่อยู่ในสว่นของรายได)้ สญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate (เป็น 3 สญัญาที่อยูใ่นสว่นของค่าใชจ้่าย) โดยยงัไม่รวม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ BEC และ BPC เป็นคู่สญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) ส  าหรบัรายไดส้ทุธิฯ ภายใตส้ญัญาโอน
สิทธิรายไดส้ทุธิสามารถค านวณไดจ้าก รายไดค้่าซือ้ขายไฟฟา้ บวกรายไดค้่าซือ้ขายไอน า้ บวกรายไดอ่ื้นที่ไดร้บัจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟา้ หกัออกดว้ยคา่ใชจ้่ายของโรงไฟฟา้ 



 

 หนา้ท่ี 3 

8. ก่อนที่จะท าการเรยีกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามค าถามตา่งๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยใหย้กมือ แจง้ช่ือ นามสกลุ พรอ้มทัง้แจง้วา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาดว้ยตนเอง
หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และขอความรว่มมือตัง้ค  าถามทา่นละไมเ่กิน 2 ค าถาม เพื่อเปิดโอกาสใหท้า่นอื่นๆ ไดส้อบถามดว้ย 

ผูด้  าเนินการประชุมสอบถามที่ประชุมว่า มีผูค้ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที่
ระบขุา้งตน้หรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูใ้ดคดัคา้น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากจะมีตวัแทน
ของผูด้แูลประโยชนข์องกองทนุมารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนนกบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการไดเ้ชิญผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่มาร่วมประชุม 1 ท่าน มารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน โดยคุณสรนนัท ์ลีลารตันเ์ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นผู้ใหเ้กียรติ
มารว่มเป็นพยานการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

คุณพรชลิตไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาเขา้ร่วมประชุมและขอเริ่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 
1/2562 ของกองทนุ โดยใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ 

วาระท่ี 4  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี)  

 คณุเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากผลการพิจารณาของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุในทกุวาระการประชุม
จะเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน และมีขอ้ดีขอ้เสียโดยรวมแตกต่างกันไป ทางบริษัทจัดการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบผลประโยชน ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากการลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ก่อนที่จะเริ่มใหท้ี่ประชุม
พิจารณาลงมติทัง้ 2 วาระ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเริ่มเขา้สูว่าระการประชุมตามที่ไดชี้แ้จง คณุเบญจมาฑฐ์ไดน้ าเสนอขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เพื่อใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงสาเหตทุี่ท  าใหแ้ต่ละวาระการประชุมเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั รวมถึงความเป็นมาของการ
จดัประชมุในครัง้นี ้โดยเริม่ตน้จาก 

ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทุน 

กองทนุเขา้ลงทนุซือ้สทิธิในรายไดส้ทุธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (“รายได้สุทธิฯ”) ของโรงไฟฟ้า 
2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษัท บรุีรมัยพ์ลงังาน จ ากดั ("BEC") และโรงไฟฟ้าบริษัท บรุีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากัด ("BPC") ดว้ยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาจดัหาประโยชนแ์ละจดัใหโ้รงไฟฟา้เขา้ท าสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากบัคู่คา้ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีสญัญา
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ 2 กลุม่หลกั ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ (1) กลุม่สญัญาที่กองทนุป็นคู่สญัญากบั 
BEC และ BPC ("สัญญาหลัก") ไดแ้ก่ สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิ” หรอื NRTA) และ (2) กลุม่สญัญาที่ BEC และ BPC เป็นคู่สญัญากบั บริษัท โรงงานน า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั ("BSF") ("สัญญา
ที่เกี่ยวข้อง") มี 5 สญัญา ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาซือ้ขายไอน า้ (เป็น 2 สญัญาที่อยู่ในสว่นของรายได)้ สญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate (เป็น 3 สญัญาที่อยูใ่นสว่นของค่าใชจ้่าย) โดยยงัไม่รวม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ BEC และ BPC เป็นคู่สญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) ส  าหรบัรายไดส้ทุธิฯ ภายใตส้ญัญาโอน
สิทธิรายไดส้ทุธิสามารถค านวณไดจ้าก รายไดค้่าซือ้ขายไฟฟา้ บวกรายไดค้่าซือ้ขายไอน า้ บวกรายไดอ้ื่นที่ไดร้บัจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟา้ หกัออกดว้ยคา่ใชจ้่ายของโรงไฟฟา้ 

 

 หนา้ท่ี 4 

 ทัง้นี ้สญัญา 2 กลุม่นีจ้ะมีความเช่ือมโยงกนัโดยสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจะมีการระบุไวเ้ฉพาะสตูรในการค านวณราคา
กากออ้ย แตม่ิไดม้ีการระบรุาคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ในขณะที่สญัญาที่เก่ียวขอ้งจะระบรุาคาไอน า้ ราคา
น า้ RO และราคาน า้ Condensate ไว ้ดังนัน้ในการค านวณรายไดสุ้ทธิจึงตอ้งอา้งอิงราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ 
Condensate จากที่ระบไุวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

ความเป็นมาของเร่ืองที่จะเสนอขออนุมัติ 

 คณุเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงสาเหตทุี่ท  าใหต้อ้งมีการจดัประชุมเพื่อเสนอเรื่องขอมติจากผูถื้อหน่วยว่าเกิด
จากมีการตรา พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่  47) พ.ศ. 2561 (“พ.ร.บ. ฉบับที่ 47”) เรื่องมาตรการป้องกนัการ
ก าหนดราคาโอนระหวา่งบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั (Transfer Pricing) โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงินไดซ้ึง่รอบระยะเวลาบญัชีเริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่ 2 นิติบุคคลขึน้ไปที่มี
ความสมัพนัธก์นัในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. นิติบคุคลหนึง่ถือหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในอีกนิติบคุคลหนึง่ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุทัง้ หมด 

2. ผูถื้อหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นซึ่งถือหุน้หรือเป็นหุน้สว่นในนิติบคุคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ทนุทัง้หมด ถือหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนิติบคุคลหนึง่ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุทัง้หมด หรอื 

3. นิติบคุคลที่มีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัในดา้นทนุ การจดัการ หรอืการควบคมุในลกัษณะที่นิติบคุคลหนึ่งไม่อาจด าเนินการ
โดยอิสระจากอีกนิติบคุคลหนึง่ตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

ซึง่ BEC และ BPC มีความเสีย่งที่จะไดร้บัผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47 เนื่องจาก 

1) BEC กบั BPC และ BSF เขา้ข่ายเป็นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้โดยตรงและโดยออ้มคือ BRR ซึ่ง
ถือหุน้ในสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุทัง้หมด 

2) สญัญาที่เก่ียวขอ้งทีม่ีคูส่ญัญาคือ BEC รว่มกบั BPC และ BSF ไดแ้ก่ สญัญาไอน า้ สญัญากากออ้ย สญัญา RO สญัญา
Condensate ไดม้ีการก าหนดราคาซือ้ขายไวอ้ยา่งแนน่อนลว่งหนา้ตลอดอายสุญัญา ซึง่อาจไมใ่ช่ราคาที่เหมาะสมในเวลา
หนึง่ตามพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47  

ดงันัน้ จึงเป็นเหตใุหท้าง BEC BPC และ BSF จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขรายละเอียดของราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคา
น า้ Condensate ในสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสม โดยไมส่ามารถขึน้ราคาสินคา้เป็นอตัรารอ้ยละต่อปีตามท่ีก าหนดไว้
ตอนที่จดัตัง้กองทนุไดอ้ีก ซึง่ภายหลงัจากที่มีการแกไ้ขรายละเอียดของราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมแลว้ จะท า
ใหรู้ปแบบของราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ตลอดอายสุญัญามีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด ไม่มี
ความแนน่อนชดัเจนเหมือนรูปแบบราคาในสญัญาเมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่กองทนุเริ่มเขา้มาลงทนุ ซึ่งดว้ยความเช่ือมโยงของ
สญัญาทัง้ 2 กลุม่ที่แสดงไวก้่อนหนา้นี ้จะเห็นว่าถา้มีการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งจะส่งผลกระทบกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย  
ดงันัน้ ทาง BEC และ BPC จึงเสนอใหน้ าเรือ่งเขา้ขอมติจากผูถื้อหนว่ย 2 เรือ่ง คือ 

 

 



 

 หนา้ท่ี 5 

ข้อเสนอของ BEC และ BPC 

1. ขอแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (วาระท่ี 1) เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการอนมุตัิใหแ้กไ้ข
สญัญาที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) แกไ้ขโดยการก าหนดให ้BEC และ BPC สามารถเบิกราคาค่าซือ้ขายน า้ RO และน า้ Condensate ไดเ้พียงราคาตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นฉบบัก่อนที่ 
BEC และ BPC จะด าเนินการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้องทนุไมต่อ้งรบัผิดชอบคา่วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติไฟฟา้และ
ไอน า้อนัเป็นรายจ่ายในการประกอบกิจการไฟฟา้ที่กองทนุตอ้งจ่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ ซึง่กองทนุอาจจะตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้จาก
การยินยอมให ้BEC และ BPC แกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) แกไ้ขให ้BEC และ BPC มีหนา้ที่น  าสง่รายไดค้่าไอน า้ ดว้ยราคาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 
สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นฉบบัก่อนที่ BEC และ BPC จะด าเนินการแกไ้ขสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหจ้ านวนรายไดส้ทุธิฯ ที่
กองทนุจะไดร้บัเป็นไปตามเจตนารมณข์องทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและตามการคาดการณแ์ละการค านวณทางดา้นการเงิน ณ 
วนัท่ีมีการจดัตัง้กองทนุ 

ซึง่มีหลกัการแกไ้ข โดยสรุปคือ 

1) แกไ้ขใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีการระบรุาคาไอน า้ ราคาน า้ RO และ ราคาน า้ Condensate ที่ใชค้  านวณ
รายไดส้ทุธิฯ ไว ้จากเดิมที่ตอ้งอา้งอิงราคาจากในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (รวมถึงการค านวณคา่ปรบัไอน า้และกากออ้ย) 

2) เพิ่มเติมใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีระบกุารค านวณค่าปรบัไอน า้และค่าปรับกากออ้ยตามอตัราและวิธีการที่
ระบอุยูใ่นสญัญาที่เก่ียวขอ้งในปัจจบุนั (ฉบบัลงวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560) 

โดยการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธินีจ้ะใหม้ีผลยอ้นหลงันบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
สญัญาที่เก่ียวขอ้ง ที่จะขอใหม้ีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป (รายละเอียดตามที่ก าหนดในวาระที่ 2) 
ซึ่งบริษัทจดัการมีความเห็นว่าแมก้ารแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจะมีผลยอ้นหลงัตามที่กลา่วขา้งตน้ กองทนุก็จะยงัคงไดร้บั
รายไดส้  าหรบัปี 2562 ในจ านวนที่เทา่เดมิ โดยรายไดท้ี่กองทนุจะไดร้บัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไปก็จะเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาแกไ้ข
สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิซึ่งจะเป็นไปตามเจตนารมณข์องทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและตามการคาดการณแ์ละการค านวณทางดา้น
การเงิน ณ วนัท่ีมีการจดัตัง้กองทนุ ที่ BEC BPC และกองทนุจะไดเ้ขา้ท าสญัญาไวต้อ่ไป เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

2. ขอแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (วาระท่ี 2)  

(ก) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ เพื่อปรบัราคาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล (โดยเฉพาะกากออ้ย) 
ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF ซึ่งคิดค านวณจากสตูรที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน า้ มาเป็นราคาที่เหมาะสม ซึง่อาจมีการปรบัราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ  

(ข) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายน า้ RO เพื่อปรบัราคาน า้ RO ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF เนื่องจากราคาน า้ RO ภายใตส้ญัญา
ฉบบัปัจจบุนั มีการก าหนดราคาซือ้ขายไวแ้นน่อน โดยพิจารณาจากวิธี Cost Plus ซึง่ค านวณตน้ทนุที่ค  านึงถึง ค่าแรงงาน 
คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร คา่บ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร คา่สารเคมี และคา่สาธารณปูโภค มาเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการ
ปรบัราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ 
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ข้อเสนอของ BEC และ BPC 

1. ขอแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (วาระท่ี 1) เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการอนมุตัิใหแ้กไ้ข
สญัญาที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) แกไ้ขโดยการก าหนดให ้BEC และ BPC สามารถเบิกราคาค่าซือ้ขายน า้ RO และน า้ Condensate ไดเ้พียงราคาตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นฉบบัก่อนที่ 
BEC และ BPC จะด าเนินการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้องทนุไมต่อ้งรบัผิดชอบคา่วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติไฟฟา้และ
ไอน า้อนัเป็นรายจ่ายในการประกอบกิจการไฟฟา้ที่กองทนุตอ้งจ่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ ซึง่กองทนุอาจจะตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้จาก
การยินยอมให ้BEC และ BPC แกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) แกไ้ขให ้BEC และ BPC มีหนา้ที่น  าสง่รายไดค้่าไอน า้ ดว้ยราคาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 
สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นฉบบัก่อนที่ BEC และ BPC จะด าเนินการแกไ้ขสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหจ้ านวนรายไดส้ทุธิฯ ที่
กองทนุจะไดร้บัเป็นไปตามเจตนารมณข์องทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและตามการคาดการณแ์ละการค านวณทางดา้นการเงิน ณ 
วนัท่ีมีการจดัตัง้กองทนุ 

ซึง่มีหลกัการแกไ้ข โดยสรุปคือ 

1) แกไ้ขใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีการระบรุาคาไอน า้ ราคาน า้ RO และ ราคาน า้ Condensate ที่ใชค้  านวณ
รายไดส้ทุธิฯ ไว ้จากเดิมที่ตอ้งอา้งอิงราคาจากในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (รวมถึงการค านวณคา่ปรบัไอน า้และกากออ้ย) 

2) เพิ่มเติมใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีระบกุารค านวณค่าปรบัไอน า้และค่าปรับกากออ้ยตามอตัราและวิธีการที่
ระบอุยูใ่นสญัญาที่เก่ียวขอ้งในปัจจบุนั (ฉบบัลงวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560) 

โดยการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธินีจ้ะใหม้ีผลยอ้นหลงันบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
สญัญาที่เก่ียวขอ้ง ที่จะขอใหม้ีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป (รายละเอียดตามที่ก าหนดในวาระท่ี 2) 
ซึ่งบริษัทจดัการมีความเห็นว่าแมก้ารแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจะมีผลยอ้นหลงัตามที่กลา่วขา้งตน้ กองทนุก็จะยงัคงไดร้บั
รายไดส้  าหรบัปี 2562 ในจ านวนที่เทา่เดมิ โดยรายไดท้ี่กองทนุจะไดร้บัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไปก็จะเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาแกไ้ข
สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิซึ่งจะเป็นไปตามเจตนารมณข์องทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งและตามการคาดการณแ์ละการค านวณทางดา้น
การเงิน ณ วนัท่ีมีการจดัตัง้กองทนุ ที่ BEC BPC และกองทนุจะไดเ้ขา้ท าสญัญาไวต้อ่ไป เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

2. ขอแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (วาระท่ี 2)  

(ก) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ เพื่อปรบัราคาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล (โดยเฉพาะกากออ้ย) 
ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF ซึ่งคิดค านวณจากสตูรที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน า้ มาเป็นราคาท่ีเหมาะสม ซึง่อาจมีการปรบัราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ  

(ข) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายน า้ RO เพื่อปรบัราคาน า้ RO ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF เนื่องจากราคาน า้ RO ภายใตส้ญัญา
ฉบบัปัจจบุนั มีการก าหนดราคาซือ้ขายไวแ้นน่อน โดยพิจารณาจากวิธี Cost Plus ซึง่ค านวณตน้ทนุที่ค  านึงถึง ค่าแรงงาน 
คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร คา่บ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร คา่สารเคมี และคา่สาธารณปูโภค มาเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการ
ปรบัราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ 
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(ค) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF เนื่องจากราคาน า้ Condensate ภายใตส้ญัญา
ฉบบัปัจจบุนั มีการก าหนดราคาซือ้ขายไวแ้นน่อน โดยพิจารณาจากวิธี Cost Plus ซึง่ค านวณตน้ทนุที่ค  านึงถึง ค่าแรงงาน 
คา่เสือ่มราคาเครือ่งจกัร คา่บ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร คา่สารเคมี และคา่สาธารณปูโภค มาเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการ
ปรบัราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ 

(ง) ขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายไอน า้ เพ่ือปรบัราคาไอน า้ความดนัสงู ("ไอดี") และไอน า้ความดนัต ่า ("ไอเสีย") ท่ี BEC และ BPC 
ขายให ้BSF เนื่องจากภายใตส้ญัญาฉบบัปัจจบุนั มีการก าหนดราคาซือ้ขายไวแ้นน่อน โดยพิจารณาจากวิธี Cost Plus ซึง่
ค านงึถึงตน้ทนุท่ีใชใ้นการผลิต เช่น กากออ้ย น า้ RO น า้ Condensate ค่าใชจ้่ายด าเนินงานและการบริหารจดัการ และค่า
เสื่อมราคา มาเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการปรบัราคาซือ้ขายดงักล่าวเป็นครัง้คราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสม
ในขณะใดๆ 

ซึง่มีหลกัการแกไ้ข โดยสรุปคือ 

1) ปรบัราคากากออ้ย, ราคาไอน า้, ราคาน า้ RO และ ราคาน า้ Condensate ใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
วิธี Cost Plus และยกเลกิการขึน้ราคาเป็นอตัรารอ้ยละตอ่ปี 

2) ระบใุหก้ารขอแกไ้ขราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะคราวเพื่อใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะนัน้ๆ ไม่ตอ้งขอความ
ยินยอมจากกองทนุอีกตอ่ไป เนื่องจากกองทนุจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงราคาอีก 

ทัง้นี ้เน่ืองจาก BEC และ BPC ไม่สามารถระบรุาคาที่เหมาะสมที่จะสามารถใชไ้ดต้ลอดระยะเวลาการขายรายไดส้ทุธิ
ใหแ้ก่กองทนุภายใตส้ญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่ 10 สิงหาคม 2571 ส  าหรบั BEC และสิน้สดุในวนัที่ 6 เมษายน 
2578 ส  าหรบั BPC ดงันัน้ BEC และ BPC จึงสามารถด าเนินการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งไดเ้พียงการก าหนดราคาเป็นช่วงระยะเวลา
ใดระยะเวลาหนึง่ โดยไมส่ามารถขึน้ราคาเป็นอตัรารอ้ยละตอ่ปีไดอ้ีกตอ่ไป รวมถึงจะตอ้งมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาที่เก่ียวขอ้ง
ในเรือ่งนีเ้ป็นครัง้คราวในอนาคต โดยขอใหก้ารแกไ้ขครัง้แรกนีม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ดงันัน้ เมื่อมีการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิและแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ตามขอ้เสนอของ BEC และ BPC จะท าให้
การค านวณรายไดส้ทุธิฯ ท่ีสง่มาใหก้องทนุ ใชร้าคาของสนิคา้และวตัถดุิบที่ระบไุวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายได ้โดยไม่ตอ้งอา้งอิงราคา
จากสญัญาที่เก่ียวขอ้งอีกตอ่ไป 

คณุเบญจมาฑฐ์ขอเริม่เขา้สูแ่ตล่ะวาระการประชมุที่ไดเ้รยีนแจง้ไปก่อนหนา้นี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

 ก่อนจะใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติในวาระท่ี 1 มีประเด็นท่ีผูถื้อหนว่ยจะตอ้งรบัทราบเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

ผลกระทบจากการตีความที่ยงัไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 52 ต่อกองทุน 

คุณเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบับที่  52 
(“พ.ร.บ. ฉบับที่ 52”) เรือ่งการจดัเก็บภาษีตราสารหนีผ้่านกองทนุรวม โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2562 และมีผลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายตัง้แตว่นัที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป ก าหนดใหก้องทนุรวมที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเป็น
หน่วยภาษีภายใตม้าตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร มีหนา้ที่ตอ้งน ารายไดท้ี่เป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรษัฎากรเฉพาะที่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 2562 มารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 15 ของ



 

 หนา้ท่ี 7 

รายไดก้่อนหกัรายจ่ายใดๆ เวน้แตเ่งินไดพ้งึประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหง่ประมวลรษัฎากร เฉพาะสว่นที่เกิดขึน้จากเงินที่ฝาก 
หรอืตั๋วเงินและตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่ถืออยูก่่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษี นอกจากนี ้กฎกระทรวง 
ฉบบัที่ 353 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ยงัก าหนดใหผู้จ้่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรษัฎากรทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลใหแ้ก่กองทนุรวม มีหนา้ที่ในการหกั ณ ที่จ่าย และน าสง่กรมสรรพากรใน
อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใดๆ และเมื่อกองทนุรวมถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ดงักลา่วไวแ้ลว้ กองทนุรวมไม่ตอ้งน าเงิน
ไดน้ัน้มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอีก ทัง้นี ้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 689)  

อย่างไรก็ดี กรณีกองทนุเขา้ลงทนุตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ โดยกองทนุจะไดร้บัค่าตอบแทนการลงทนุเป็นกระแส
รายไดส้ทุธิฯ นัน้ ยงัไมม่ีความชดัเจนในดา้นการตีความกฎเกณฑท์างภาษีอากรที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ว่า กระแสรายไดส้ทุธิฯ จากการ
ลงทนุดงักลา่วจะถือเป็นรายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ หรือการที่กองทนุเขา้ลงทนุตามสญัญา
โอนสทิธิรายไดส้ทุธิก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อนัเป็นวนัท่ี พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีผลใชบ้งัคบั เป็นกรณีที่กองทนุไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
น ากระแสรายไดส้ทุธิฯ ที่ไดร้บัมาเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ นอกจากนี ้ยงัไม่มีความชดัเจนดา้นการ
ตีความว่า การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ จะถกูพิจารณาว่าเป็นการเขา้ลงทนุภายหลงัวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่จะตอ้งถูก
บงัคบัใหต้อ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ ดงันัน้ หากมีการตีความวา่กระแสรายไดส้ทุธิฯ จากการลงทนุ
ของกองทุนถือเป็นรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดังกล่าวขา้งตน้แลว้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุ นของ กองทุนและ
ผลตอบแทนที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บัจากกองทนุในระยะยาว 

กลา่วโดยสรุปแลว้ ยงัมีความไมช่ดัเจนในดา้นการตีความวา่ รายไดห้ลกัของกองทนุตามสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิถือเป็น
ดอกเบีย้หรอืเงินไดพ้งึประเมินที่มีลกัษณะคลา้ยดอกเบีย้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แหง่ประมวลรษัฎากรหรอืไม ่ในกรณีที่ไมถื่อเป็นเงิน
ไดพ้งึประเมินประเภทดอกเบีย้ กองทนุก็จะไมม่ีหนา้ที่เสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 (การแกไ้ขสญัญาไมม่ีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา)  
แตห่ากถือเป็นเงินไดพ้งึประเมินประเภทดอกเบีย้ สิง่ที่ตอ้งพิจารณาตอ่ไปคือ รายไดท่ี้เกิดจากการลงทนุตามสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิทีก่องทนุไดล้งทนุไวก้่อน 20 สงิหาคม 2562 นัน้ไดร้บัยกเวน้หรอืไม ่หากไมไ่ดร้บัยกเวน้กองทนุก็จะมีหนา้ที่ในการเสยีภาษี (การ
แก้ไขสญัญาไม่มีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา) แต่หากได้รบัยกเว้น กรณีตอ้งพิจารณาต่อ ไปว่าการแก้ไขสญัญาหลังวันที่ 20 
สงิหาคม 2562 ถือเป็นการลงทนุใหมห่รอืไม ่หากไมถื่อเป็นการลงทนุใหม ่กองทนุก็จะไมจ่ าตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ดงักลา่ว 
(การแกไ้ขสญัญาไมม่ีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา) หากถือเป็นการลงทนุใหม ่กองทนุก็จะตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 (การแกไ้ข
สญัญาจะมีประเด็นเพิ่มที่จะตอ้งพิจารณาก่อนลงมติ) 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรบัการแกไ้ขสญัญาที่มาขออนมุตัิจากผูถื้อหนว่ยในวาระท่ี 2 มีสาเหตจุากการตีความพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47 คือ 

ผลกระทบจากการตีความพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 ต่อ BEC และ BPC 

 จากโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRR) ท าให ้BEC และ BPC และ BSF เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลที่มี
ความสมัพันธ์กนั เนื่องจากมีผูถื้อหุน้โดยตรงและโดยออ้มคือ BRR ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนทัง้หมด 
นอกจากนี ้สญัญาที่เก่ียวขอ้งที่มีคู่สญัญาคือ BEC และ BPC และ BSF ไดแ้ก่ สญัญาไอน า้,สญัญากากออ้ย,สญัญา RO,สญัญา 
Condensate ไดม้ีการก าหนดราคาซือ้ขายไวอ้ยา่งแนน่อนลว่งหนา้ตลอดอายสุญัญา ซึง่อาจไมใ่ช่ราคาที่เหมาะสมตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 



 

 หนา้ท่ี 7 

รายไดก้่อนหกัรายจ่ายใดๆ เวน้แตเ่งินไดพ้งึประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แหง่ประมวลรษัฎากร เฉพาะสว่นที่เกิดขึน้จากเงินที่ฝาก 
หรอืตั๋วเงินและตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่ถืออยูก่่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษี นอกจากนี ้กฎกระทรวง 
ฉบบัที่ 353 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ยงัก าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรษัฎากรทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลใหแ้ก่กองทนุรวม มีหนา้ที่ในการหกั ณ ที่จ่าย และน าสง่กรมสรรพากรใน
อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใดๆ และเมื่อกองทนุรวมถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ดงักลา่วไวแ้ลว้ กองทนุรวมไม่ตอ้งน าเงิน
ไดน้ัน้มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอีก ทัง้นี ้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 689)  

อย่างไรก็ดี กรณีกองทนุเขา้ลงทนุตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ โดยกองทนุจะไดร้บัค่าตอบแทนการลงทนุเป็นกระแส
รายไดส้ทุธิฯ นัน้ ยงัไมม่ีความชดัเจนในดา้นการตีความกฎเกณฑท์างภาษีอากรที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ว่า กระแสรายไดส้ทุธิฯ จากการ
ลงทนุดงักลา่วจะถือเป็นรายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ หรือการที่กองทนุเขา้ลงทนุตามสญัญา
โอนสทิธิรายไดส้ทุธิก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อนัเป็นวนัท่ี พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีผลใชบ้งัคบั เป็นกรณีที่กองทนุไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
น ากระแสรายไดส้ทุธิฯ ที่ไดร้บัมาเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ นอกจากนี ้ยงัไม่มีความชดัเจนดา้นการ
ตีความว่า การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ จะถกูพิจารณาว่าเป็นการเขา้ลงทนุภายหลงัวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่จะตอ้งถูก
บงัคบัใหต้อ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 หรือไม่ ดงันัน้ หากมีการตีความวา่กระแสรายไดส้ทุธิฯ จากการลงทนุ
ของกองทุนถือเป็นรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดังกล่าวขา้งตน้แลว้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุ นของ กองทุนและ
ผลตอบแทนที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บัจากกองทนุในระยะยาว 

กลา่วโดยสรุปแลว้ ยงัมีความไมช่ดัเจนในดา้นการตีความวา่ รายไดห้ลกัของกองทนุตามสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิถือเป็น
ดอกเบีย้หรอืเงินไดพ้งึประเมินที่มีลกัษณะคลา้ยดอกเบีย้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แหง่ประมวลรษัฎากรหรอืไม ่ในกรณีที่ไมถื่อเป็นเงิน
ไดพ้งึประเมินประเภทดอกเบีย้ กองทนุก็จะไมม่ีหนา้ที่เสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 (การแกไ้ขสญัญาไมม่ีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา)  
แตห่ากถือเป็นเงินไดพ้งึประเมินประเภทดอกเบีย้ สิง่ที่ตอ้งพิจารณาตอ่ไปคือ รายไดท้ี่เกิดจากการลงทนุตามสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิทีก่องทนุไดล้งทนุไวก้่อน 20 สงิหาคม 2562 นัน้ไดร้บัยกเวน้หรอืไม ่หากไมไ่ดร้บัยกเวน้กองทนุก็จะมีหนา้ที่ในการเสยีภาษี (การ
แก้ไขสญัญาไม่มีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา) แต่หากได้รบัยกเว้น กรณีตอ้งพิจารณาต่อ ไปว่าการแก้ไขสญัญาหลังวันที่ 20 
สงิหาคม 2562 ถือเป็นการลงทนุใหมห่รอืไม ่หากไมถื่อเป็นการลงทนุใหม ่กองทนุก็จะไมจ่ าตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ดงักลา่ว 
(การแกไ้ขสญัญาไมม่ีประเด็นเพิ่มที่ตอ้งพิจารณา) หากถือเป็นการลงทนุใหม ่กองทนุก็จะตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 (การแกไ้ข
สญัญาจะมีประเด็นเพิ่มที่จะตอ้งพิจารณาก่อนลงมติ) 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรบัการแกไ้ขสญัญาที่มาขออนมุตัิจากผูถื้อหนว่ยในวาระท่ี 2 มีสาเหตจุากการตีความพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47 คือ 

ผลกระทบจากการตีความพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 ต่อ BEC และ BPC 

 จากโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRR) ท าให ้BEC และ BPC และ BSF เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลที่มี
ความสมัพันธ์กนั เนื่องจากมีผูถื้อหุน้โดยตรงและโดยออ้มคือ BRR ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนทัง้หมด 
นอกจากนี ้สญัญาที่เก่ียวขอ้งที่มีคู่สญัญาคือ BEC และ BPC และ BSF ไดแ้ก่ สญัญาไอน า้,สญัญากากออ้ย,สญัญา RO,สญัญา 
Condensate ไดม้ีการก าหนดราคาซือ้ขายไวอ้ยา่งแนน่อนลว่งหนา้ตลอดอายสุญัญา ซึง่อาจไมใ่ช่ราคาที่เหมาะสมตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 

 

 หนา้ท่ี 8 

สง่ผลให ้BEC  และ BPC และ BSF จะตอ้งท าการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สญัญาไอน า้,สญัญากากออ้ย, สญัญา  RO, 
สญัญา Condensate ใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ จากเดิมที่เคยก าหนดราคาซือ้ขายไวอ้ยา่งแนน่อนลว่งหนา้ตลอดอายสุญัญา  

 ทัง้นี ้เนื่องจากวาระท่ีจะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาไดร้บัผลกระทบจาก พ.ร.บ.แกไ้ขประมวลรษัฎากรที่เก่ียวขอ้งกบัภาษี คณุ
เบญจมาฑฐ์แจง้ที่ประชมุว่าไดม้ีการเชิญเจา้หนา้ที่จากกรมสรรพากรมาใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่ผูถื้อหน่วยและไดก้ลา่วเรียนเชิญคุณ
ธัญญารตัน ์ผูอ้  านวยการส่วนวางแผนและประเมินผล ส านกังานสรรพากรภาค 4 เพื่อเริ่มอธิบายประเด็นทางดา้นขอ้กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งตอ่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ย 

คณุธัญญารตันแ์จง้ต่อที่ประชุมถึงกรณีของ พ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 ว่า การขอแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาที่
เก่ียวขอ้งเป็นไปเพื่อแกไ้ขปัญหาเรื่อง Transfer Pricing เพื่อใหก้ารก าหนดราคาตามสญัญาสอดคลอ้งกับกฎหมาย Transfer 
Pricing และมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เห็นวา่หากที่ประชมุผูถื้อหนว่ยพิจารณาอนมุตัิใหม้ีการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 
และสญัญาที่เก่ียวขอ้งก็มิไดส้่งผลกระทบท่ีรา้ยแรงใด ๆ รวมทัง้แนะน าใหค้วรมีการแกไ้ข เนื่องจากหากไม่มีการแกไ้ขสญัญาให้
เป็นไปตามกฎหมายอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในระยะยาว หรือเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิระหว่างบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบักรมสรรพากร โดย
อาจถือว่าเป็นก าหนดราคาโอนในราคาต ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร และอาจจะท าใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
กลายเป็นสญัญาที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

ส าหรบัตามพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 กองทนุรวมถือเป็นนิติบคุคลตามมาตรา 39 ประมวลรษัฎากร ซึ่งเมื่อกองทนุไดร้บัสว่นแบ่ง
ก าไรมาจะตอ้งเสียภาษีหรือไม่ กรณีนีเ้ป็นเรื่องของการตีความ ซึ่งแนะน าใหเ้ขา้หารือประเด็นดงักลา่วกับกรมสรรพากร อย่างไรก็
ตามคณุธญัรตันใ์หค้วามเห็นวา่ เงินสว่นแบง่ก าไรท่ีกองทนุไดร้บัอาจถกูจดัเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ข) ของประมวลกฎหมาย
รษัฎากร ซึง่เงินสว่นแบง่ก าไรนัน้พิจารณาเป็นหมวดหมูเ่ดียวกนักบัเงินปันผลที่โดยทั่วไปจะตอ้งถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 
10  อยา่งไรก็ตาม หากกรมสรรพากรพิจารณาวา่เงินสว่นแบง่ก าไรเป็นดอกเบีย้จ่าย จะท าใหเ้งินจ านวนดงักลา่วตอ้งถกูหกัภาษี ณ 
ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 15  

ล าดบัถดัมาคณุนพพรตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในประเด็น
ทางดา้นขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัพ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 และ พ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 โดยแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากเรื่องของ Transfer Pricing เป็นเรื่องที่ส  าคญัที่มิใช่เฉพาะกองทนุที่ไดร้บัผลกระทบ โดยหาก
เป็นการท าธุรกรรมภายในกลุม่เดียวกนั ราคาที่ก าหนดในการท าธุรกรรมจะท าตอ้งเป็นราคาตลาด หากก าหนดราคาที่ต  ่ากว่าราคา
ตลาดอาจท าให ้กรมสรรพากรมีอ านาจประเมินก าหนดรายไดแ้ละรายจ่ายของ BEC และ BPC ใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดตาม
จ านวนที่กรมสรรพากรเห็นสมควรตามหลกัเกณฑ ์Transfer Pricing และสั่งให ้BEC และ BPC ช าระค่าภาษี เบีย้ปรบั พรอ้มทัง้เงิน
เพิ่ม ซึ่งอาจมีหรือสง่ผลกระทบต่อการด าเนินการตามสญัญาที่เก่ียวขอ้ง และหากบริษัทฯ มีความรบัผิดเก่ียวกับภาษีที่สงูมากจน
สง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ เหตกุารณด์งักลา่วก็อาจจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการสง่มอบรายไดส้ทุธิฯ ของ  BEC 
และ BPC ท่ีกองทนุจะไดร้บัเช่นเดียวกนั และหาก BEC และ BPC ไม่ยินยอมช าระค่าภาษีและค่าปรบัดงักลา่ว กรมสรรพากรมี
อ านาจ (ในกรณีที่เลวรา้ยที่สดุ) ในการยึดทรพัยข์อง BEC และ BPC ซึ่งหากเกิดเหตกุารณด์งักลา่วขึน้ ย่อมเป็นผลเสียกบัทัง้  BEC 
และ BPC และกองทนุ  

ส าหรบัในสว่นของพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับตวักองทนุ โดยวตัถปุระสงคข์องกรมสรรพากรในการตรา
พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ออกมาคือ เพื่อจดัเก็บภาษีกองทนุตราสารหนี ้ซึ่งหากลงทนุในตราสารหนีแ้ลว้มีรายไดท้ี่เป็นดอกเบีย้ตามมาตรา 
40 (4) (ก) แห่งประมวลรษัฎากรเกิดขึน้ กองทุนดงักล่าวจะตอ้งเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 15  แต่ส  าหรบั BRRGIF เป็นกองทนุรวม



 

 หนา้ท่ี 9 

โครงสรา้งพืน้ฐาน จึงยงัคงมีประเด็นท่ีจะตอ้งตีความในหลาย ๆ ประเด็น เนื่องจากถา้พิจาณาจากสตูรการค านวณรายไดส้ทุธิฯ จาก
การลงทนุในบรษัิท จะเห็นวา่รายไดส้ทุธิฯ คือรายไดห้กัคา่ใชจ้่าย ซึ่งคลา้ยกนักบัการน าสง่ผลก าไรจากการลงทนุเขา้กองทนุ ดงันั้น 
จึงเป็นปัญหาการตีความว่า เงินกระแสรายไดท้ี่น  าสง่เขา้กองทนุเป็นเงินไดป้ระเภทใด กลา่วคือควรจะถือเป็นการแบ่งผลก าไรเขา้
กองทนุ หรอืควรเป็นการจดัสรรดอกเบีย้ ซึ่งหากตีความว่าไม่เป็นเงินไดป้ระเภทดอกเบีย้ ก็จะท าใหก้องทนุไม่ตอ้งเสียภาษี แต่หาก
เป็นการตีความวา่เป็นดอกเบีย้ มีกรณีตอ้งพิจารณาตอ่วา่แลว้การลงทนุของกองทนุในกระแสรายไดข้อง BEC และ BPC ซึ่งเป็นการ
ลงทนุก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อนัเป็นวนัท่ี พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีผลใชบ้งัคบันัน้ ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีหรอืไม ่เนื่องจาก
พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีขอ้ยกเวน้ใหห้ากเป็นการลงทนุก่อนวนัที่ 20 สิงหาคม 2562  โดยหากมีการตีความว่า การลงทนุของกองทนุที่
เกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อยูใ่นขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีดงักลา่ว มีกรณีตอ้งพิจารณาตอ่ว่า การที่มีการแกไ้ขสญัญาโอน
สทิธิรายไดส้ทุธิถือวา่เป็นการลงทนุใหมแ่ละมีผลท าใหก้ารลงทนุของกองทนุถือว่าเกิดหลงัวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือไม่ ทัง้นี ้จะ
เห็นไดว้า่การลงทนุของกองทนุเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 และการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของสัญญาเดิม ทางคุณนพพรจึงมีความเห็นว่าการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเป็นเพียงการเปลี่ยน
รายละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องของ Transfer Pricing เท่านัน้ ไม่ควรถกูถือว่าเป็นการลงทนุใหม ่
ดงันัน้การแกไ้ขหรอืไมแ่กไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจึงไมน่า่จะไดร้บัผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 

แนวทางในการลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 

ล าดบัถดัไปคณุเบญจมาฑฐ์แถลงตอ่ที่ประชมุถึงแนวทางในการลงมติในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 พรอ้มแสดงผลลพัธข์องแต่
ละแนวทางและประเมินขอ้ดีขอ้เสยีที่อาจเกิดขึน้จากแตล่ะแนวทาง เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยใชป้ระกอบการพิจารณาดงันี ้ 

1. แนวทาง A: อนมุตัิวาระท่ี 1 และอนมุตัิวาระท่ี 2 

- ผลลพัธท์ี่ได ้คือ มีการระบรุาคาสนิคา้และวตัถดุิบไวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ท าใหก้ารค านวณรายไดส้ทุธิฯ 
ที่ส่งมาใหก้องทุน ใช้ราคาของสินคา้และวัตถุดิบที่ระบุไวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิไดเ้ลย และราคาใน
สญัญาที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC 

- ขอ้ดี คือ (ก) กองทนุไดผ้ลประโยชนเ์หมือนตอนจัดตัง้กองทุน และ (ข) กองทุนไดปิ้ดความเสี่ยงทางออ้มจาก  
Transfer Pricing ที่อาจเกิดขึน้เพราะ BEC และ BPC มีความรบัผิดก่ียวกบัภาษี (รวมถึงเบีย้ปรบัและเงินเพิ่ม) 
อยา่งตอ่เนื่อง จนสง่ผลใหค้วามสามารถในการสง่มอบรายไดส้ทุธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

- ขอ้เสีย คือ กองทนุมีประเด็นเพิ่มเรื่องการตีความเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
ผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้รบัตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2562 เนื่องจากการแกไ้ขใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2562 

2. แนวทาง B: อนมุตัิวาระท่ี 1 แตไ่มอ่นมุตัิวาระท่ี 2  

- ผลลพัธท์ี่ได ้คือ มีการระบรุาคาสนิคา้และวตัถดุิบไวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ท าใหก้ารค านวณรายไดส้ทุธิฯ 
ที่สง่มาใหก้องทนุ ใชร้าคาของสนิคา้และวตัถดุิบท่ีระบไุวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิไดเ้ลย แต่ราคาในสญัญา
ที่เก่ียวขอ้งไมม่ีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC  

- ขอ้ดี คือ กองทนุไดผ้ลประโยชนเ์หมือนตอนจดัตัง้กองทนุ 
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โครงสรา้งพืน้ฐาน จึงยงัคงมีประเด็นท่ีจะตอ้งตีความในหลาย ๆ ประเด็น เนื่องจากถา้พิจาณาจากสตูรการค านวณรายไดส้ทุธิฯ จาก
การลงทนุในบรษัิท จะเห็นวา่รายไดส้ทุธิฯ คือรายไดห้กัคา่ใชจ้่าย ซึ่งคลา้ยกนักบัการน าสง่ผลก าไรจากการลงทนุเขา้กองทนุ ดงันั้น 
จึงเป็นปัญหาการตีความว่า เงินกระแสรายไดท้ี่น  าสง่เขา้กองทนุเป็นเงินไดป้ระเภทใด กลา่วคือควรจะถือเป็นการแบ่งผลก าไรเขา้
กองทนุ หรอืควรเป็นการจดัสรรดอกเบีย้ ซึ่งหากตีความว่าไม่เป็นเงินไดป้ระเภทดอกเบีย้ ก็จะท าใหก้องทนุไม่ตอ้งเสียภาษี แต่หาก
เป็นการตีความวา่เป็นดอกเบีย้ มีกรณีตอ้งพิจารณาตอ่วา่แลว้การลงทนุของกองทนุในกระแสรายไดข้อง BEC และ BPC ซึ่งเป็นการ
ลงทนุก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อนัเป็นวนัท่ี พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีผลใชบ้งัคบันัน้ ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีหรอืไม ่เนื่องจาก
พ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 มีขอ้ยกเวน้ใหห้ากเป็นการลงทนุก่อนวนัที่ 20 สิงหาคม 2562  โดยหากมีการตีความว่า การลงทนุของกองทนุที่
เกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 อยูใ่นขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีดงักลา่ว มีกรณีตอ้งพิจารณาตอ่ว่า การที่มีการแกไ้ขสญัญาโอน
สทิธิรายไดส้ทุธิถือวา่เป็นการลงทนุใหมแ่ละมีผลท าใหก้ารลงทนุของกองทนุถือว่าเกิดหลงัวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือไม่ ทัง้นี ้จะ
เห็นไดว้า่การลงทนุของกองทนุเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 และการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของสัญญาเดิม ทางคุณนพพรจึงมีความเห็นว่าการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเป็นเพียงการเปลี่ยน
รายละเอียดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องของ Transfer Pricing เท่านัน้ ไม่ควรถกูถือว่าเป็นการลงทนุใหม ่
ดงันัน้การแกไ้ขหรอืไมแ่กไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจึงไมน่า่จะไดร้บัผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 

แนวทางในการลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 

ล าดบัถดัไปคณุเบญจมาฑฐ์แถลงตอ่ที่ประชมุถึงแนวทางในการลงมติในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 พรอ้มแสดงผลลพัธข์องแต่
ละแนวทางและประเมินขอ้ดีขอ้เสยีที่อาจเกิดขึน้จากแตล่ะแนวทาง เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยใชป้ระกอบการพิจารณาดงันี ้ 

1. แนวทาง A: อนมุตัิวาระท่ี 1 และอนมุตัิวาระท่ี 2 

- ผลลพัธท์ี่ได ้คือ มีการระบรุาคาสนิคา้และวตัถดุิบไวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ท าใหก้ารค านวณรายไดส้ทุธิฯ 
ที่ส่งมาใหก้องทุน ใช้ราคาของสินคา้และวัตถุดิบที่ระบุไวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิไดเ้ลย และราคาใน
สญัญาที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC 

- ขอ้ดี คือ (ก) กองทุนไดผ้ลประโยชนเ์หมือนตอนจัดตัง้กองทุน และ (ข) กองทนุไดปิ้ดความเสี่ยงทางออ้มจาก  
Transfer Pricing ที่อาจเกิดขึน้เพราะ BEC และ BPC มีความรบัผิดก่ียวกบัภาษี (รวมถึงเบีย้ปรบัและเงินเพิ่ม) 
อยา่งตอ่เนื่อง จนสง่ผลใหค้วามสามารถในการสง่มอบรายไดส้ทุธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

- ขอ้เสีย คือ กองทนุมีประเด็นเพิ่มเรื่องการตีความเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
ผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้รบัตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2562 เนื่องจากการแกไ้ขใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2562 

2. แนวทาง B: อนมุตัิวาระท่ี 1 แตไ่มอ่นมุตัิวาระท่ี 2  

- ผลลพัธท์ี่ได ้คือ มีการระบรุาคาสนิคา้และวตัถดุิบไวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ท าใหก้ารค านวณรายไดส้ทุธิฯ 
ที่สง่มาใหก้องทนุ ใชร้าคาของสนิคา้และวตัถดุิบท่ีระบไุวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิไดเ้ลย แต่ราคาในสญัญา
ที่เก่ียวขอ้งไมม่ีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC  

- ขอ้ดี คือ กองทนุไดผ้ลประโยชนเ์หมือนตอนจดัตัง้กองทนุ 
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- ขอ้เสยี คือ (ก) กองทนุมีประเด็นเพิ่มเรือ่งการตีความเก่ียวกบัการเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
ผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้รบัตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2562 เนื่องจากการแกไ้ขใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2562 และ (ข) กองทนุอาจมีความเสี่ยงทางออ้มจาก Transfer Pricing ที่อาจเกิดขึน้เพราะ BEC และ 
BPC มีความรบัผิดก่ียวกบัภาษี (รวมถึงเบีย้ปรบัและเงินเพิ่ม) อยา่งตอ่เนื่อง จนสง่ผลใหค้วามสามารถในการสง่
มอบรายไดส้ทุธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

ทัง้นี ้ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมว่า เนื่องจากการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ จ าเป็นตอ้งมี
การด าเนินการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งก่อน โดยไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามวาระที่ 1 
โดยไม่มีการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งตามวาระท่ี 2 ได ้รวมถึงเมื่อพิจารณาจากขอ้ดีขอ้เสียของทางเลือกนี ้จะเห็นว่า 
นอกจากกองทุนจะไม่ไดผ้ลประโยชนอ์ะไรเพิ่มแลว้ ยงัมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากพ.ร.บ.ทัง้ 2 ฉบบั ทางบริษัท
จดัการจึงไมแ่นะน าทางเลอืก B คือ การอนมุตัิวาระท่ี 1 แตไ่มอ่นมุตัิวาระท่ี 2 

3. แนวทาง C: ไมอ่นมุตัิวาระท่ี 1 แตอ่นมุตัิวาระท่ี 2 

- ผลลพัธท่ี์ได ้คือ ไม่มีการระบรุาคาสินคา้และวตัถดุิบไวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ท าใหก้ารค านวณรายได้
สทุธิฯ ที่สง่มาใหก้องทนุ ยงัตอ้งอา้งอิงราคาของสินคา้และวตัถดุิบตามที่ระบไุวใ้นสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ถา้
สญัญาที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ขราคาใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC 
จะท าใหผ้ลประโยชนข์องกองทุนในอนาคตขึน้อยู่กับการปรบัตวัขึน้ลงของราคาที่เหมาะสมที่พิจารณาโดยวิธี 
Cost Plus ที่ไมไ่ดร้ะบใุหข้ึน้ราคาเป็นอตัรารอ้ยละไวเ้หมือนเดิม 

- ขอ้ดี คือ  (ก) กองทุนไม่มีประเด็นเพิ่มเรื่องการตีความการจดัเก็บภาษีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 15 
ของผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้รับ ตามพ.ร.บ. ฉบับที่ 52 และ(ข) กองทุนไดปิ้ดความเสี่ยงทางอ้อมจาก 
Transfer Pricing ที่อาจเกิดขึน้เพราะ BEC และ BPC มีความรบัผิดก่ียวกบัภาษี (รวมถึงเบีย้ปรบัและเงินเพิ่ม) 
อยา่งตอ่เนื่อง จนสง่ผลใหค้วามสามารถในการสง่มอบรายไดส้ทุธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

- ขอ้เสีย คือ (ก) กองทนุจะไดร้บัรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ที่ไม่สามารถคาดเดาได ้และไม่
เป็นไปตามเจตนารมยใ์นการจดัตัง้กองทนุของทกุฝ่าย และ (ข) กรณีที่เลวรา้ย หากในอนาคตราคาที่เหมาะสมใน
เวลานัน้มีการปรบัตวัลดลง อาจสง่ผลใหจ้ านวนรายไดส้ทุธิฯ ท่ีกองทนุจะไดร้บัมีจ านวนนอ้ยลงกว่าจ านวนเดิมที่
ไดม้ีการคาดการณไ์ว ้

4. แนวทาง D: ไมอ่นมุตัิทัง้สองวาระ 

- ผลลพัธท์ี่ได ้คือ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงไปจากปัจจบุนั 

- ขอ้ดี คือ (ก) กองทนุไดผ้ลประโยชนเ์หมือนตอนจดัตัง้กองทนุ และ (ข) กองทนุไม่มีประเด็นเพิ่มเรื่องการตีความ
การจดัเก็บภาษีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 15 ของผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้รบั ตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 

- ขอ้เสยี คือ กองทนุอาจมีความเสี่ยงทางออ้มจาก Transfer Pricing ที่อาจเกิดขึน้เพราะ BEC และ BPC มีความ
รบัผิดก่ียวกบัภาษี (รวมถึงเบีย้ปรบัและเงินเพ่ิม) อย่างต่อเนื่อง จนสง่ผลใหค้วามสามารถในการสง่มอบรายได้
สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 
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คุณเบญจมาฑฐ์น าเสนอความเห็นของบริษัทจัดการต่อท่ีประชุมว่า บริษัทจัดการก็ยงัไม่เห็นความชัดเจนในดา้นการ
ตีความกฎเกณฑท์างภาษีอากรตามพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 เรือ่งการจดัเก็บภาษีตราสารหนีผ้า่นกองทนุรวมจากกรมสรรพากร ในประเด็น
ตา่ง ๆ ดงันี ้(1) รายไดห้ลกัของกองทนุท่ีเป็นรายไดเ้สมือนดอกเบีย้รบั ถือวา่เป็นรายไดด้อกเบีย้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รษัฎากรหรือไม่ (2) รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ที่มาจากการลงทุนก่อนวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 
ไดร้บัยกเวน้หรอืไม่ และ (3) การแกไ้ขสญัญาจะถือเป็นการลงทนุใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสรา้งการลงทนุ
ของกองทนุที่ไดร้บัผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้ การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิก็อาจสง่ผลใหก้องทนุมีประเด็นเพิ่มเรื่องการ
ตีความวา่เป็นการลงทนุท่ีมีรายไดห้ลกัเป็นดอกเบีย้ที่จะตอ้งเสยีภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 
2562 เป็นตน้ไป (เนื่องจากการแกไ้ขสญัญาใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562) และอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทนุของ
กองทนุและผลตอบแทนที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บัจากกองทนุในระยะยาว 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

ผู้สอบถามท่านที่ 1: คุณจิรภทัร ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47 และ พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 เริม่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ตน้ปี 2562 แต่ท าไมถึงไม่ด าเนินการขอแกไ้ข

และตัง้ขอ้สงสยัในการตีความตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากมีการด าเนินการแต่เนิ่นๆ จะท าใหส้ามารถส่งหนงัสือสอบถามไปยัง
กรมสรรพากรเพื่อใหชี้ช้ดัและสง่ผลดีตอ่ผูถื้อหนว่ย 

ค าถามที่ 2: ขอใหชี้แ้จงว่าราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งทัง้ 5 สญัญา มีความไม่เหมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing 
อยา่งไร และขอใหย้กตวัอยา่งผลกระทบจาก Transfer Pricing ที่มีตอ่ผูถื้อหนว่ย 

ค าถามที่ 3: พ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 จะสง่ผลต่อ BEC และ BCP เท่านัน้ใช่หรือไม่ เพราะถา้พิจารณาจากแนวทางการลงมติที่
น  าเสนอ มีความเห็นวา่ทางเลอืก D นา่จะปลอดภยัส าหรบัผูถื้อหนว่ย แตม่ีสิง่ที่ยงันา่กงัวลคือผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 ซึ่งยงั
ไมเ่ขา้ใจวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหนว่ยอยา่งไร 

อยา่งไรก็ดี เมื่อดจูากรูปแบบของราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ในสญัญาเมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 
ที่ขยบัขึน้ไปเรื่อยๆ ถา้มีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาตลาดที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงไม่ได ้น่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อ
หนว่ยที่สว่นใหญ่เป็นผูส้งูอายทุี่ตอ้งการผลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถามที่ 1: เนื่องจากพ.ร.บ.ประกาศเม่ือปลายปี 2561 และไม่นานจะมีกฎหมายลกูประกาศตามมา ทางบริษัทจึง

อยากรอความชดัเจนของกฎหมายลกูเพื่อใหม้ีขอ้มลูที่เพียงพอท่ีจะน าเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยไดพ้ิจารณาในการประชมุผูถื้อหนว่ย  

ตอบค าถามที่ 2: ราคาตลาดที่เหมาะสมคือ ราคาที่มีการใชอ้า้งอิงในการซือ้ขายกนัในเวลานัน้ ซึ่งอาจจะสงูหรือต ่ากว่า
ราคาในขณะนีก็้ได ้หากบรษัิทไมใ่ชร้าคาอา้งอิงดงักลา่ว กรณีอาจถือวา่บรษัิทใชร้าคาที่ไมเ่หมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing 
อย่างไรก็ดี ถึงแมส้ญัญาที่เก่ียวขอ้งควรจะมีการแก้ไขใหถู้กต้องแต่กระแสเงินสดที่จะน าส่งกองทุนไม่ควรมีการเปลี่ ยนแปลง 
เนื่องจากทาง BRR เป็นผูถื้อหนว่ย 1 ใน 3 ของกองทนุเช่นกนั ดงันัน้ การขอเสนอใหแ้กไ้ขทัง้สญัญาที่เก่ียวขอ้งและสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธินา่จะเป็นประโยชนต์อ่กองทนุและผูถื้อหนว่ย 

 

 



 

 หนา้ท่ี 11 

คุณเบญจมาฑฐ์น าเสนอความเห็นของบริษัทจัดการต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการก็ยงัไม่เห็นความชัดเจนในดา้นการ
ตีความกฎเกณฑท์างภาษีอากรตามพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 เรือ่งการจดัเก็บภาษีตราสารหนีผ้า่นกองทนุรวมจากกรมสรรพากร ในประเด็น
ตา่ง ๆ ดงันี ้(1) รายไดห้ลกัของกองทนุท่ีเป็นรายไดเ้สมือนดอกเบีย้รบั ถือวา่เป็นรายไดด้อกเบีย้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รษัฎากรหรือไม่ (2) รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ที่มาจากการลงทุนก่อนวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 
ไดร้บัยกเวน้หรอืไม่ และ (3) การแกไ้ขสญัญาจะถือเป็นการลงทนุใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสรา้งการลงทนุ
ของกองทนุที่ไดร้บัผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย้ การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิก็อาจสง่ผลใหก้องทนุมีประเด็นเพิ่มเรื่องการ
ตีความวา่เป็นการลงทนุท่ีมีรายไดห้ลกัเป็นดอกเบีย้ที่จะตอ้งเสยีภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 
2562 เป็นตน้ไป (เนื่องจากการแกไ้ขสญัญาใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562) และอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทนุของ
กองทนุและผลตอบแทนที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บัจากกองทนุในระยะยาว 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

ผู้สอบถามท่านที่ 1: คุณจิรภทัร ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 47 และ พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 เริม่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ตน้ปี 2562 แต่ท าไมถึงไม่ด าเนินการขอแกไ้ข

และตัง้ขอ้สงสยัในการตีความตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากมีการด าเนินการแต่เนิ่นๆ จะท าใหส้ามารถส่งหนงัสือสอบถามไปยัง
กรมสรรพากรเพื่อใหชี้ช้ดัและสง่ผลดีตอ่ผูถื้อหนว่ย 

ค าถามที่ 2: ขอใหชี้แ้จงว่าราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งทัง้ 5 สญัญา มีความไม่เหมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing 
อยา่งไร และขอใหย้กตวัอยา่งผลกระทบจาก Transfer Pricing ที่มีตอ่ผูถื้อหนว่ย 

ค าถามที่ 3: พ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 จะสง่ผลต่อ BEC และ BCP เท่านัน้ใช่หรือไม่ เพราะถา้พิจารณาจากแนวทางการลงมติที่
น  าเสนอ มีความเห็นวา่ทางเลอืก D นา่จะปลอดภยัส าหรบัผูถื้อหนว่ย แตม่ีสิง่ที่ยงันา่กงัวลคือผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 ซึ่งยงั
ไมเ่ขา้ใจวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหนว่ยอยา่งไร 

อยา่งไรก็ดี เมื่อดจูากรูปแบบของราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ในสญัญาเมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 
ที่ขยบัขึน้ไปเรื่อยๆ ถา้มีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาตลาดที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงไม่ได ้น่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อ
หนว่ยที่สว่นใหญ่เป็นผูส้งูอายทุี่ตอ้งการผลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถามท่ี 1: เนื่องจากพ.ร.บ.ประกาศเมื่อปลายปี 2561 และไม่นานจะมีกฎหมายลกูประกาศตามมา ทางบริษัทจึง

อยากรอความชดัเจนของกฎหมายลกูเพื่อใหม้ีขอ้มลูที่เพียงพอท่ีจะน าเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยไดพ้ิจารณาในการประชมุผูถื้อหนว่ย  

ตอบค าถามท่ี 2: ราคาตลาดที่เหมาะสมคือ ราคาที่มีการใชอ้า้งอิงในการซือ้ขายกนัในเวลานัน้ ซึ่งอาจจะสงูหรือต ่ากว่า
ราคาในขณะนีก็้ได ้หากบรษัิทไมใ่ชร้าคาอา้งอิงดงักลา่ว กรณีอาจถือวา่บรษัิทใชร้าคาที่ไมเ่หมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing 
อย่างไรก็ดี ถึงแมส้ญัญาที่เก่ียวขอ้งควรจะมีการแก้ไขใหถู้กต้องแต่กระแสเงินสดที่จะน าส่งกองทุนไม่ควรมีการเปลี่ ยนแปลง 
เนื่องจากทาง BRR เป็นผูถื้อหนว่ย 1 ใน 3 ของกองทนุเช่นกนั ดงันัน้ การขอเสนอใหแ้กไ้ขทัง้สญัญาที่เก่ียวขอ้งและสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธินา่จะเป็นประโยชนต์อ่กองทนุและผูถื้อหนว่ย 

 

 

 

 หนา้ท่ี 12 

คุณอนันต ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน – ตอบค าถามเพิ่มเติม 
หลงัจากที่บรษัิทไดห้ารอืรว่มกบับรษัิทจดัการเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งและทางบรษัิทไดต้ดัสนิใจเลอืก

ที่จะจดัประชุมเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยเพราะสดุทา้ยแลว้ทางบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย Transfer Pricing นัน้ เป้าหมายที่
คณะผูบ้รหิารของบริษัทใหค้วามส าคัญคือ กองทนุตอ้งไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแกไ้ขราคาใหเ้ป็นไปตามหลกั Transfer Pricing 
ดงันัน้แนวทางการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งแกไ้ขทัง้สญัญาในส่วนของรายไดแ้ละสญัญาในส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือไม่ให้
ผลประโยชนข์องกองทนุลดลง เพราะผูถื้อหนว่ยเขา้มาลงทนุดว้ยความคาดหวงัในผลตอบแทนที่จะไดร้บัและผลประโยชนด์า้นภาษี
ของเงินปันผล 

ส าหรบัประเด็นเรื่องภาษีของกองทุนตามพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ทางบริษัทก็ไม่ไดนิ้่งนอนใจในการหาค าตอบที่ชัดเจน โดย
บรษัิทไดม้ีการปรกึษากบัท่ีปรกึษาทางกฎหมายรวมถึงเจา้หนา้ที่กรมสรรพากรซึง่ตา่งมีความเห็นวา่การแก้ไขสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิในครัง้นีไ้ม่น่าจะถือเป็นการลงทนุใหม่หลงัวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 แต่ประเด็นท่ีจะตอ้งตีความกนัจริงๆ คือรายไดข้องกองทนุ
เป็นรายไดป้ระเภทดอกเบีย้ที่ตอ้งเสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 15 หรือไม่ ซึ่งในมุมมองของเจ้าหนา้ที่กรมสรรพากรและที่ปรึกษา
กฎหมายท่ีบริษัทไปขอค าปรกึษาใหค้วามเห็นดว้ยการพิจารณาจากขอ้เท็จจริงว่ารายไดข้องกองทนุไม่ใช่ดอกเบีย้จ่ายแต่สาเหตุที่
บนัทกึเป็นดอกเบีย้เพราะตามมาตรฐานทางบญัชีของไทยใหบ้นัทึกเงินลงทนุเป็นเงินใหกู้ ้จึงเป็นประเด็นที่จะตอ้งไปตีความกนัอีก
ครัง้ อยา่งไรก็ดี แมถ้า้พิจารณาจากขอ้เท็จจรงิแลว้กระแสเงินสดที่กองทนุไดร้บัจะเป็นการแบง่ผลก าไรจากโรงไฟฟา้ซึง่มคีวามเป็นไป
ไดน้อ้ยท่ีจะถกูตีความว่าเป็นรายไดด้อกเบีย้ที่ตอ้งเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 แต่เมื่อมีโอกาสที่จะถกูตีความไปในทางนัน้ได ้จึง
จ าเป็นตอ้งน าเรือ่งมาแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยรบัทราบ  

 ผู้ตอบค าถาม: คุณนพพร ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
ตอบค าถามที่ 3: ถา้พิจารณาจากสตูรค านวณรายไดส้ทุธิฯ ที่กองทนุไดร้บัจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าไดร้บั

รายไดป้กติหกัคา่ใชจ้่ายแลว้จึงน าสง่ใหก้องทนุ ซึ่งถา้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่ท าการแกไ้ขราคาใหเ้หมาะสมแลว้กรมสรรพากรเขา้มา
ตรวจสอบและประเมินภาษีใหม่ จะส่งผลใหโ้รงไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากภาระภาษีรวมถึงเบีย้ปรบัเงินเพิ่มที่ตอ้งจ่ายให้
กรมสรรพากร โดยเจา้หนา้ที่กรมสรรพากรมีอ านาจประเมินภาษียอ้นหลงัได ้5 ปี ซึง่ถา้มีเบีย้ปรบัเงินเพิ่มสะสมอาจสง่ผลต่อสถานะ
การเงินของโรงไฟฟ้าอย่างรุนแรงและอาจมีผลต่อความสามารถในการน าสง่เงินรายไดส้ทุธิใหก้บักองทุนได ้ดงันัน้ โดยสรุปแลว้
ผลกระทบโดยตรงจะเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า โดยหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถน าเงินไปช าระเบีย้ปรบัเงินเพิ่มที่ถูกกรมสรรพากรประเมิน 
โรงไฟฟา้อาจถกูสรรพากรยดึ อายดัทรพัยส์นิ ซึง่อาจท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และผลกระทบทางออ้มจะ
เกิดขึน้กบักองทนุในเรือ่งกระแสเงินท่ีน าสง่เขา้มาจนท าใหผุ้ถื้อหน่วยไมไ่ดร้บัเงินตามที่คาดหวงัไว ้

ผู้สอบถามท่านที่ 2: คุณณรงค ์พุทธรักษา ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
แสดงความคิดเห็นวา่จากขอ้มลูของเรื่องที่จะมาขอมติจากผูถื้อหน่วย นอกจากจะมีความซบัซอ้นและไม่มีความชดัเจนที่

แน่นอน มีแต่การแสดงความคิดเห็นสว่นตวัที่ไม่สามารถรบัรองไดใ้หก้บัผูถื้อหน่วยแลว้ การลงมติไม่ว่าจะอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิก็จะ
พบกบัความเสีย่งจากพ.ร.บ. จึงอยากใหบ้รษัิทจดัการใหค้วามมั่นใจกบัผูถื้อหนว่ยในการบรหิารจดัการกองทนุใหร้าบรืน่  

ผู้สอบถามท่านที่ 3: คุณมงคล จินตอารักษ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: พ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ที่ยงัไม่มีความชดัเจนในการตีความขอ้กฎหมายนัน้ ไดม้ีการสง่หนงัสือหารือกรมสรรพากร

อยา่งเป็นทางการแลว้หรอืไม ่ถา้มีการสง่หนงัสอืไปหารอืแลว้คาดวา่จะไดร้บัค าตอบจากกรมสรรพากรเมื่อไหร่ 



 

 หนา้ท่ี 13 

ค าถามที่ 2: สญัญาที่เก่ียวขอ้ง 5 ฉบบัท่ีกลา่วถึง ซึง่ยงัไม่รวมสญัญาขายไฟฟ้าให ้กฟภ. นัน้ อยากทราบว่ารายไดค้่าขาย
ไฟฟา้ใหก้บั กฟภ. คิดเป็นสดัสว่นเท่าไหรข่องรายไดท้ัง้หมด และสญัญา 3 ฉบบั คือ สญัญาซือ้ขายวตัถดุบิชีวมวล สญัญาซือ้น า้ RO 
และสญัญาซือ้น า้ Condensate เป็นสว่นของตน้ทนุเกือบรอ้ยละ 100 ของโรงไฟฟา้ใช่หรอืไม ่

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: ยงัไมม่ีการสง่หนงัสอืไปหารอืกรมสรรพากร เนื่องจากบรษัิทจดัการไดร้บัแจง้จากบริษัทขอใหจ้ดัประชุมผู้

ถือหนว่ยเพื่อขออนมุตัิใน 2 วาระ เมื่อตน้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและทางบริษัทมีความประสงคจ์ะใหจ้ดัประชุมเพื่อใหไ้ดผ้ลมติ
ภายในปีนี ้แต่จากประสบการณท์ี่เคยสง่หนงัสือหารือกรมสรรพากรสว่นกลางไปเป็นเวลากว่า 2 ปี ยงัไม่ไดร้บัหนงัสือตอบกลบัขอ้
หารอื อยา่งไรก็ดี ถา้เรือ่งที่จะขอหารอืสามารถสง่หนงัสอืหารอืไปยงัสรรพากรเขตอาจใชเ้วลาที่จะไดร้บัค าตอบแตกตา่งไปได ้

ตอบค าถามที่ 2:  รายไดค้า่ขายไฟฟา้ใหก้บั กฟภ. คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด และสญัญา 
3 ฉบบัดงักลา่ว เป็นคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจรงิทัง้หมด แตไ่มใ่ช่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดของโรงไฟฟา้ เพราะโรงไฟฟ้ายงัมีค่าใชจ้่ายในการ
บริหารจัดการดว้ย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากสญัญา 3 ฉบับดงักล่าวถือเป็นค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ในการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากความเช่ือมโยงของสญัญา 2 กลุม่ การขอแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งจะกระทบต่อกองทนุเฉพาะ
ในสว่นของรายไดค้่าไอน า้และค่าใชจ้่ายน า้ RO กบั Condensate แต่ไม่กระทบค่าใชจ้่ายกากออ้ย เนื่องจากในสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิมีการระบสุตูรการค านวณคา่ใชจ้่ายกากออ้ยไวช้ดัเจนแลว้ 

คุณมงคล – ถามต่อ 
การแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ คือการน าราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ที่ปรบัใหมใ่หเ้ป็นราคา

ที่เหมาะสมแลว้มาระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิใช่หรอืไม่ 

 คุณเบญจมาฑฐ ์– ตอบค าถามต่อ 
การแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ คือการน าราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ตามสญัญาเมื่อวนัท่ี 2 

สงิหาคม 2560 (ที่กองทนุเขา้ลงทนุ) มาระบไุวส้ญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 

ผู้สอบถามท่านที่ 4: คุณจิรภทัร ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ถา้บรษัิทตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย Transfer Pricing โดยไมต่อ้งการใหผ้ลประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยไดร้บัผลกระทบ

จากการแกไ้ขสญัญา และบรษัิทมีความเห็นวา่โอกาสที่กองทนุจะไดร้บัผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีความเป็นไปไดน้อ้ย บรษัิท
สามารถรบัประกนัท่ีจะชดเชยในกรณีที่กองทนุไดร้บัค าตอบจากกรมสรรพากรวา่จะตอ้งเสยีภาษีเนื่องจากการแกไ้ขสญัญาไดห้รอืไม ่
เพื่อเป็นทางเลอืกใหผู้ถื้อหนว่ยลงมติอนมุตัิทัง้ 2 วาระ ไดอ้ยา่งสบายใจ 

ผู้สอบถามท่านที่ 5: คุณนารีรัตน ์เบ็ญญาสาร ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: จะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ ที่ทางบริษัทจะซือ้คืนหน่วยลงทุนกลบัไปดว้ยราคาพารใ์นปัจจุบนั และไปท าการ

แกปั้ญหาใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คอ่ยน ามาเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมอ่ีกครัง้ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณอดุลย ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
เน่ืองจากสญัญาที่เก่ียวขอ้งตอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย Transfer Pricing ซึ่งจะสง่ผลกระทบใหผ้ลประโยชน์

ของกองทนุไม่เป็นไปตามเจตนารมย ์ทางบรษัิทจึงเสนอใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิโดยน า โครงสรา้งราคาของรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้่ายที่เคยระบไุวแ้คใ่นสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหม้าระบไุวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิดว้ย ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัรายได้สทุธิฯ 
เหมือนกับท่ีตกลงไวต้อนจัดตัง้กองทุน ทัง้นี ้ส  าหรบัประเด็นที่เกิดจากพ.ร.บ. ฉบับที่ 52 ทางบริษัทไดร้บัทราบก่อนวันประชุม
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ค าถามที่ 2: สญัญาที่เก่ียวขอ้ง 5 ฉบบัท่ีกลา่วถึง ซึง่ยงัไม่รวมสญัญาขายไฟฟ้าให ้กฟภ. นัน้ อยากทราบว่ารายไดค้่าขาย
ไฟฟา้ใหก้บั กฟภ. คิดเป็นสดัสว่นเท่าไหรข่องรายไดท้ัง้หมด และสญัญา 3 ฉบบั คือ สญัญาซือ้ขายวตัถดุบิชีวมวล สญัญาซือ้น า้ RO 
และสญัญาซือ้น า้ Condensate เป็นสว่นของตน้ทนุเกือบรอ้ยละ 100 ของโรงไฟฟา้ใช่หรอืไม ่

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: ยงัไมม่ีการสง่หนงัสอืไปหารอืกรมสรรพากร เนื่องจากบรษัิทจดัการไดร้บัแจง้จากบริษัทขอใหจ้ดัประชุมผู้

ถือหนว่ยเพื่อขออนมุตัิใน 2 วาระ เมื่อตน้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและทางบริษัทมีความประสงคจ์ะใหจ้ดัประชุมเพื่อใหไ้ดผ้ลมติ
ภายในปีนี ้แต่จากประสบการณท์ี่เคยสง่หนงัสือหารือกรมสรรพากรสว่นกลางไปเป็นเวลากว่า 2 ปี ยงัไม่ไดร้บัหนงัสือตอบกลบัขอ้
หารอื อยา่งไรก็ดี ถา้เรือ่งที่จะขอหารอืสามารถสง่หนงัสอืหารอืไปยงัสรรพากรเขตอาจใชเ้วลาที่จะไดร้บัค าตอบแตกตา่งไปได ้

ตอบค าถามที่ 2:  รายไดค้า่ขายไฟฟา้ใหก้บั กฟภ. คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด และสญัญา 
3 ฉบบัดงักลา่ว เป็นคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจรงิทัง้หมด แตไ่มใ่ช่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดของโรงไฟฟา้ เพราะโรงไฟฟ้ายงัมีค่าใชจ้่ายในการ
บริหารจัดการดว้ย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสญัญา 3 ฉบับดงักล่าวถือเป็นค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ในการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากความเช่ือมโยงของสญัญา 2 กลุม่ การขอแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งจะกระทบต่อกองทนุเฉพาะ
ในสว่นของรายไดค้่าไอน า้และค่าใชจ้่ายน า้ RO กบั Condensate แต่ไม่กระทบค่าใชจ้่ายกากออ้ย เนื่องจากในสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิมีการระบสุตูรการค านวณคา่ใชจ้่ายกากออ้ยไวช้ดัเจนแลว้ 

คุณมงคล – ถามต่อ 
การแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ คือการน าราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ที่ปรบัใหมใ่หเ้ป็นราคา

ที่เหมาะสมแลว้มาระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิใช่หรอืไม่ 

 คุณเบญจมาฑฐ ์– ตอบค าถามต่อ 
การแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ คือการน าราคาไอน า้ ราคาน า้ RO และราคาน า้ Condensate ตามสญัญาเมื่อวนัท่ี 2 

สงิหาคม 2560 (ที่กองทนุเขา้ลงทนุ) มาระบไุวส้ญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 

ผู้สอบถามท่านที่ 4: คุณจิรภทัร ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ถา้บรษัิทตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย Transfer Pricing โดยไมต่อ้งการใหผ้ลประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยไดร้บัผลกระทบ

จากการแกไ้ขสญัญา และบรษัิทมีความเห็นวา่โอกาสที่กองทนุจะไดร้บัผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 มีความเป็นไปไดน้อ้ย บรษัิท
สามารถรบัประกนัท่ีจะชดเชยในกรณีที่กองทนุไดร้บัค าตอบจากกรมสรรพากรวา่จะตอ้งเสยีภาษีเนื่องจากการแกไ้ขสญัญาไดห้รอืไม ่
เพื่อเป็นทางเลอืกใหผู้ถื้อหนว่ยลงมติอนมุตัิทัง้ 2 วาระ ไดอ้ยา่งสบายใจ 

ผู้สอบถามท่านที่ 5: คุณนารีรัตน ์เบ็ญญาสาร ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: จะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ ที่ทางบริษัทจะซือ้คืนหน่วยลงทุนกลบัไปดว้ยราคาพารใ์นปัจจุบนั และไปท าการ

แกปั้ญหาใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คอ่ยน ามาเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมอ่ีกครัง้ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณอดุลย ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
เนื่องจากสญัญาที่เก่ียวขอ้งตอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย Transfer Pricing ซึ่งจะสง่ผลกระทบใหผ้ลประโยชน์

ของกองทนุไม่เป็นไปตามเจตนารมย ์ทางบรษัิทจึงเสนอใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิโดยน า โครงสรา้งราคาของรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้่ายที่เคยระบไุวแ้คใ่นสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหม้าระบไุวใ้นสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิดว้ย ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัรายได้สทุธิฯ 
เหมือนกับที่ตกลงไวต้อนจัดตัง้กองทุน ทัง้นี ้ส  าหรบัประเด็นที่เกิดจากพ.ร.บ. ฉบับที่ 52 ทางบริษัทไดร้บัทราบก่อนวันประชุม
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ประมาณ 1 สปัดาห ์จึงยังไม่มีแนวทางในการด าเนินการ แต่ทางบริษัทไดคุ้ยกับทางบริษัทจัดการแลว้ว่าควรท าหนังสือหารือ
กรมสรรพากรเพื่อขอความชดัเจน แมย้งัไมส่ามารถระบไุดว้า่จะไดข้อ้สรุปเมื่อไหร ่แตท่างบรษัิทไมไ่ดน้ิ่งนอนใจกบัประเด็นดงักลา่ว 

ผู้สอบถามท่านที่ 6: คุณสมชาย เจนสถริพันธุ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: เมื่อเทียบกบัขอ้มลูในอดีต หากกองทนุตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ในกรณีที่เลวรา้ยที่สดุ เงินปันผลของผู้

ถือหนว่ยจะลดลงประมาณเทา่ไหร ่

ค าถามที่ 2: จากที่บรษัิทจดัการชีแ้จงกอ่นหนา้นีว้า่ที่มีการจดัประชมุเป็นเพราะไดร้บัการเรง่รดัจาก BRR จึงเกิดขอ้สงสยัวา่ 
เพราะเหตใุดบริษัทจดัการที่เป็นผูจ้ดัการกองทนุจึงไม่เป็นผูร้ิเริ่มใหม้ีการจัดประชุมเพื่อด าเนินการแกไ้ขสญัญา ท าไมตอ้งให ้BRR 
เป็นฝ่ายเรง่รดัใหม้ีการจดัประชมุภายในปีนี ้หนา้ที่ในการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุเป็นของ BRR หรอืบรษัิทจดัการ   

ค าถามที่ 3: อยากทราบว่ากองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทนุจะมีปัญหาเช่นเดียวกับ 
BRRGIF หรอืไม?่ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: ในกรณีที่เลวรา้ยที่สดุ หากกองทนุตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยก็จะลดลง

ในอตัรารอ้ยละ 15 เช่นกนั ซึง่เมื่อเทียบกบัขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลในอดีต ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 6.15 ดงันัน้ หากถกูหกัใน
อตัรารอ้ยละ 15 ผลตอบแทนผูถื้อหนว่ยจะลดลงประมาณรอ้ยละ 1 ทัง้นี ้กรณีดงักลา่วไม่ไดม้ีผลกระทบกบัสว่นของเงินลดทนุ เช่น 
หากมีการจ่ายเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยทัง้เงินปันผลและเงินลดทนุรวมปีละ 10 บาท แบ่งเป็นเงินปันผล 6 บาท และเงินลดทนุ 4 บาท 
การถกูหกัในอตัรารอ้ยละ 15 จะสง่ผลกระทบใหส้ว่นเงินปันผลลดลง 1 บาท แตเ่งินลดทนุยงัเทา่เดิมที่ 4 บาท รวมแลว้ผูถื้อหนว่ยจะ
ไดเ้งินคืนลดลงเหลอื 9 บาท เป็นตน้ 

ตอบค าถามที่ 2: ในเบือ้งตน้ตอ้งขอเรียนก่อนว่าตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ถา้มีผูถื้อหน่วยซึ่งถือหน่วยรวมกนัตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด ขอใหบ้รษัิทจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วย บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการจดั
ประชุม ทัง้นี ้ส  าหรบัเรื่อง Transfer Pricing ทาง BRR ไดเ้ริ่มน าเรื่องเขา้มาหารือกบับริษัทจดัการในการประชุมรว่มกนัเมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแจง้ว่าจะขอแกไ้ขเฉพาะสญัญาซือ้ขายกากออ้ยใหเ้ป็นไปตามหลกัการ Transfer Pricing ซึ่งบริษัท
จดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ราคากากออ้ยไมไ่ดอ้า้งอิงจากสญัญาที่เก่ียวขอ้งแตใ่นสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีระบไุวช้ดัเจน ดงันัน้
การขอแกไ้ขสญัญาซือ้ขายกากออ้ยไมก่ระทบผลประโยชนข์องกองทนุไมจ่ าเป็นตอ้งเสนอเรือ่งขออนมุตัิจากผูถื้อหนว่ย ตอ่มาในการ
ประชุมรว่มกนัอีกครัง้เมื่อตน้เดือนกนัยายน ทาง BRR แจง้เพิ่มเติมว่าจะตอ้งขอแกไ้ขสญัญาไอน า้ สญัญาน า้ RO และสญัญาน า้ 
Condensate ดว้ย โดยเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาและขอความเห็นจากผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนแลว้เห็นว่าจะกระทบ
ผลประโยชนข์องกองทนุ จึงแจง้กลบัไปวา่จะตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหนว่ยในการแกไ้ขสญัญา อยา่งไรก็ตาม ทาง BRR ประสงคท์ี่จะ
พิจารณาแนวทางแกไ้ขอื่นประกอบดว้ย รวมถึงการขอเขา้หารอืกบัก.ล.ต. ซึง่จากการเขา้พบเมื่อตน้เดือนตลุาคม ก.ล.ต.มีความเห็น
ว่าถึงแมโ้ดยหลกัการแลว้ทางบริษัทจัดการสามารถใหค้วามยินยอมในการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งได ้แต่ดว้ยความเช่ือมโยงของ
สญัญาทัง้ 2 กลุม่ หากบริษัทจดัการยินยอมใหม้ีการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยได ้
ดงันัน้จึงควรจดัประชมุผูถื้อหนว่ยเพื่อขอมติแกไ้ขสญัญาทัง้ 2 กลุม่ นอกจากนีใ้นสว่นของคณะกรรมการการลงทนุของบรษัิทจดัการ
ไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการแกไ้ขประเด็นที่เกิดจาก Transfer Pricing เช่นกนั และเห็นพอ้งกบัความเห็นของก.ล.ต. 
วา่การแกไ้ขราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งกระทบผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ีเคยตกลงไว ้จึงควรขอความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาในสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นราคาที่เหมาะสมนัน้จะขึน้อยู่กับนโยบายของ BRR 
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ดว้ย โดยหลงัจากเขา้หารือกบัก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการไดม้ีการสง่ก าหนดการจดัประชุมที่จะท าใหไ้ดผ้ลมติทนัภายในปี 2562 ซึ่ง
ทาง BRR ไดแ้จง้ความประสงคท์ี่จะขอใหจ้ดัประชมุช่วงตน้พฤศจิกายนและท าใหเ้กิดการจดัประชมุในวนันี ้ 

ส าหรบัประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ในความเห็นของบรษัิทจดัการตีความวา่ การแกไ้ขสญัญาไมน่า่จะเป็นการท าสญัญา
ใหม่และไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบับที่ 52 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจัดการยังไม่เคยสอบถามความเห็นจาก
กรมสรรพากรจึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึน้ว่า หากกรมสรรพากรตีความแตกต่างไป ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับผู้ถือหน่วยคือ
ผลตอบแทนทีผู่ถื้อหนว่ยไดร้บันัน้จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 15 ของที่ไดร้บัอยูโ่ดยประมาณ และเป็นระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 
2562 ถึงวนัสิน้สดุโครงการ ทัง้นี ้แมค้วามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดกรณีดงักลา่วนัน้นอ้ย แตข่นาดของผลกระทบที่หากเกิดกรณีดงักลา่วนัน้
คอ่นขา้งมาก ทางบรษัิทจดัการจึงตอ้งเรยีนเป็นขอ้มลูใหผู้ถื้อหนว่ยทราบก่อนจะลงมติเห็นดว้ยตามความเห็นของบริษัทจดัการที่ได้
แจง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพรชลิต ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 3: กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นยงัไมม่ีปัญหา เนื่องจากยงัไมม่ีการแกไ้ขสญัญาของกองทนุ 

ผู้สอบถามท่านที่ 7: คุณมงคล จินตอารักษ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: จากผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ไมท่ราบวา่ในระหวา่งที่ยงัไม่มีความชดัเจนจากกรมสรรพากร บริษัทจดัการ

จะด าเนินการหกัภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 น าสง่ไปลว่งหนา้หรอืไม่ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: ตอ้งรอดผูลการลงมติในการประชุมวนันีก้่อน ถา้ผลมติคือไม่อนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ทาง

บรษัิทจดัการคาดวา่จะไมด่  าเนินการหกัภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ใดๆ แตถ่า้ผลมติคืออนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ทาง
บรษัิทจดัการจะสง่หนงัสอืหารอืกรมสรรพากรในประเด็นนี ้และในระหว่างที่รอหนงัสือตอบกลบัจากกรมสรรพากรอาจพิจารณาหกั
ภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 น าสง่ใหก้รมสรรพกรไปก่อน เนื่องจากเกรงวา่จะมีเบีย้ปรบัเงินเพิ่มเกิดขึน้หากมีความชดัเจนในภายหลงัว่า
จะตอ้งเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ซึ่งจะกระทบกบัผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทนัที อย่างไรก็ดี กรณีนีเ้ป็นเรื่องของรายละเอียดที่
ทางบรษัิทจดัการตอ้งหาขอ้มลูเพิ่มเติมก่อนที่จะด าเนินการใดๆ ในล าดบัถดัไป 

ผู้สอบถามท่านที่ 8: คุณมนตช์ัย อุดมหิรัญ ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ถา้อนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ แลว้ตอ่มามีความชดัเจนจากกรมสรรพากรวา่การแกไ้ขสญัญาท าให้

กองทนุตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 อยากทราบวา่ทาง BRR รบัผิดชอบภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ที่เกิดขึน้ไดห้รอืไม่ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถาม: เนื่องจากทางบริษัทไดท้ราบประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ในเวลากระชัน้ชิด ยงัไม่ไดน้  าเรื่องเขา้หารือกับ

คณะกรรมการของบรษัิท จึงไมส่ามารถใหค้  าตอบในเรือ่งที่สอบถามได ้

ผู้สอบถามท่านที่ 9: คุณชฎาภา ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: ถา้อนุมตัิใหแ้กไ้ขสญัญาทัง้ 2 วาระ แนวโนม้ผลกระทบต่อรายไดส้ทุธิฯ จะเป็นอย่างไร และมีความเป็นไป

หรอืไมท่ี่ กองทนุจะมีผลขาดทนุเนื่องจากสญัญาที่เก่ียวขอ้งมีคา่ใชจ้่ายสงูกวา่รายรบั 

ค าถามที่ 2: ท าไมไม่ใหก้ารแกไ้ขสญัญามีผลตัง้แต่วนัที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่เป็นวนัจดัประชมุ จะไดป้้องกนัปัญหาจาก
พ.ร.บ. ฉบบัท่ี  52 ซึง่เกิดจากมีการแกไ้ขสญัญาก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 
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ดว้ย โดยหลงัจากเขา้หารือกบัก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการไดม้ีการสง่ก าหนดการจดัประชุมที่จะท าใหไ้ดผ้ลมติทนัภายในปี 2562 ซึ่ง
ทาง BRR ไดแ้จง้ความประสงคท์ี่จะขอใหจ้ดัประชมุช่วงตน้พฤศจิกายนและท าใหเ้กิดการจดัประชมุในวนันี ้ 

ส าหรบัประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ในความเห็นของบรษัิทจดัการตีความวา่ การแกไ้ขสญัญาไมน่า่จะเป็นการท าสญัญา
ใหม่และไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบับที่ 52 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจัดการยังไม่เคยสอบถามความเห็นจาก
กรมสรรพากรจึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึน้ว่า หากกรมสรรพากรตีความแตกต่างไป ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับผู้ถือหน่วยคือ
ผลตอบแทนทีผู่ถื้อหนว่ยไดร้บันัน้จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 15 ของที่ไดร้บัอยูโ่ดยประมาณ และเป็นระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 
2562 ถึงวนัสิน้สดุโครงการ ทัง้นี ้แมค้วามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดกรณีดงักลา่วนัน้นอ้ย แตข่นาดของผลกระทบที่หากเกิดกรณีดงักลา่วนัน้
คอ่นขา้งมาก ทางบรษัิทจดัการจึงตอ้งเรยีนเป็นขอ้มลูใหผู้ถื้อหนว่ยทราบก่อนจะลงมติเห็นดว้ยตามความเห็นของบริษัทจดัการที่ได้
แจง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพรชลิต ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 3: กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นยงัไมม่ีปัญหา เนื่องจากยงัไมม่ีการแกไ้ขสญัญาของกองทนุ 

ผู้สอบถามท่านที่ 7: คุณมงคล จินตอารักษ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: จากผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท่ี 52 ไมท่ราบวา่ในระหวา่งที่ยงัไม่มีความชดัเจนจากกรมสรรพากร บริษัทจดัการ

จะด าเนินการหกัภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 น าสง่ไปลว่งหนา้หรอืไม่ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: ตอ้งรอดผูลการลงมติในการประชุมวนันีก้่อน ถา้ผลมติคือไม่อนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ทาง

บรษัิทจดัการคาดวา่จะไมด่  าเนินการหกัภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ใดๆ แตถ่า้ผลมติคืออนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ทาง
บรษัิทจดัการจะสง่หนงัสอืหารอืกรมสรรพากรในประเด็นนี ้และในระหว่างที่รอหนงัสือตอบกลบัจากกรมสรรพากรอาจพิจารณาหกั
ภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 น าสง่ใหก้รมสรรพกรไปก่อน เนื่องจากเกรงวา่จะมีเบีย้ปรบัเงินเพิ่มเกิดขึน้หากมีความชดัเจนในภายหลงัว่า
จะตอ้งเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ซึ่งจะกระทบกบัผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทนัที อย่างไรก็ดี กรณีนีเ้ป็นเรื่องของรายละเอียดที่
ทางบรษัิทจดัการตอ้งหาขอ้มลูเพิ่มเติมก่อนที่จะด าเนินการใดๆ ในล าดบัถดัไป 

ผู้สอบถามท่านที่ 8: คุณมนตช์ัย อุดมหิรัญ ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ถา้อนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ แลว้ตอ่มามีความชดัเจนจากกรมสรรพากรวา่การแกไ้ขสญัญาท าให้

กองทนุตอ้งเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 อยากทราบวา่ทาง BRR รบัผิดชอบภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ที่เกิดขึน้ไดห้รอืไม่ 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณพิทักษ ์ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ิน 
ตอบค าถาม: เนื่องจากทางบริษัทไดท้ราบประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 ในเวลากระชัน้ชิด ยงัไม่ไดน้  าเรื่องเขา้หารือกับ

คณะกรรมการของบรษัิท จึงไมส่ามารถใหค้  าตอบในเรือ่งที่สอบถามได ้

ผู้สอบถามท่านที่ 9: คุณชฎาภา ประเสริฐทรง ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถามที่ 1: ถา้อนุมตัิใหแ้กไ้ขสญัญาทัง้ 2 วาระ แนวโนม้ผลกระทบต่อรายไดส้ทุธิฯ จะเป็นอย่างไร และมีความเป็นไป

หรอืไมท่ี่ กองทนุจะมีผลขาดทนุเนื่องจากสญัญาที่เก่ียวขอ้งมีคา่ใชจ้่ายสงูกวา่รายรบั 

ค าถามที่ 2: ท าไมไม่ใหก้ารแกไ้ขสญัญามีผลตัง้แต่วนัที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่เป็นวนัจดัประชมุ จะไดป้้องกนัปัญหาจาก
พ.ร.บ. ฉบบัท่ี  52 ซึง่เกิดจากมีการแกไ้ขสญัญาก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 
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 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถามที่ 1: ถา้อนมุตัิใหแ้กไ้ขสญัญาทัง้ 2 วาระ แนวโนม้ผลกระทบจะเกิดจากภาษีรอ้ยละ 15 ดงันัน้ ผลกระทบต่อ

รายไดส้ทุธิฯ จึงอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 15 

ตอบค าถามที่ 2: สาเหตทุี่อาจท าใหม้ีประเด็นจากพ.ร.บ. ฉบบัที่ 52 เพราะจะมีการแกไ้ขสญัญาหลงัวนัที่ 20 สงิหาคม 2562  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญคณุเบญจมาฑฐ์
แจง้ระเบียบในการลงมติวาระท่ี 1 และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 คณุเบญจมาฑฐ์แจง้ระเบียบในการลงมติและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งว่า วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนึ่ง การนับ
คะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในมติ
ดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนข์องกองทุนในเรื่องที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสมัพันธ์ใน
ลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงกองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวข้อง ซึ่งการลงมติในวาระนี ้บริษัทจดัการไม่นบั
คะแนนเสยีงของ 1)  บรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษกบัการแกไ้ขสญัญาโอน
สิทธิรายไดส้ทุธิ โดย ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจ านวน 115,672,228 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 33.05 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ และ 2) กองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้าร
จัดการของบริษัทจัดการที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้ซึ่งคือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุนณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 11,109,000 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

 คณุเบญจมาฑฐ์สรุปผลการลงคะแนนในวาระท่ี 1 ดงันี ้ท่ีประชุมมีมติไม่อนุมตัิใหก้องทุนแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 30,714,144 หนว่ย และงดออกเสยีงจ านวน 37,154,000 หนว่ย จากจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงจ านวน 116,553,027 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 58.2294 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี ้มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกเสียงเห็นชอบจ านวน 
48,684,883 หนว่ย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.7706 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยที่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 ในล าดบัถดัมา คณุเบญจมาฑฐ์แจง้ระเบียบในการลงมติวาระท่ี 2 และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 คณุเบญจมาฑฐ์แจง้ระเบียบในการลงมติและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งว่า วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนึ่ง การนบั
คะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในมติ
ดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทุนในเรื่องที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงกองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งการลงมติในวาระนี ้บริษัทจดัการไม่นบั
คะแนนเสยีงของ 1)  บรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษกบัการแกไ้ขสญัญาโอน
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สิทธิรายไดส้ทุธิ โดย ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจ านวน 115,672,228 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 33.05 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ และ 2) กองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้าร
จัดการของบริษัทจัดการที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้ซึ่งคือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุนณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 11,109,000 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

 ในระหวา่งรอรวบรวมใบลงคะแนนในวาระที่ 2 คณุเบญจมาฑฐ์ขอเริม่วาระท่ี 3 ก่อนจะกลบัมาแจง้ผลคะแนนของวาระท่ี 2 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

คณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขออนมุตัิแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 
กองทนุมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฉบบัปัจจบุนัเพื่อใหส้อดคลอ้ง ดงันี  ้

(1) แกไ้ขเพิ่มเติมสรุปขอ้ก าหนดหลกัในรา่งสญัญาเก่ียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์ินที่กองทนุฯ ลงทนุครัง้แรกและรา่งสญัญา
เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน ์ 

(2) แกไ้ขเพิ่มเติมสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้  

(3) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูอื่น ๆ ในโครงการจดัการกองทนุใหเ้ป็นปัจจบุนั 

(4) ใหอ้ านาจบรษัิทจดัการในการด าเนินการตา่ง ๆ และก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้รา่งโครงการจดัการกองทนุรวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมจะเริ่มมีผลบงัคบัใชภ้ายหลงัจากที่
กองทนุด าเนินการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ และสญัญาที่เก่ียวขอ้งแลว้เสรจ็ 

คณุเบญจมาฑฐ์น าเสนอความเห็นของบรษัิทจดัการตอ่ที่ประชมุวา่ ถา้ที่ประชมุมีมติอนมุตัิในวาระที่ 1 และ/หรือ วาระท่ี 2 ก็
ตอ้งอนมุตัิในวาระที่ 3 เพื่อใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฉบบัปัจจบุนัในสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิและสญัญาที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัอนมุตัิ แตถ่า้ไมม่ีการอนมุตัิทัง้วาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะไมม่ีการพิจารณาในวาระที่ 3 เกิดขึน้ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 

ผู้สอบถามท่านที่ 10: คุณณรงค ์พุทธรักษา ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) ที่กลา่วไวว้่าอยู่ประมาณรอ้ยละ 6 นัน้ ค านวณจากราคาหน่วยลงทนุในตลาด 

หรือ ค านวณจากตน้ทุนหน่วยลงทุนหลงัหกัเงินลดทนุทัง้ 2 ครัง้แลว้ เพราะแมผู้ถื้อหน่วยจะไดร้บัเงินปันผลมาหลายครัง้ แต่ผูถื้อ
หนว่ยมีตน้ทนุท่ีเกิดจากเวลาที่ผา่นมากวา่ 2 ปี ดงันัน้ การท่ีราคาตลาดลดลงแตผู่ถื้อหนว่ยยงัไมไ่ดข้ายออกหมายถึงไมม่ีการขาดทนุ
นัน้ อาจไมถ่กูตอ้งเสมอไป 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) ค านวณจากราคาพารห์รือตน้ทนุหน่วยลงทนุหลงัหกัเงินลดทนุทัง้ 2 ครัง้

แลว้ ส  าหรบัราคาในตลาดที่ปรบัลดลงทางบรษัิทจดัการและ BRR ไมไ่ดน้ิ่งนอนใจในการหาสาเหตทุี่พอจะตรวจสอบได ้โดยทัง้ BRR 
และกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษัทจดัการไม่มีการขายหน่วยลงทนุออกมา อีกทัง้ เมื่อเปรียบเทียบขอ้มลูการถือ
ครองหนว่ยลงทนุของผูถื้อหนว่ยในล าดบัตน้ๆ ในวนัปิดสมดุทะเบียนแตล่ะครัง้ก็ไมพ่บวา่มีการถือครองหน่วยลงทนุลดลง ดงันัน้ จึง
เกินการคาดเดาของบรษัิทจดัการเช่นกนัวา่ราคาในตลาดที่ปรบัลดลงเกิดจากสาเหตใุด 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหนว่ยมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระท่ี 3 คณุเบญจมาฑฐ์จึงแจง้ผลการลงคะแนนในวาระท่ี 2 



 

 หนา้ท่ี 17 

สิทธิรายไดส้ทุธิ โดย ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจ านวน 115,672,228 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 33.05 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ และ 2) กองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้าร
จัดการของบริษัทจัดการที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้ซึ่งคือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุนณ วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 11,109,000 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

 ในระหวา่งรอรวบรวมใบลงคะแนนในวาระที่ 2 คณุเบญจมาฑฐ์ขอเริม่วาระท่ี 3 ก่อนจะกลบัมาแจง้ผลคะแนนของวาระท่ี 2 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

คณุเบญจมาฑฐ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขออนมุตัิแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทนุมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฉบบัปัจจบุนัเพื่อใหส้อดคลอ้ง ดงันี  ้

(1) แกไ้ขเพิ่มเติมสรุปขอ้ก าหนดหลกัในรา่งสญัญาเก่ียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์ินที่กองทนุฯ ลงทนุครัง้แรกและรา่งสญัญา
เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน ์ 

(2) แกไ้ขเพิ่มเติมสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้  

(3) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูอื่น ๆ ในโครงการจดัการกองทนุใหเ้ป็นปัจจบุนั 

(4) ใหอ้ านาจบรษัิทจดัการในการด าเนินการตา่ง ๆ และก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้รา่งโครงการจดัการกองทนุรวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมจะเริ่มมีผลบงัคบัใชภ้ายหลงัจากที่
กองทนุด าเนินการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ และสญัญาที่เก่ียวขอ้งแลว้เสรจ็ 

คณุเบญจมาฑฐ์น าเสนอความเห็นของบรษัิทจดัการตอ่ที่ประชมุวา่ ถา้ที่ประชมุมีมติอนมุตัิในวาระที่ 1 และ/หรือ วาระท่ี 2 ก็
ตอ้งอนมุตัิในวาระที่ 3 เพื่อใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฉบบัปัจจบุนัในสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิและสญัญาที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัอนมุตัิ แตถ่า้ไมม่ีการอนมุตัิทัง้วาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะไมม่ีการพิจารณาในวาระที่ 3 เกิดขึน้ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ี 3 

ผู้สอบถามท่านที่ 10: คุณณรงค ์พุทธรักษา ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) ที่กลา่วไวว้่าอยู่ประมาณรอ้ยละ 6 นัน้ ค านวณจากราคาหน่วยลงทนุในตลาด 

หรือ ค านวณจากตน้ทุนหน่วยลงทุนหลงัหกัเงินลดทนุทัง้ 2 ครัง้แลว้ เพราะแมผู้ถื้อหน่วยจะไดร้บัเงินปันผลมาหลายครัง้ แต่ผูถื้อ
หนว่ยมีตน้ทนุท่ีเกิดจากเวลาที่ผา่นมากวา่ 2 ปี ดงันัน้ การท่ีราคาตลาดลดลงแตผู่ถื้อหนว่ยยงัไมไ่ดข้ายออกหมายถึงไมม่ีการขาดทนุ
นัน้ อาจไมถ่กูตอ้งเสมอไป 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) ค านวณจากราคาพารห์รือตน้ทนุหน่วยลงทนุหลงัหกัเงินลดทนุทัง้ 2 ครัง้

แลว้ ส  าหรบัราคาในตลาดที่ปรบัลดลงทางบรษัิทจดัการและ BRR ไมไ่ดน้ิ่งนอนใจในการหาสาเหตทุี่พอจะตรวจสอบได ้โดยทัง้ BRR 
และกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษัทจดัการไม่มีการขายหน่วยลงทนุออกมา อีกทัง้ เมื่อเปรียบเทียบขอ้มลูการถือ
ครองหนว่ยลงทนุของผูถื้อหนว่ยในล าดบัตน้ๆ ในวนัปิดสมดุทะเบียนแตล่ะครัง้ก็ไมพ่บวา่มีการถือครองหน่วยลงทนุลดลง ดงันัน้ จึง
เกินการคาดเดาของบรษัิทจดัการเช่นกนัวา่ราคาในตลาดที่ปรบัลดลงเกิดจากสาเหตใุด 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหนว่ยมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระท่ี 3 คณุเบญจมาฑฐ์จึงแจง้ผลการลงคะแนนในวาระท่ี 2 

 

 หนา้ท่ี 18 

คณุเบญจมาฑฐ์สรุปผลการลงคะแนนในวาระที่ 2 ดงันี ้ที่ประชุมมีมติไม่อนมุตัิใหก้องทุนแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 30,948,944 หนว่ย และงดออกเสียงจ านวน 37,356,700 หน่วย จากจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงจ านวน 116,553,027 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.6047 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยที่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในวาระนี ้มีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีออกเสยีงเห็นชอบจ านวน 
48,247,383 หนว่ย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 41.3952 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยที่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในล าดบัถดัมา คณุเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่อนมุตัิวาระที่ 1 และวาระท่ี 2 จึงไม่มีการ
พิจารณาในวาระท่ี 3 เกิดขึน้ 

คณุเบญจมาฑฐ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเสนอวาระอื่นๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณา หรือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องอื่นๆ 
เพิ่มเติม 

ผู้สอบถามท่านที่ 11: คุณประศาสน ์วิไลแก้ว ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 
ค าถาม: ในระยะเวลาลงทนุท่ีเหลอือยู ่มีความเสีย่งอะไรบา้งที่จะท าใหผู้ถื้อหนว่ยไมไ่ดร้บัการคืนทนุรอ้ยละ 100 

 ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 
ตอบค าถาม: หากจะมีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึน้แลว้สง่ผลกระทบใหผู้ถื้อหน่วยไดเ้งินคืนทนุกลบัไปไม่ครบ น่าจะมีใน

กรณีที่เกิดเหตกุารณร์า้ยแรงขึน้กบัโรงไฟฟา้ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการลงทนุประมาณ 2-3 ปี เช่น โรงไฟฟา้ระเบิดจนท าใหไ้มส่ามารถ
ประกอบกิจการได ้เป็นตน้ เนื่องจากแมก้องทนุจะท าประกนัอบุตัิเหตุไว ้แต่ไม่สามารถคาดเดาไดว้่าค่าสินไหมที่บริษัทประกนัจ่าย
ชดเชยมาจะเท่ากบักระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากการประกอบกิจการปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดขึน้นอ้ยมาก 
เนื่องจากทางบรษัิทหรอืโรงไฟฟา้มีระบบในเรือ่งของการดแูลความปลอดภยัคอ่นขา้งรดักมุ 

 เมื่อไม่มีการซกัถามใด ๆ อีก คณุพรชลิตกล่าวขอบคณุผูบ้ริหารทรพัยส์ินจากบริษัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) ผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุมวิสามญัผูถื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         (นายพรชลติ พลอยกระจา่ง)     

ประธานในที่ประชมุ  
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563  

ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

__________________________ 
 

1.  การลงทะเบียน 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ  

ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 

 
2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 
 
 (1) กรณีบคุคลธรรมดา 

- ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ)  ฉบบัจรงิที่ยงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 (2) กรณีนิติบคุคล  
- กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส า เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล                

ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตั้งอยู่ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ฉบับเป็น
ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

- ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้มี
อ  านาจลงนามเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทั่วไป) หรือแบบ ค (ส  าหรบัผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหนว่ยลงทนุ) ที่แนบมาพรอ้มนี ้

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วันท าการ โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
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เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1)     กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี   

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี   
ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2)     กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล

พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และลงนามโดยผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากร
แสตมป์   20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้
มีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลซึ่งเป็น
ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล 
(อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่ง
ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่ 

- ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี
ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหนว่ยลงทนุ ตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 - ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่างประเทศ  มอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
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เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1)     กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเ ดินทาง (ในกรณี   

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี   
ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2)     กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล

พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และลงนามโดยผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากร
แสตมป์   20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้
มีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลซึ่งเป็น
ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล 
(อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่ง
ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่ 

- ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี
ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหนว่ยลงทนุ ตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 - ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่างประเทศ  มอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
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 - หนงัสอืยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
-  กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศที่แต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท า

หนา้ที่เป็น custodian โดยมีการก าหนดนโยบายภายในและด าเนินการกับเก่ียว Know Your 
Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแลว้ และไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎกระทรวงว่าดว้ยการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลกูคา้ พ.ศ. 2556 แลว้ กองทนุรวมเห็นควรใหผู้ร้บัมอบฉนัทะใชส้ทิธิตามที่ไดร้บัมอบฉนัทะ
จากผูล้งทนุได ้โดยไมต่อ้งเรยีกเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม  
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม          หน่วย                                             
      being a unitholders of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) holding the total amount of                 units,                                                                           

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to          votes.  

  

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ 
  Hereby appoint     

           อายุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                             
    age   years,   reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road                 Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

     หรือ ผูจ้ดัการกองทุน    
or  the fund manager, namely  

   นางสาวเบญจมาฑฐ ์จรูญวงศนิ์รมล    อายุ  43       ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี     175 อาคารสาธรซิต้ี ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26        
Ms. Benchamartse Jroonwongniramal   age            43                years, reside at 175  Sathorn City Tower, 7th,21st and 26th Floor 
ถนน            สาทรใต ้     ต าบล/แขวง                 ทุ่งมหาเมฆ                       อ าเภอ/เขต            สาทร   
Road    South Sathorn     Tambol/Khwaeng    Thungmahamek          Amphur/Khet     Sathorn  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์  10120                           
Province                  Bangkok                           Postal Code     10120  

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563                      
ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม  ชั้น 21 โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามส่ี แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 annual general meeting of unitholders on 26 June 2020                  
at 10 a.m. at Crowne Ballroom , 21th Floor, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, No.952 Rama IV Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 
10500 or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(1)   วาระที ่1  รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ 
  (BRRGIF) คร้ังทีผ่่านมา 

      Agenda No. 1  To acknowledge the minutes of past meetings of unitholders of Buriram Sugar Group Power Plant 

  Infrastructure Fund (BRRGIF) 

 

(2)   วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
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      Agenda No. 2  To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in  

  the future 

 

(3) วาระที ่3     รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงนิ และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ของ กองทุนรวม 

Agenda No. 3  To acknowledge the operating performance, the Financial Statements and the Income Statement of  

the Fund for the year 2019 
 

 
(4) วาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน  ส าหรับปี 2562 

Agenda No. 4  To acknowledge the payment of dividends and capital reductions for the year 2019 
 
 

(5) วาระที ่5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
Agenda No. 5  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2020 

 
 

(6) วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารให้ความยนิยอมแก้ไขสัญญาซ้ือขายวตัถุดบิชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
 Agenda No. 6 To consider and approve the amendments to the Biomass Raw Material Sale and Purchase 

Agreement for Electricity and Steam Manufacturing  
 ก)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
Approve Disapprove     Abstain 
 
 

(7) วาระที ่7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda No. 7 Other matters (if any)     

      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 
 

 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 
 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes. 

2.   กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix stamp duty of Baht 20. 
3.   กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมทั้งส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น หรือ หนงัสือเดินทางของ

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารการแจง้เปล่ียนช่ือหรือนามสกุล เป็นตน้ 
 Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with        

a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents 
such as the change of name or surname. 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 แบบ ข 
Attachment 7 Form B. 

  หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
Page 3 of 3  
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ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes. 

2.   กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix stamp duty of Baht 20. 
3.   กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมทั้งส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น หรือ หนงัสือเดินทางของ

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารการแจง้เปล่ียนช่ือหรือนามสกุล เป็นตน้ 
 Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with        

a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents 
such as the change of name or surname. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม         หน่วย                                             
being a unitholder of Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) holding the total amount of            units,                                                                           
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to          votes.  
  

(2)  ขอมอบฉนัทะให้  
  Hereby appoint     

           อายุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี                                            
    age   years,   reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

     หรือ   ผูจ้ดัการกองทุน 
or  the fund manager, namely  

   นางสาวเบญจมาฑฐ ์จรูญวงศนิ์รมล    อายุ  43       ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี     175 อาคารสาธรซิต้ี ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26        
Ms. Benchamartse Jroonwongniramal   age            43                years, reside at 175  Sathorn City Tower, 7th,21st and 26th Floor 
ถนน            สาทรใต ้     ต าบล/แขวง                 ทุ่งมหาเมฆ                       อ าเภอ/เขต            สาทร   
Road    South Sathorn     Tambol/Khwaeng    Thungmahamek          Amphur/Khet     Sathorn  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์  10120                           
Province                  Bangkok                           Postal Code     10120  

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2563                      
ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม  ชั้น 21 โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามส่ี แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 annual general meeting of unitholders on 26 June 2020                    
at 10 a.m. at Crowne Ballroom, 21th Floor, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, No.952 Rama IV Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 
10500  or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

 (3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

  (1)  วาระที ่1  รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์    
    (BRRGIF) คร้ังทีผ่่านมา  

 Agenda No. 1  To acknowledge the minutes of past meetings of unitholders of Buriram Sugar Group Power Plant 
  Infrastructure Fund (BRRGIF) 
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(2)   วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
      Agenda No. 2  To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in  

  the future  
 

 
(3) วาระที ่3     รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงนิ และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ของ กองทุนรวม  

Agenda No. 3  To acknowledge the operating performance, the Financial Statements and the Income Statement of 

the Fund for the year 2019 

 
 

(4) วาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน  ส าหรับปี 2562 
Agenda No. 4  To acknowledge the payment of dividends and capital reductions for the year 2019 

 
 

(5) วาระที ่5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
Agenda No. 5  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2020 

 
 

(6) วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารให้ความยนิยอมแก้ไขสัญญาซ้ือขายวตัถุดบิชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
 Agenda No. 6 To consider and approve the amendments to the Biomass Raw Material Sale and Purchase 

Agreement for Electricity and Steam Manufacturing  

      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 

 
 

(7) วาระที ่7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda No. 7 Other matters (if any)     

      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 
 

 
(4)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 
 
(5)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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(2)   วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
      Agenda No. 2  To acknowledge the significant management of the Fund and the management guideline in  

  the future  
 

 
(3) วาระที ่3     รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงนิ และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ของ กองทุนรวม  

Agenda No. 3  To acknowledge the operating performance, the Financial Statements and the Income Statement of 

the Fund for the year 2019 

 
 

(4) วาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน  ส าหรับปี 2562 
Agenda No. 4  To acknowledge the payment of dividends and capital reductions for the year 2019 

 
 

(5) วาระที ่5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
Agenda No. 5  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2020 

 
 

(6) วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารให้ความยนิยอมแก้ไขสัญญาซ้ือขายวตัถุดบิชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
 Agenda No. 6 To consider and approve the amendments to the Biomass Raw Material Sale and Purchase 

Agreement for Electricity and Steam Manufacturing  

      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 

 
 

(7) วาระที ่7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda No. 7 Other matters (if any)     

      (ก)     ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 
 

 
(4)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 
 
(5)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 
หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั้น 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 
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ประวตัิผูจ้ดัการกองทนุ จาก บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ที่เสนอช่ือใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
มอบฉนัทะ 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ริมล 
ต าแหนง่ Vice President    

Real Estate & Infrastructure Investment 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

อาย ุ 43 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชาวศิวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี
หลกัสตูรอื่นๆ - CISA level 2 

- นกัวางแผนการเงิน CFP 
ประวตัิการท างาน - 2560- ปัจจบุนั   Vice President 

Real Estate and Infrastructure Investment 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง  

- 2556-2560        ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์   
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั 

การมีสว่นไดส้ว่นเสยีพิเศษในวาระท่ีพิจารณาใน
ครัง้นี ้

ไมม่ี 
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แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุม 

ท่ีอยู่:  หอ้งคราวน ์บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวน ์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พารค์  

เลขท่ี 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท:์ 0-2632-9000  

 

การเดินทาง 

รถไฟฟา้ BTS  :  สถานศีาลาแดง ทางออกหมายเลข 5 
รถไฟฟา้ใตด้ิน MRT :  สถานีสลีม ทางออกหมายเลข 2 
รถโดยสารประจ าทาง  :  สาย 4, 21, 25, 45, 46, 47, 50, 109, 507 และ ปอ. 141 
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ข้อมูลการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของกองทุน 
เพื่อการให้ความยนิยอมแกไ้ขสัญญาซือ้ขายวตัถุดบิชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 

ดว้ยกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย์ (“กองทุน”) โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ไดพ้ิจารณาหนงัสือของบริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อขอความยินยอมใน
การแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ระหว่าง บริษัท บรุีรมัยพ์ลงังาน จ ากดั ("BEC") และ บริษัท 
บรุรีมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั ("BPC") กบับรษัิท โรงงานน า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (“BSF”) (“สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล”) แลว้ ขอ
เรยีนใหท้ราบดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยคาดว่าจะเขา้ท ารายการแลว้เสร็จภายใน
เดือนธนัวาคม 2563  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

คูก่รณีที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

(1) บรษัิท บรุรีมัยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และ  

(2) บรษัิท บรุรีมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั (“BPC”)  

ในฐานะที่เป็นคู่สญัญากับกองทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ฉบบัลงวนัที่ 2 
สงิหาคม พ.ศ. 2560 ("สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ") 

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) BEC และ BPC 

BEC และ BPC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งของกองทนุ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของค าดงักลา่ว
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ลงวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ในกรณีนีค้ือ 
บคุคลที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ อนัหมายถึงผูท้ี่ถือหน่วยลงทนุเกินรอ้ย
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ละ 10.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน เนื่องจาก BEC และ BPC เป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 BRR ถือหุน้ 
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม) ใน BEC และ BPC ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และรอ้ยละ 99.98 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของทัง้สองบรษัิทดงักลา่ว ตามล าดบั โดยท่ี BRR เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุ
รายใหญ่ของกองทนุ โดย ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 BRR ถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 33.05 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรม 

เมื่อไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหค้วามยินยอม
แกไ้ขสญัญาวตัถดุิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC ตามที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณา 

4. มูลค่ารวมของธุรกรรม 

มลูคา่ของรายการอนัเกิดจากการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาวตัถดุิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC ไม่มีผลใหเ้กิดการ
เปลีย่นแปลงในมลูคา่ของสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิก่อนมีการใหค้วามยินยอม  

5. เงือ่นไขการเข้าท าธุรกรรม 

การใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาวตัถดุิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC เป็นการใหค้วามยินยอมแก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งของ
กองทนุไปท าการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน ท าใหก้ารเขา้
ท าธุรกรรมดงักลา่วตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขอ
มติดงักลา่ว ตอ้งมีผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุ
ทัง้หมด และผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งถือหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในเรื่องที่
ขอมติดงักลา่ว และกองทนุรวมอื่นที่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการขอ
อนมุตัิเรื่องดงักลา่วขา้งตน้ แต่สามารถนบัผูถื้อหน่วยลงทนุและจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีส่วนได้
เสยีเป็นพิเศษ และกองทนุรวมอื่นที่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการดงักลา่วเป็นองคป์ระชมุได ้ 

6. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้าท าธุรกรรม 

บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาการใหค้วามยินยอมแก่ BEC และ BPC ในการแกไ้ขสญัญาวตัถดุิบชีวมวล และเห็นว่าการ
ใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อใหส้ญัญาวตัถดุิบชีวมวลมีขอ้ก าหนดดา้นการพาณิชยแ์ละการเงินที่ท  าใหก้ารท า
ธุรกรรมระหวา่งนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั เป็นอิสระและไม่มีลกัษณะที่มีการถ่ายโอนก าไร รวมถึงเพื่อใหร้าคาที่
ซือ้ขายภายในสัญญาที่เ ก่ียวข้องเป็นราคาตลาด ทั้งนีต้ามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมสรรพากรใน



หนา้ 3 
  

พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 47) พ.ศ. 2561 (“พ.ร.บ.”) เรื่องมาตรการป้องกนัการก าหนด
ราคาโอนระหวา่งบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก าหนดราคา
โอนส าหรบัธุรกรรมระหว่างนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั และเขา้ข่ายลกัษณะการขายสินคา้และใหบ้ริการระหว่าง
กนัโดยมีการถ่ายโอนก าไรเพื่อหลกีเลีย่งภาระภาษีอากรท่ีพงึตอ้งเสยี ซึง่หากไมท่ าการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพ.ร.บ.และกฎเกณฑท์ี่เปลี่ยนแปลงไปของกรมสรรพากรดงักลา่ว BEC และ BPC อาจถกูเจา้พนกังาน
ของกรมสรรพากรประเมินปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายใหเ้หมาะสม เป็นเหตุให ้BEC และ BPC ตอ้งเสียภาษีใน
จ านวนที่มากขึน้รวมถึงเบีย้ปรบัเงินเพิ่ม (ถา้มี) ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการด าเนินงานของ BEC และ 
BPC ในระยะยาว โดยการใหค้วามยินยอมดงักลา่วจะไม่ท าใหก้องทุนเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความ
เสียหายใดๆ ที่จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจาก BEC และ BPC ตามสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิก่อนมีการให้
ความยินยอมครัง้นี ้

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 มีนาคม 2563 

รายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 มีดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหน่วย คิดเป็น % 
1 บรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 115,672,228 33.05% 
2 นายสมชาติ โสตธิมยั 36,560,000 10.45% 
3 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 35,000,000 10.00% 
4 ส านกังานประกนัสงัคม 25,072,900 7.16% 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงอินคมั 11,077,600 3.17% 
6 นายสนัติ ดวงภานมุาส 8,400,000 2.40% 
7 บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,900,000 1.40% 
8 นางสาวพิมพศ์ิร ิเสรวีิวฒันา 3,900,000 1.11% 
9 บรษัิท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 2,950,000 0.84% 
10 บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,900,000 0.83% 

 

หมายเหต:ุ  รายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทนุ ณ วนั Record Date วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 จะ
น าสง่เป็นเอกสารเพิม่เติมใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุในวนัจดัประชมุ 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทนุรวม”) มีความห่วงใยต่อสขุภาพของผูถื้อหน่วยลงทนุที่จะ
เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดงักล่าว 
บริษัทจัดการจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผูถื้อหน่วยลงทุนในการปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุม
สามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุทราบ ดงันี ้

1. บริษัทจัดการขอความร่วมมือผู้ถอืหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ แทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระลว่งหนา้ได ้และจัดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงั   

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. บริษัทจัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยขอใหท้่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพรอ้มแจง้รายละเอียดตามที่ระบดุา้นลา่ง มายงับริษัทจดัการไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึง วนัท่ี 18 มิถนุายน 
2563 ในการนี ้บรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถามที่สง่เขา้มาโดยช่องทางและวิธีการดงักลา่ว พรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 อยา่งครบถว้น 
วิธีการส่งค าถามล่วงหน้า 
1) ผูท่ี้สามารถสง่ค าถามไดจ้ะตอ้งเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวม ณ วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date) 
2) ในการสง่ค าถาม ขอใหท้า่นระบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนีม้าพรอ้มกนัดว้ย 

2.1)  ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถา้มี) และที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดข้องผูถื้อหนว่ยลงทนุ รวมทัง้จ านวนหนว่ยลงทนุที่ถือ 
2.2)  ค าถามทีเ่ก่ียวกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 (โปรดระบวุาระและค าถาม) 

ช่องทางส าหรับการส่งค าถาม  
1) ทางอีเมล brrgif_agm@bblam.co.th (โปรดระบใุนหวัขอ้อีเมลวา่ “ขอสง่ค าถามลว่งหนา้”) 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทนุรวม”) มีความห่วงใยต่อสขุภาพของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีจะ
เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดงักล่าว 
บริษัทจัดการจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผูถื้อหน่วยลงทุนในการปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุม
สามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุทราบ ดงันี ้

1. บริษัทจัดการขอความร่วมมือผู้ถอืหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนของบริษัทจัดการ แทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระลว่งหนา้ได ้และจัดส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงั   

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. บริษัทจัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยขอใหท้่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพรอ้มแจง้รายละเอียดตามที่ระบดุา้นลา่ง มายงับริษัทจดัการไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึง วนัท่ี 18 มิถนุายน 
2563 ในการนี ้บรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถามที่สง่เขา้มาโดยช่องทางและวิธีการดงักลา่ว พรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2563 อยา่งครบถว้น 
วิธีการส่งค าถามล่วงหน้า 
1) ผูท้ี่สามารถสง่ค าถามไดจ้ะตอ้งเป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวม ณ วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date) 
2) ในการสง่ค าถาม ขอใหท้า่นระบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนีม้าพรอ้มกนัดว้ย 

2.1)  ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถา้มี) และที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดข้องผูถื้อหนว่ยลงทนุ รวมทัง้จ านวนหนว่ยลงทนุที่ถือ 
2.2)  ค าถามทีเ่ก่ียวกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 (โปรดระบวุาระและค าถาม) 

ช่องทางส าหรับการส่งค าถาม  
1) ทางอีเมล brrgif_agm@bblam.co.th (โปรดระบใุนหวัขอ้อีเมลวา่ “ขอสง่ค าถามลว่งหนา้”) 

2) ทางไปรษณีย ์ถึง กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

3. บริษัทจัดการจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัขอ้มูลอย่างเท่าเทียม ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date) สามารถเขา้สูร่ะบบเพื่อรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุม
ดว้ยการสแกนคิวอารโ์คด้ (Scan QR Code) ซึ่งไดแ้สดงไวบ้นปกของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 
2563 หรอืเขา้เว็บไซตข์องกองทนุรวม www.brrgif.com พรอ้มกรอกเลขทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ 10 หลกั ที่ระบไุวใ้นเอกสาร
เชิญประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่รบัชมการ
ถ่ายทอดสดการประชมุ (Live Broadcast) ผา่นระบบอินเตอรเ์น็ตจะไมส่ามารถถามค าถามผา่นการถ่ายทอดสดการประชมุได ้  

4. บริษัทจัดการได้เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพืน้ที่การประชุม โดยจดัใหม้ี
การเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล 1.5-2 เมตร ในจดุตา่งๆ ไดแ้ก่ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงการจดัที่
นั่งในหอ้งประชุม จึงอาจท าใหม้ีขอ้จ ากัดเก่ียวกับจ านวนที่นั่งในหอ้งประชุมที่จะลดลงอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งจะสามารถ
รองรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมไดท้ัง้สิน้ประมาณ 50 ที่นั่ง ในการนี ้บริษัทจดัการจะระบุเลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมที่ลงทะเบียน
เรียบรอ้ยแลว้ จึงใคร่ขอความรว่มมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดงักลา่ว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตาม
กรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ โดยหา้มผูเ้ขา้รว่มประชมุยา้ยหรือเลื่อนเกา้อีท้ี่จดัไว ้และเมื่อที่นั่งที่จดัใหเ้ต็มแลว้ บริษัทจดัการ
ขอความรว่มมือใหท้่านพิจารณามอบฉนัทะให้ผูจ้ดัการกองทุนของบริษัทจดัการแทนการเขา้รว่มประชุม อย่างไรก็ดี ผูถื้อ
หน่วยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถส ารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หน้าเว็บไซด์ของกองทุนรวม  
www.brrgif.com ตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึง วนัที่ 24 มิถนุายน 2563 

5. กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษัิทจดัการขอความรว่มมือใหท้า่นปฏิบตัิตาม
แนวทางการด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอยา่งเครง่ครดั เพื่อป้องกนั และลดความเสี่ยงของ
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
5.1   ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งตอบแบบสอบถามทางสขุภาพเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนเขา้ในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม หากผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านใด รวมทัง้บคุคลใกลชิ้ดของท่านมีการเดินทาง หรือ
กลบัมาจากพืน้ที่ หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม เจ็บคอ มีน า้มูก หรือมีอาการ หรือขอ้บ่งชีอ้ื่นใดที่อาจเป็นเหตุ
สงสยั หรอืมีความเสีย่งตอ่การติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่อนญุาต
ใหผู้ท้ี่อยูใ่นกลุม่เสีย่งดงักลา่วเขา้รว่มประชมุ โดยบรษัิทจดัการจะจดัใหท้่านพิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุ



ของบริษัทจดัการแทน และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชุมปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ประจ าจุดคดักรอง
อย่างเคร่งครดั หากไม่ปฏิบตัิตาม บริษัทจัดการจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพืน้ที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถ
พิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุของบริษัทจัดการในการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่านได ้ใน
กรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติ
โรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

5.2  ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายผา่นเครือ่งตรวจวดั โดยบรษัิทจดัการจะจดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดั
อณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านก่อนเขา้สูบ่ริเวณสถานท่ีประชุม หากท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจัดการขอความร่วมมือไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้ส  าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมที่ผ่านการคัดกรองแลว้จะต้องติดสติกกเกอรท์ี่บริษัทจัดการจัดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ (บรษัิทจดัการขอใหท้า่นน าหนา้กากอนามยัของทา่นมาพรอ้มกบัการเขา้รว่มประชมุดว้ย) 
รวมทัง้ ท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลล์า้งมือท่ีไดจ้ดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

5.3  บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมอ่นญุาตใหผู้ท้ี่ไมผ่า่นการคดักรอง หรอืไมต่อบแบบสอบถามทางสขุภาพเพื่อการ
คดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เขา้บรเิวณพืน้ที่ประชมุ 

5.4  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้ซกัถาม บริษัทจดัการขอความกรุณาใหท้่าน
เขียนขอ้ซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งค าถามดังกล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท
จดัการ เพ่ือจดัสง่ใหป้ระธานการประชมุตอ่ไป 

6. บรษัิทจดัการงดใหบ้รกิารชา กาแฟ และขอความรว่มมือในการงดรบัประทานอาหารในบริเวณที่จดัการประชุมโดยเด็ดขาด 
เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสีย่งในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

7. บริษัทจดัการของดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเลม่ในวนัประชุม เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของร่วมกับผูอ้ื่น และเพื่อ
ความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น  

8. หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขมาตรการและแนวปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องกองทนุรวม ที่ www.brrgif.com รวมถึงสื่อต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางขา้งตน้อาจท าใหเ้กิดความลา่ชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ บรษัิทจดัการขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

       ขอแสดงความนบัถือ 

   บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   



ของบริษัทจดัการแทน และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชุมปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ประจ าจุดคดักรอง
อย่างเคร่งครดั หากไม่ปฏิบตัิตาม บริษัทจัดการจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพืน้ที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถ
พิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุของบริษัทจัดการในการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่านได ้ใน
กรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติ
โรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

5.2  ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายผา่นเครือ่งตรวจวดั โดยบรษัิทจดัการจะจดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดั
อณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านก่อนเขา้สูบ่ริเวณสถานท่ีประชุม หากท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทจัดการขอความร่วมมือไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้ส  าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมที่ผ่านการคัดกรองแลว้จะต้องติดสติกกเกอรท์ี่บริษัทจัดการจัดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ (บรษัิทจดัการขอใหท้า่นน าหนา้กากอนามยัของทา่นมาพรอ้มกบัการเขา้รว่มประชมุดว้ย) 
รวมทัง้ ท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลล์า้งมือท่ีไดจ้ดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

5.3  บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมอ่นญุาตใหผู้ท้ี่ไมผ่า่นการคดักรอง หรอืไมต่อบแบบสอบถามทางสขุภาพเพื่อการ
คดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เขา้บรเิวณพืน้ที่ประชมุ 

5.4  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้ซกัถาม บริษัทจดัการขอความกรุณาใหท้่าน
เขียนขอ้ซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งค าถามดังกล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท
จดัการ เพ่ือจดัสง่ใหป้ระธานการประชมุตอ่ไป 

6. บรษัิทจดัการงดใหบ้รกิารชา กาแฟ และขอความรว่มมือในการงดรบัประทานอาหารในบริเวณที่จดัการประชุมโดยเด็ดขาด 
เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสีย่งในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

7. บริษัทจดัการของดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเลม่ในวนัประชุม เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของร่วมกับผูอ้ื่น และเพื่อ
ความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น  

8. หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขมาตรการและแนวปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องกองทนุรวม ที่ www.brrgif.com รวมถึงสื่อต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางขา้งตน้อาจท าใหเ้กิดความลา่ชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ บรษัิทจดัการขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

       ขอแสดงความนบัถือ 

   บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 ของ BRRGIF ในวนัศุกรท์ี่ 26 มิถุนายน 2563 

ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและตรงตามความเป็นจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการคดักรองผูต้ิดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ช่ือ – สกลุ  

หมายเลขโทรศพัท ์  

1. ทา่นมีอาการเจ็บป่วยเหลา่นีใ้นช่วง 14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ (โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่ง) 
 ใช ่ ไมใ่ช ่   ใช ่ ไมใ่ช ่
ไข/้หนาวสั่น    อาการไอแหง้/ไอมีเสมหะ   
หายใจเตน้เรว็/หอบเหน่ือย/หายใจล าบาก    เจ็บคอ   
ปวดเมื่อยตามตวั    มีน า้มกู   
 

2. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ (โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่ง) 

ใช ่ ไมใ่ช ่
  

3. ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา ทา่นเขา้พืน้ท่ีที่มีภาวะเสีย่งตอ่การติดเชือ้หรอืติดตอ่บคุลลที่มีความเสีย่งดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่? 
ท่านได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื ้อหรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานพยาบาล หรอืผูต้อ้งสงสยัที่อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่

ทา่นไดไ้ปสถานท่ีเหลา่นีม้าหรอืไม่? (ถา้ใช่ โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่งดา้นลา่ง) ใช ่ ไมใ่ช ่

 รา้นอาหาร (ยกเวน้การซือ้อาหารเพ่ือน ากลบัไปบรโิภคที่อ่ืน)  ศนูยพ์ระเครื่อง พระบชูา และสนามพระเครื่อง พระบชูา 
 หา้งสรรพสินคา้ (ยกเวน้ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยาหรือรา้น

ขายสินคา้เบด็เตล็ดท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวติ รา้นอาหารท่ีซือ้
กลบัไปรบัประทานท่ีบา้น) 

 ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยป์ระชมุ และสถานท่ีจดันิทรรศการ 
 สถานศกึษาทกุระดบั และสถาบนักวดวิชา 
 สถานท่ีใหบ้รกิารควบคมุน า้หนกั คลีนิก/สถานเสรมิความงาม 

 ตลาดและตลาดนดั (ยกเวน้การซือ้อาหารสด อาหารแหง้ 
อาหารปรุงส าเรจ็ เพ่ือน ากลบัไปบริโภคที่อ่ืน อาหารสตัว ์รา้น
ขายยา และสินคา้เบด็เตล็ดท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวติ) 

 สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ (รา้นสปา รา้นนวดเพ่ือสขุภาพ 
รา้นนวดเพ่ือเสรมิความงาม) 

 สถานท่ีใหบ้รกิารสปา อาบน า้ ตดัขน รบัเลีย้งหรือรบัฝากสตัว ์
 รา้นเสรมิสวย แตง่ผมหรือตดัผม  สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 สถานท่ีบรกิารสกัผิวหนงั หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของรา่งกาย  สถานประกอบกิจการอาบน า้ อบไอน า้ อบสมนุไพร 
 สถานท่ีเล่นสเก็ต หรือโรลเลอรเ์บลด  โรงมหรสพ โรงภาพยนตร ์โรงละคร 

  สวนสนกุ สถานท่ีเล่นโบวล์ิ่ง หรือตูเ้กม  สถานท่ีออกก าลงักาย 
 รา้นเกม และรา้นอินเทอรเ์น็ต  สถานบรกิารและสถานประกอบการท่ีคลา้ยสถานบรกิาร 
 สนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์  สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย 
 สระวา่ยน า้  สนามกีฬา 
 สนามชนไก่ และสนามซอ้มชนไก่  สนามมา้ 
 









เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 0-2674-6488  โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด
หรือเข้าเว็บไซต์ของกองทุนรวม www.brrgif.com

 (พร้อมกรอกเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก และ เลขบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน)


