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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน ประจ าปี 2653 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 

ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 26 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวนพ์ลาซา่ กรุงเทพฯ 

ลมุพินีพารค์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร โดยคณุพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing 

Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการท าหนา้ที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ (“ประธานที่ประชุม”) 

ผูด้  าเนินการประชมุ คณุวรารตัน ์วีระคงสวุรรณ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประจ าปี 2563 ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมที่ร ับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้เปลี่ยนเสียง

โทรศพัทม์ือถือเป็นระบบสั่นระหว่างการประชุม และขอความร่วมมือใหป้ฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) โปรดสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วมประชุมและท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลล์า้งมือ

ที่ไดจ้ดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

2) ขอความรว่มมือในการงดรบัประทานอาหารในหอ้งประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

3) ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ไดร้บั เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันหรือติดตาม

กรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ โดยหา้มผูเ้ขา้รว่มประชมุยา้ยหรอืเลือ่นเกา้อีท้ี่จดัไว  ้

4) ขอความรว่มมือสแกน QR Code ไทยชนะ ที่แจกใหพ้รอ้มบตัรลงคะแนน ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้ประชุม 

เพื่อประโยชนข์องผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่าน 

5) หากท่านผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้ซกัถามในแต่ละวาระ ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษแทน

การสอบถามทางไมโครโฟน และสง่ค าถามดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 

ในการนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูบ้รหิารของบริษัทจดัการ และ ผูบ้ริหารจากบริษัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 

ในฐานะผูส้นบัสนุนของกองทุนรวมและผูบ้ริหารทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุนรวม รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ

การประชมุครัง้นี ้ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ประธานท่ีประชมุ และ ผูจ้ดัการกองทนุรวม   

(1) คณุพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director  
และ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  

(2) คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President และ ผูจ้ดัการกองทนุรวม 
 

2. ผูบ้รหิารจากบรษัิท น า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุและผูบ้ริหารทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้ง

พืน้ฐานของกองทนุรวม 

(1) คณุพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่การเงินและปฏิบตัิการ  
และ ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

(2) คณุอดลุย ์สรุวฒุิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารการเงิน  
และ ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบรหิารความเสีย่ง (CRO) 

 

3. ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

(1) คณุวรนิชชา สอนอินทร ์  
(2) คณุอลสิา หวงัจิตต ์  

 

4. บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ในฐานะผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

(1) คณุนนัทรตัน ์เตชะพนัธุกลุ  
(2) คณุวาปี นนทลรีกัษ์  

 

5. บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรกึษากฎหมายและบนัทกึการประชมุ 

(1) คณุชรนิทร ์สจัจญาณ  
(2) คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์  
(3) คณุประภสัสร ไชยรกัษ์  
(4) คณุฐิติชญา ธนบญุงาม  

 ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563  

(“ที่ประชุม”) วา่ การประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุในวนันีจ้ะเปิดการประชมุไดก็้ตอ่เมื่อครบองคป์ระชมุ โดยองคป์ระชมุประกอบดว้ย

ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 รายหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และผูถื้อหน่วยลงทนุ

ที่มาประชมุตอ้งถือหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 10.08 น. มีผูถ้ือหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 
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82 ราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันทัง้หมดจ านวน 193,249,856 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 55.2142 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดเทา่กบั 350,000,000 หนว่ย) จึงครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ 

ในล าดบัตอ่มา ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

1) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีมี หรอื ตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หนว่ยเทา่กบั 1 เสยีง  

2) ส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมดว้ยตนเองและท่านผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและใหส้ิทธิ

ออกคะแนนเสยีง ขอใหท้า่นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบรษัิทจดัการจดัให ้โดยขอใหล้งนามรบัรองในวาระ

ดงักลา่วดว้ย 

กรณีทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทจดัการ

ไดท้ าการรวบรวมและบนัทึกคะแนนตามความประสงคท์ี่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะของท่านไวใ้นระบบ ณ 

ตอนลงทะเบียนแลว้ ดงันัน้ทา่นท่ีไดร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุตามเง่ือนไขนีจ้ะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนอีก 

3) เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสยีงในวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่เห็นชอบ

หรืองดออกเสียงในการลงมติของวาระดงักลา่วโปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการด าเนินการ

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทนุท่านที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ส  าหรบัผูถ้ือหน่วยที่

ไม่ยกมือไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยท่านนั้นลงมติ

เห็นชอบในวาระนัน้ 

4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจัดการจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออก

จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม ณ ขณะนบัคะแนนในวาระนัน้ สว่นที่เหลือ

จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ทัง้นี ้กรณีของบตัรเสยีจะนบัเป็นการงดออกเสยีง  

5) ทั้งนี  ้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามเงื่อนไขในการมีมติให้ถือว่าที่ประชุมให้

ความเห็นชอบ หรอื อนมุตัิในวาระนัน้  

6) ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทัง้นี ้รายละเอียดของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เป็น

ผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ บริษัทจัดการไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมแลว้  

7) บริษัทจัดการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้

กองทุนรวมอื่นใหร้วมถึงกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ทกุประเภท 

8) ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ท่านผูเ้ขา้รว่มประชุม

สามารถสอบถามค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ไดต้ามความเหมาะสม โดยกรุณาเขียนขอ้ซกัถามบน

กระดาษซึ่งแจกใหพ้รอ้มบตัรลงคะแนนในตอนลงทะเบียน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน พรอ้มระบวุ่า
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เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มาดว้ยตนเอง หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ และส่งค าถามดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ

บริษัทจดัการท่ีประจ าอยูด่า้นขา้งของหอ้งประชมุ ทัง้นี ้ก่อนที่จะเริม่อา่นค าถามดงักลา่ว ผูด้  าเนินการประชุม

จะท าการขานช่ือและขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่เป็นเจา้ของค าถามกรุณาแสดงตน 

9) ในการนบัคะแนน จะมีตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม มาเป็นพยานในการนบัคะแนนรว่มกบั

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทจดัการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

10) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนทุกท่าน กรุณาลงลายมือช่ือดว้ยปากกาทุกครัง้ โดยให้

ลงคะแนนเพียง 1 ทางเลือก และหากมีการแก้ไขการลงคะแนน โปรดลงลายมือชื่อก ากับดว้ย เพื่อให้

บัตรลงคะแนนสมบรูณไ์มเ่ป็นบตัรเสยี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชุม

และกระบวนการนบัคะแนนที่ระบขุา้งตน้หรือไม่  เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัขัน้ตอนการประชุม

และกระบวนการนบัคะแนนที่ระบขุา้งตน้ จึงถือวา่ที่ประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว  

ในล าดบัต่อมา คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชุม ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาเขา้รว่มประชุม 

รวมถึงผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุท่านที่รบัชมผ่านการถ่ายทอดสด และเนื่องจากในขณะนีม้ีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้มารว่มประชุมครบ

เป็นองคป์ระชุมแลว้ จึงขอเริ่มเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563 ของกองทุนรวม โดยไดม้อบหมายให้

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบถึงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานการประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ผา่นมา 

วาระท่ี 2 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 3 รบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี 2562  

วาระท่ี 4  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดทนุ ส าหรบัปี 2562 

วาระท่ี 5  รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ 

วาระท่ี 7  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า กรณีของวาระแจง้เพื่อทราบจะไม่มีการลงมติใดๆ อย่างไรก็ตาม 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามค าถามเพิ่มเติมไดภ้ายหลงัจบการน าเสนอแตล่ะวาระ ซึง่ผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูแ้จง้ช่วงเวลา

ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบ โดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกรุณาเขียนค าถามลงบนกระดาษที่จัดไวใ้หแ้ทนการสอบถามทางไมโครโฟน 

พรอ้มระบวุา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุที่มาดว้ยตนเอง หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ และสง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการที่ประจ าอยู่

ดา้นขา้งของหอ้งประชุม ในกรณีที่ค  าถามเก่ียวขอ้งกบัวาระอื่นจะขอยกไปตอบในวาระนัน้ๆ แทน ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่รบัชม
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ผ่านการถ่ายทอดสด หากมีข้อซักถามเ ก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี ้ สามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ 

brrgif_agm@bblam.co.th โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการบนัทึกค าถามพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่าง

ครบถว้น   

เร่ิมการประชุม  

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังที่ผ่านมา 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุม เพื่อรบัทราบถึงรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมครัง้ที่ผา่นมา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้    

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ 2 ครัง้ ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน 

ประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีการน าเสนอวาระการประชมุ 4 วาระ ไดแ้ก่  

 วาระท่ี 1  รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวม 

 วาระท่ี 2   รบัทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2561 

 วาระท่ี 3   รบัทราบเรือ่งการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 

 วาระท่ี 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ ายในการสอบบัญชี  

ส าหรบัปี 2562  

 และการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยมีการน าเสนอ

วาระการประชุม 3 วาระ ไดแ้ก่  

  วาระท่ี 1  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

  วาระท่ี 2  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

  วาระท่ี 3  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม   

 ซึ่งที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2562 มีมติไม่อนมุตัิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 รวมถึงไม่มีการพิจารณา

วาระที่ 3 เนื่องจากที่ประชมุมีมติไมอ่นมุตัิวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

 ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2562 และ รายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 บรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนจ์ึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรบัผูถ้ือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกับวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบริษัทจัดการจะบันทึก

ค าถามที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน  

 เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป  
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วาระที่ 2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงตอ่ที่ประชมุ เพื่อรบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั 

และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัของกองทนุรวม ประจ าปี 2562 นัน้ หากนบัจากวนัที่กองทนุรวมเขา้

ลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิของบรษัิท บรุรีมัยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และบริษัท บรุีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั (“BPC”) เมื่อ

วนัที่ 2 สิงหาคม 2560 (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ”) แลว้ ปี 2562 นบัเป็นปีที่ 3 ที่กองทุนรวมเขา้ลงทุน ซึ่งโดยปกติแลว้ 

โรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC จะมีก าหนดการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ทกุๆ 3 ปี (นอกเหนือจากการซ่อมบ ารุงรกัษาประจ าปี) ท าให้

ในปี 2562 ที่ผา่นมา โรงไฟฟ้ามีการหยดุด าเนินงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัรที่ช  ารุดหลายครัง้ตัง้แต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

และแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีที่จะเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไดถู้กเลื่อนให้เร็วขึน้เป็นเดือนกันยายน 2562 เพื่อที่

โรงไฟฟา้จะไดท้ าการซอ่มเครือ่งจกัรใหส้มบรูณแ์ละพรอ้มที่จะด าเนินงานไดอ้ยา่งปกติ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บักองทนุรวมอยา่งเต็มที่  

 ทัง้นี ้ชั่วโมงการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ เมื่อเปรยีบเทียบระหวา่งปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 โดยปกติใน 1 ปี โรงไฟฟ้าจะมีชั่วโมงด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเท่ากบั 8,760 ชั่วโมง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งโรงไฟฟ้ามี

แผนงานที่จะเปิดด าเนินงาน 7,920 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า หรือรอ้ยละ 90.41 หรือ 330 วนั (โดยระยะเวลาที่เหลือ 35 - 36 วนั จะ

เป็นช่วงท าความสะอาดและปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี) ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินงานจริงเฉลี่ย 6,810 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 

(หรอืประมาณ 284 วนั) ซึง่ลดลงจากปี 2561 ที่โรงไฟฟา้เปิดด าเนินงานจรงิเฉลีย่ 7,753 ชั่วโมงตอ่โรงไฟฟา้ (หรอืประมาณ 323 วนั) 

คิดเป็นอัตราที่ลดลงเท่ากับรอ้ยละ 10.77 โดยในปี 2562 มีการหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงประจ าปี 1,310 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 

(หรือประมาณ 54 วนั) เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึง่มีการหยดุเพื่อซอ่มบ ารุงประจ าปี 611 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า (หรือประมาณ 25 วนั) 

คิดเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 7.98 นอกจากนีใ้นปี 2562 มีการหยดุชะงกัระหวา่งด าเนินการจากสาเหตภุายในเฉลี่ย 525 
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ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า ในขณะที่ปี 2561 มีการหยุดชะงักระหว่างด าเนินการจากสาเหตุภายในเฉลี่ย 297 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในปี 2562 มีชั่วโมงการด าเนินงานนอ้ยกวา่ปี 2561 ซึง่จะสะทอ้นไปถึงผลประกอบการในวาระถดัไป 

 ส าหรับแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทางบริษัทจัดการยังคงมุ่งเนน้การบริหารจัดการโดยค านึงถึง

ผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั เพื่อที่จะใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัประโยชนอ์ย่างสม ่าเสมอในระยะยาว โดยนอกจาก

การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและ

สญัญาตกลงด าเนินการ บรษัิทจดัการยงัมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผนการบ ารุงรกัษาใหเ้ป็นไปตามที่กองทนุ

รวมไดใ้หค้วามเห็นชอบตัง้แตเ่ริม่จดัตัง้กองทนุรวม รวมถึงในทกุๆ ปี บรษัิทจดัการไดเ้ขา้ตรวจตราทรพัยส์นิของโรงไฟฟ้ารว่มกบั

ผูดู้แลผลประโยชน ์และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายผลิตของโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคใน

การด าเนินงาน ไวเ้ป็นขอ้มลูในการตอบขอ้ซกัถามและสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญัรวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี  ้ โดยส าหรับผูถื้อหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถสง่ค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถาม

ที่สง่เขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น  

เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

 

วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคุณเบญจมาฑฐ์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบผลการ

ด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี 2562 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ในปี 2562 โรงไฟฟา้ชีวมวลของ BEC และ BPC ไดน้ าสง่รายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ชีวมวล (“รายได้

สุทธิฯ”) จ านวน 369.76 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 แลว้ ในปี 2562 BEC และ BPC น าสง่รายไดส้ทุธิฯ ใหก้องทนุ

รวมลดลงจากปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 13.41 สาเหตหุลกัเกิดจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 13.17 ซึ่งเป็นเหตุ

จากชั่วโมงด าเนินงานท่ีลดลงรอ้ยละ 10.77 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ตามรายละเอียดที่น าเสนอไปในวาระท่ี 2 ในขณะท่ีรายไดจ้าก

การจ าหน่ายไอน า้ความดนัสงูลดลงประมาณรอ้ยละ 14.83 ไดถ้กูชดเชยจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้ความดนัต ่าที่เพิ่ม

สงูขึน้และคา่ปรบัตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ ท าใหใ้นภาพรวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้ทัง้ความดนัสงูและความดนัต ่าลดลง

จากปี 2561 เพียงรอ้ยละ 1.74 ดงันัน้ สาเหตสุ  าคญัที่ท าใหร้ายไดส้ทุธิฯ ลดลงจึงเกิดจากรายไดจ้ากการจ าหนา่ยไฟฟา้ที่ลดลง 
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 โดยกองทนุรวมไดน้ ารายไดส้ทุธิฯ ที่ไดร้บัจากโรงไฟฟา้ทัง้สองแหง่ จ านวน 369.76 ลา้นบาท มาบนัทกึเป็นรายไดจ้าก

เงินลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ จ านวน 241.98 ลา้นบาท และบนัทกึเป็นเงินลงทนุในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิที่ไดค้ืน

จ านวน 127.78 ลา้นบาท ท าใหโ้ดยรวมตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทนุรวม กองทนุรวมแบ่งรายไดส้ทุธิฯ มาบนัทึกเป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุ

ในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 618.66 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิที่ไดค้ืน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 297.63 ลา้นบาท  

 

ในสว่นของงบการเงินของกองทนุรวม หลงัจากที่ไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ แลว้แบ่งสรรเป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญา

โอนสทิธิรายไดส้ทุธิ จ านวน 241.98 ลา้นบาท เมื่อน ามารวมกบัดอกเบีย้รบัจากเงินฝากอื่นๆ และหกัค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมถึง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ท าใหใ้นปี 2562 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (หรอืก าไรจากการด าเนินงาน) เทา่กบั 217.22 ลา้นบาท 
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(ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 8.30) แตเ่นื่องจากมีการขาดทนุจากการวดัมลูค่า จ านวน 24.22 ลา้นบาท ท าใหก้ารเพิ่มขึน้

ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานของกองทุนรวม (หรือก าไรสุทธิ) อยู่ที่ 193 ลา้นบาท (ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 

รอ้ยละ 11.23) สง่ผลให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทนุรวมมีสินทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 3,359.03 ลา้นบาท โดยมีมลูค่าของเงินลงทนุ

ในสญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ ที่ประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระอยูท่ี่ 3,250 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี ้ในการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีไดร้ะบใุหเ้รื่องการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในสญัญา

โอนสทิธิรายไดส้ทุธิเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) โดยผูส้อบบญัชีท าความเขา้ใจวิธีการที่ใชใ้นการวดั

มลูคา่ยตุิธรรมและขอ้สมมติฐานส าคญัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยการสอบถามจากผูบ้ริหารของบริษัทจดัการ (หรือผูจ้ดัการกองทนุรวม) 

และผูป้ระเมินราคาอิสระ 

จากการประเมินความเหมาะสมของวิธีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุดว้ยวิธีประเมินราคาตามรายได ้( Income 

Approach) โดยการเปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินที่ใชใ้นอุตสาหกรรม และจากการประเมินความสมเหตุสมผลของ

ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า อนัไดแ้ก่ ขอ้สมมติฐานของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิใน

อนาคตที่คาดว่าจะไดร้บั (Net Future Cash Flows) และ ขอ้สมมติฐานของอตัราคิดลด (Discount Rate) ผูส้อบบญัชีพบว่า

ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัดงักลา่วที่ผูบ้รหิารของบรษัิทจดัการและผูป้ระเมินราคาอิสระใช ้มีความสมเหตสุมผลตามหลกัฐานที่มีอยู่

และมลูคา่ที่ประเมินไดอ้ยูใ่นช่วงที่ยอมรบัได ้

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร

ขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชี และ ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส จ ากดั ทางบรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนจ์ึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อ

ที่ประชมุ 
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ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี  ้ โดยส าหรับผูถื้อหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถสง่ค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถาม

ที่สง่เขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น  

ผู้สอบถามท่านที่ 1: คุณมงคล จินตอารักษ ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถามที่ 1: ขอใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยเฉพาะตัวเลข

คาดการณก์ระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคต 

  ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ขอ้สมมติฐานทัง้ 2 ขอ้ คือ ขอ้สมมติฐานการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคตที่

คาดว่าจะไดร้บั (Net Future Cash Flow) และขอ้สมมติฐานของอตัราคิดลด (Discount Rate) ในดา้นของขอ้สมมติฐานการ

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บั ประกอบดว้ย 1) รายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง

ผูป้ระเมินจะท าการประเมินโดยอา้งอิงจากสญัญาที่โรงไฟฟ้าท าไวก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยตัง้สมมติฐานว่า

โรงไฟฟา้สามารถผลติไฟฟา้ได ้8 เมกกะวตัตต์อ่ชั่วโมงตามสญัญา และด าเนินงานได ้7,920 ชั่วโมงตอ่ปีตามแผนงาน 2) รายได้

จากการจ าหน่ายไอน า้ จะประมาณการโดยใชส้มมติฐานตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ที่โรงไฟฟ้าท าไวก้ับโรงงานน า้ตาล BSF 

3) ค่ากากออ้ยหรอืคา่วตัถดุิบชีวมวล จะใชส้มมติฐานตามอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิกากออ้ยในการผลติไฟฟา้และไอน า้ซึง่ที่ปรกึษา

ทางเทคนิค (Technical Advisor) เมื่อตอนจดัตัง้กองทนุรวมไดท้ าการศกึษาไว ้และ 4) คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น คา่ใชจ้่ายเหมาจา่ยที่

กองทุนรวมจ่ายช าระใหโ้รงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ก็จะเป็นไปตามจ านวนที่ระบุไวแ้ลว้อย่างชัดเจนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

ในขณะทีค่า่สอบบญัชีและคา่ใชจ้่ายในการประเมินราคาจะขึน้อยูก่บัราคาทีจ่ดัจา้งไดต้ามจริง ซึ่งในปัจจุบนัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป

จากสมมติฐานเมื่อตอนจดัตัง้กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

ในดา้นของขอ้สมมติฐานของอตัราคิดลดนัน้ โรงไฟฟา้ทัง้ 2 แหง่ ใชอ้ตัราคิดลดไม่เท่ากนั โดย BEC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่

มีอายสุญัญาสัน้กวา่ใชอ้ตัราคดิลดที่รอ้ยละ 7.05 ในขณะท่ี BPC ซึง่เป็นโรงไฟฟา้ที่มีอายสุญัญายาวกวา่ใชอ้ตัราคิดลดที่รอ้ยละ 

6.85 โดยอตัราคิดลดทีผู่ป้ระเมินราคาอิสระใชน้ัน้ไดส้ะทอ้นถึงความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจหรอืการปฏิบตัิงานของโรงไฟฟ้าทัง้ 

2 แหง่เอาไวด้ว้ย 

เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

 

วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน ส าหรับปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผล

และการลดทนุ ส าหรบัปี 2562 
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กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไร

สะสมเพียงพอ โดยปัจจบุนักองทนุรวมมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ ซึง่เมื่อรวมแลว้ในแตล่ะรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ๆ โดย “ก าไรสุทธิที่

ปรบัปรุงแลว้” หมายถึง ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงดว้ยการหกัก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินคา่ทรพัยส์นิ และ

หกัดว้ยรายการเงินส ารองตา่งๆ ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน 

 ทัง้นี ้กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมก็ได ้แต่กองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผล

ถา้ยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ 

 โดยตัง้แตเ่ริม่จดัตัง้กองทนุรวมเมื่อเดือนสงิหาคม 2560 กองทนุรวมไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ทัง้หมด 8 ครัง้ เป็น 

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1.47 บาท ดงันี ้ 

 

 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของปี 2560 จ านวน 1 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวม 0.29 บาทต่อหน่วย ซึ่งคิด

เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายรอ้ยละ 6.72 ตอ่ปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  

 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของปี 2561 และก าไรสะสม จ านวน 3 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวม 0.62703 

บาทตอ่หนว่ย ซึง่คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายรอ้ยละ 6.09 ตอ่ปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  

 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของปี 2562 และก าไรสะสม จ านวน 4 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวม 0.55377 

บาทตอ่หนว่ย ซึง่คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่าย 5.38 ตอ่ปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  
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 โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไรสทุธิที่ท  าการปรบัปรุงแลว้ ของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น 

รอ้ยละ 98.02 รอ้ยละ 100.94 และรอ้ยละ 100.43 ตามล าดบั  

 

 ส าหรบัการคืนเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ตัง้แต่เริ่มจัดตั้งกองทุนรวมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนรวมได้

ประกาศจ่ายคืนเงินลดทนุแลว้ทัง้หมด 3 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 0.95 บาท โดยใน 2 ครัง้แรก รวม 0.82 บาท มาจาก

คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ และสภาพคลอ่งสว่นเกินจากการลดลงของเงินลงทนุ สว่นครัง้ที่ 3 จ านวน 0.13 บาท 

มาจากค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน , สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุน และสภาพคล่อง

สว่นเกินจากการขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 ราคาพารค์งเหลอืเทา่กบั 9.35 บาทตอ่หนว่ย 

 ทัง้นี ้บรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินลดทุนส าหรบัรอบระยะเวลา

การด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่

ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวม 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถสง่ค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถาม

ที่สง่เขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น 

ผู้สอบถามท่านที่ 2: คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถามที่ 1: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทนุรวมมีก าไรสะสมเท่าใด และมีก าไรสะสมเท่าใดหลงัหกัเงินปันผลที่ได้

จ่ายไปในไตรมาสแรก 

ค าถามที่ 2: คาดว่าจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในปี 2563 จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดม้ากกว่าปี 2562 

หรอืไม ่
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ค าถามที่ 3: กองทนุรวมคาดวา่จะสามารถจ่ายเงินลดทนุไดป้ระมาณเทา่ไหร ่

  ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถามที่ 1: ก าไรสะสมของกองทนุรวมในปี 2562 อยูท่ี่ราว 1,000 บาทเศษ เนื่องจากการลดทนุโดยที่กองทนุรวม

ยงัมีก าไรสะสมแมจ้ะเป็นเพียงตวัเลขก็ตาม อาจจะท าใหเ้งินลดทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัถูกเจา้หนา้ที่ของกรมสรรพากร

ตีความว่าเป็นรายได ้และท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจจะตอ้งน าเงินลดทุนที่ไดร้บันัน้มารวมเป็นรายไดเ้พื่อค านวณภาษีดว้ย 

ฉะนัน้ ที่ผา่นมากองทนุรวมจึงพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลออกไปใหเ้หลือก าไรสะสมนอ้ยที่สดุจนไม่มีนยัส าคญั ท าใหแ้ต่ละปีมี

ก าไรสะสมเหลอือยูท่ี่ราว 1,000 บาทเศษ ทัง้นี ้ในสว่นของก าไรสะสมหลงัหกัเงินปันผลที่จ่ายไปในไตรมาสแรกคงเหลืออยู่ราว 

900 บาทเศษ 

 ตอบค าถามที่ 2: ในปี 2563 สถานการณ ์COVID-19 ไม่กระทบกบักองทนุรวมมากนกั เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีวิธีการ

บริหารจดัการความปลอดภยั หรือระบบงานภายในที่ท  าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรตาม กองทุนรวมไดร้บั

ผลกระทบจากภยัแลง้ซึง่มีผลกระทบคอ่นขา้งมาก ฉะนัน้ ในเบือ้งตน้จึงคาดว่าในปี 2563 น่าจะจ่ายเงินปันผลจ านวนไม่มากไปกว่า

ที่จ่ายในปี 2562 

 ตอบค าถามที่ 3:  ในขณะนีย้งัไมไ่ดม้ีการประมาณการจ านวนเงินลดทนุท่ีคาดวา่จะจา่ยคืนออกมา เนื่องจากเงินลดทนุ

และเงินปันผลรวมกนัคือรายไดส้ทุธิฯ ที่ทางโรงไฟฟ้าน าสง่ใหก้บักองทนุรวม ซึ่งจากเหตกุารณภ์ยัแลง้ในปี 2563 นี ้ท าใหย้งัไม่

สามารถประเมินรายไดส้ทุธิฯ ดงักลา่วและจ านวนเงินลดทนุท่ีแนน่อนได ้เพราะกากออ้ยที่ใชน้ัน้แมจ้ะนอ้ยลงแต่ไดม้กีารใชไ้มส้บั

ผสมดว้ย จึงยงัไม่แน่นอนว่าในสว่นของการด าเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบใด จึงยงัไม่สามารถประมาณการตวัเลขออกมาได้

ชดัเจน แตโ่ดยภาพรวมสามารถคาดการณไ์ดเ้พียงวา่เงินปันผลและเงินลดทนุมีแนวโนม้ที่จะไมม่ากไปกวา่ปี 2562 

เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 

 

วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชี และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 

บรษัิทจดัการไดท้ าการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตของกองทนุรวมส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม

และก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
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บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ

เห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. มีคุณสมบัติ และความสามารถที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

หลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบัญชีของกองทุนรวม จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีโดยมีรายช่ือ  3 ท่าน 

ดงัตอ่ไปนี ้

 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม และ 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นของส านกังาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม

แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วทัง้ 3 ทา่น 

2. คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี 

บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เสนอมา มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการตรวจสอบบญัชี 

โดยพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ส าหรบัปี 2563 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นตน้) อยู่ที่ 1,500,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีกบัปี 2562 และ 2561 

ที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้ทางกองทุนรวมไม่เคยจัดจา้งใหท้ าบริการอื่นๆ กล่าวคือ ไม่มี Non-Audit Fee โดย

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เดินทาง อยูท่ี่ประมาณ 3,500 – 3,600 บาทตอ่ไตรมาส 

 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม เนื่องจากเห็นว่า เป็นผูส้อบบญัชีที่
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ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือ

ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ และเห็นว่าค่าใช้จ่ ายในการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม

อัตราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ 

ส าหรบัผูดู้แลผลประโยชนม์ีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ตามที่

บรษัิทจดัการไดเ้สนอ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่

อยา่งเหมาะสม ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถสง่ค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถาม

ที่สง่เขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น 

ผู้สอบถามท่านที่ 3: คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถาม: คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่ทางผูส้อบบญัชีเรยีกเก็บในปี 2562 ประมาณเทา่ใด ใกลเ้คียงกบัทกุปีที่ผา่นมาหรอืไม ่ 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ทางผูส้อบบญัชีเรียกเก็บจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 – 3,600 บาทต่อไตรมาส ซึ่งเป็น

จ านวนที่สม ่าเสมอทกุไตรมาส ไมม่ีการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ  ในลกัษณะที่สงูผิดปกติในไตรมาสใดที่ผา่นมา  

ผู้สอบถามท่านที่ 4: คุณวิเชียร เครือองอาจนุกูล ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถาม: มีการเปรยีบเทียบคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายอื่นที่ไดร้บัรองจากส านกังาน ก.ล.ต. หรอืไม ่ 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: โดยแนวปฏิบตัิของกองทนุรวมแลว้จะใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิม เนื่องจากผูส้อบบญัชีท าหนา้ที่ไดด้ี มีความเป็น

อิสระในการท าหนา้ที่ และที่ส  าคญัคือผูส้อบบญัชีรูค้วามเป็นมาของกองทนุรวมตัง้แต่ตน้จึงรูป้ระวตัิการด าเนินงานของกองทนุรวม

มาโดยตลอด ความเห็นของผูส้อบบญัชีจึงสมเหตสุมผล ครอบคลมุ และเช่ือถือได ้ซึง่ทางบรษัิทจดัการไมไ่ดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี

กบัผูส้อบบญัชีรายอื่นในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี อยา่งไรก็ดี บรษัิทจดัการไดม้ีการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีตัง้แต่จดัตัง้

กองทุนรวมก่อนจะเลือกใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีรายปัจจุบนั และบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของอตัราการเพิ่มขึน้

ของค่าสอบบญัชีในแต่ละรอบปีบญัชี ดว้ยการน าอตัราการเพิ่มขึน้ของราคาที่เสนอมาของปีปัจจุบนักบัค่าใชจ้่ายในปีที่ผ่านมาของ

ผูส้อบบญัชีรายเดิม ไปเปรยีบเทียบกบั Inflation หรอื Core Inflation ซึง่พบวา่ไมไ่ดม้ีการปรบัเพิ่มขึน้ที่สงูจนผิดปกติแตอ่ยา่งไร 

เมื่อไมม่ีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สูว่าระการประชมุถดัไป 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการให้ความยนิยอมแก้ไขสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูน้  าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญา

ซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 (“สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวล”) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

การเสนอพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 6 นี ้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 

มีมติไม่อนมุตัิใหม้ีการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้ง (สญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 สญัญา คือ 

สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายไอน า้ สญัญาซือ้ขายน า้ RO และ สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate) แต่เนื่องจาก

โรงไฟฟา้ BEC และ BPC กบับรษัิท โรงงานน า้ตาลบรุรีมัย ์จ ากดั (“BSF”) ซึ่งเป็นคู่สญัญากนัในสญัญาที่เก่ียวขอ้งนัน้ เขา้ข่าย

เป็นนิติบุคคลที่มีความสมัพันธ์กัน เนื่องจากมีผูถื้อหุน้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมคือ บริษัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) 

(“BRR”) ในสดัสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทนุทัง้หมด (รวมเรียกว่า “กลุ่ม BRR”)  ท าให ้BEC และ BPC (โรงไฟฟ้า) ยงัมี

ความเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบจาก พระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 47 (“พ.ร.บ. ฉบับที่ 47”) เรื่อง

มาตรการป้องกนัการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั  (Transfer Pricing) ดงันัน้ 

ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 BEC และ BPC จึงไดส้ง่หนงัสอืถึงบรษัิทจดัการ เพื่อขอใหบ้รษัิทจดัการใหค้วามยินยอมในการแกไ้ข

สญัญาที่เก่ียวขอ้งเฉพาะสญัญาที่ไมม่ีผลกระทบตอ่ประโยชนข์องกองทนุรวม คือ สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 

เนื่องจากบริษัทจัดการทราบว่าทางกลุ่ม BRR ไม่มีแนวทางอื่นที่เตรียมไวน้อกเหนือจากแนวทางที่น  าเสนอใน

การประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 ดงันัน้ เมื่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 มีมติไม่อนมุตัิ 

ทางกลุม่ BRR จึงยงัไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถด าเนินการเพื่อใหป้ฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 ไดท้นัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ของปี 2562 ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานในระยะยาวของ BEC และ BPC ได ้ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้

ใหก้บั BEC และ BPC ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยส์ินของกองทนุรวม โดยที่ยงัสามารถปกปอ้งผลประโยชนข์องกองทนุรวมไวไ้ดด้ว้ย 

บรษัิทจดัการจึงด าเนินการใน 4 ขอ้ ก่อนท่ีออกหนงัสอืใหค้วามยินยอม ดงันี ้ 

1) ให ้BEC และ BPC ยืนยนัเป็นหนงัสอืที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ในการใหค้วามยินยอมแกไ้ขราคาซือ้ขาย

ในสญัญาวตัถดุิบชีวมวล  

2) บริษัทจัดการพิจารณาใหค้วามยินยอมแกไ้ขราคาซือ้ขายเฉพาะปี 2562 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

2562 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 เทา่นัน้ 

3) ส าหรบัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป บริษัทจดัการไดแ้จง้ใหท้าง BEC และ BPC น าเสนอขอพิจารณาอนมุตัิ

จากที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอีกครัง้ 

4) หลงัจากที่กองทนุรวมไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ ของปี 2562 ครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการจึงออกหนงัสือให้

ความยินยอมแก่โรงไฟฟา้ พรอ้มแจง้ขา่วตลาดหลกัทรพัยไ์ปเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563  
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โดยการด าเนินการทัง้ 4 ขอ้ เป็นการด าเนินการเพื่อใหแ้นใ่จว่าการใหค้วามยินยอมจะไม่กระทบต่อผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหนว่ยลงทนุ และในวนัที่ 9 มีนาคม 2563 ทางกลุม่ BRR จึงขอใหบ้รรจวุาระการประชมุเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ

ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาขออนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 

ในการนี ้รายละเอียดที่จะขออนมุตัิในวาระท่ี 6 นี ้คือ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยนิยอมแกไ้ข

สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 สงิหาคม 2560 ซึง่มีคูส่ญัญาคือ BEC และ BPC กบั BSF 

โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซึ่งการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาครัง้นีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย

ค่ากากออ้ยกบักองทนุรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนรายไดส้ทุธิที่กองทนุรวมจะไดร้บัแต่อย่างใด เนื่องจากในสญัญา

โอนสทิธิรายไดส้ทุธิมีการก าหนดราคาซือ้ขายกากออ้ยที่ใชอ้า้งอิงไวเ้ช่นเดียวกนั และจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาในสญัญา

ซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลที่จะขอแกไ้ข 

ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลก าหนดเงื่อนไขไวว้่า หากคู่สญัญาประสงคจ์ะแกไ้ขสญัญาจะตอ้งไดร้บั

ความยินยอมจากกองทนุรวมก่อน 

สาระส าคญัในการแกไ้ขขอ้ความในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 หลงัจากไดร้บั

ความยินยอม ไดแ้ก่  

1) ราคาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล  

จะแกไ้ขใหคู้ส่ญัญาสามารถตกลงใหร้าคาซือ้ขายเป็นราคาตลาดตามที่ไดก้ าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยในปี 

2563 จะก าหนดราคาซือ้ขายไวท้ี่ตนัละ 565 บาท ส่วนในปีอื่น ๆ ต่อจากนีถ้า้หากมีการแกไ้ขราคาอีก 

ทางคูส่ญัญาจะสง่หนงัสอืแจง้บรษัิทจดัการ 

2) รายละเอียดการค านวณคา่ปรบักากออ้ย ซึ่งระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย 8 ของสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล

วา่ใหอ้า้งอิงราคาซือ้ขายกากออ้ยจากเอกสารแนบทา้ย 4 ของสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลนัน้ จะแกไ้ข

ใหอ้า้งอิงจากสูตรค านวณเดิมซึ่งเป็นสูตรค านวณเดียวกับในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เนื่องจาก

ไม่ตอ้งการใหร้าคากากออ้ยปรบัไปท่ี 565 บาทตามเอกสารแนบทา้ย 4  

โดยการแกไ้ขใน 2 ประเด็นนีก็้เพื่อท าใหก้องทนุรวมยงัไดร้บัสทิธิประโยชนเ์ทา่เดิม 

ในวาระที่ 6 การประชมุครัง้นี ้มีความแตกต่างกบัวาระขอพิจารณาอนมุตัิในการประชุมวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 คือ 

ในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 กองทนุรวมไดข้ออนมุตัิแกไ้ข 5 สญัญา ใน 2 กลุม่ แบ่งเป็น กลุม่สญัญาหลกัซึ่งมีคู่สญัญา

คือ กองทนุรวม กบั โรงไฟฟา้ BEC และ BPC คือ สญัญาโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (หรือ NRTA) โดยอีกกลุม่หนึ่งคือสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

มีดว้ยกนั 4 สญัญาซึ่งมีคู่สญัญาคือ BEC และ BPC กบั BSF ประกอบดว้ย สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายไอน า้ 

สญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate แต่ในขณะที่การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563 ใน

ครัง้นี ้กองทนุรวมจะขอความยินยอมเฉพาะแตส่ญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล โดยสญัญาที่เหลือไม่ไดเ้สนอใหแ้กไ้ขและจะไม่มี

การเปลีย่นแปลง แมจ้ะมีการอนมุตัิใหค้วามยินยอมในวาระท่ี 6 นีแ้ลว้ก็ตาม 
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โดยผลจากการอนุมตัิที่มีต่อโครงสรา้งของสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล คือ 

ก่อนการอนุมตัิ สตูรค านวณราคากากออ้ยมาตรฐานของทัง้สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ และสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล 

จะเหมือนกัน คือ เท่ากบั 350 บาท ในปีแรกบวกอตัราการเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟา้ PEA ในแต่ละปี ตาม Core Inflation ซึ่งในปี 

2563 ราคากากออ้ยมาตรฐานอยู่ที่ 352.7488 บาท  

หลงัการอนมุตัิ สตูรค านวณราคากากออ้ยมาตรฐานของสญัญา NRTA จะเท่ากบั 350 บาท ในปีแรกบวกอตัรา

การเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟา้ PEA ในแตล่ะปี และในปี 2563 ราคากากออ้ยมาตรฐานอยูท่ี่ 352.7488 บาท คงเดิมไมเ่ปลีย่นแปลง 

แต่สูตรค านวณราคากากออ้ยของสญัญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลจะเปลี่ยนไป โดยในปี 2563 ราคาจะอยู่ที่ 565 บาท แต่

ไม่กระทบกับการเบิกค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม เนื่องจากลกัษณะการเบิกค่าใชจ้่ายของโรงไฟฟ้าจากกองทุนรวมจะอา้งอิง

จากสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ซึง่ราคากากออ้ยที่ค  านวณไดเ้ทา่กบั 352.7488 บาท และในปีตอ่ไปจะเทา่กบั 352.7488 บาท 

บวกกบัอตัราการเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟ้า PEA ในแต่ละปี แสดงใหเ้ห็นว่าการอนมุตัิใหค้วามยินยอมในวาระที่ 6 นี ้ไม่ไดก้ระทบ

กบัการเบิกคา่ใชจ้่ายที่ท  าใหร้ายไดส้ทุธิฯ ท่ีกองทนุรวมไดร้บัลดลงแตอ่ยา่งใด 

ดงันัน้ บริษัทจัดการเห็นว่าการใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อใหส้ญัญาวตัถุดิบชีวมวลมีขอ้ก าหนดดา้น

การพาณิชยแ์ละการเงินท่ีท าใหก้ารท าธุรกรรมระหวา่งนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นัเป็นอิสระและไม่มีลกัษณะที่มีการถ่ายโอน

ก าไร รวมถึงเพื่อใหร้าคาที่ซือ้ขายภายในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลเป็นราคาตลาดตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากรใน พ.ร.บ. 

ฉบบัท่ี 47 

นอกจากนี ้การใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อมิให ้BEC และ BPC ซึ่งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์ินของ

กองทนุรวม อาจถกูเจา้พนกังานของกรมสรรพากรประเมินปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายใหเ้หมาะสม จนเป็นเหตุให ้BEC และ 

BPC ตอ้งเสยีภาษีในจ านวนที่มากขึน้รวมถึงเบีย้ปรบัเงินเพิ่ม (ถา้มี) ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของ 

BEC และ BPC ในระยะยาวได ้อย่างไรก็ตาม การใหค้วามยินยอมครัง้นี  ้บริษัทจัดการเห็นว่า BEC และ BPC ควรจะให้

ค ารบัรองเป็นหนงัสอื เช่นเดียวกบัในปี 2562 วา่จะไมท่ าใหก้องทนุรวมเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่

จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจาก BEC และ BPC ตามสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิก่อนมีการใหค้วามยินยอมครัง้นี ้และ

ยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่จะกระทบผลประโยชนท์ี่กองทนุรวมไดร้บัจาก

การใหค้วามยินยอมครัง้นี ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของหนว่ยลงทนุเป็นส าคญัวา่จะเห็นดว้ยกบัทางบรษัิทจดัการหรอืไม่ 

ส าหรบัผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า การใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลที่เสนอใหป้รบัเปลี่ยน

ไม่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุบิท่ีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม โดยการใหค้วามยินยอมดงักลา่วไมม่ีผลให ้BEC และ BPC 

สามารถเบิกคา่กากออ้ยที่เปลีย่นแปลงไปจากกองทนุรวมได ้ท าใหไ้มก่ระทบตอ่จ านวนเงินรายไดส้ทุธิที่จะไดร้บัของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้ผูด้แูลผลประโยชนม์ีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทจดัการควรจัดให ้BEC และ BPC และ/หรือ บริษัทที่

เก่ียวขอ้ง ใหค้  ารบัรองว่าจะไม่ท าใหเ้กิดภาระค่าใชจ้่ายใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจาก

การใหค้วามยินยอมดงักลา่ว และยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่จะกระทบต่อ
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใหค้วามยินยอมดงักล่าว อนึ่ง การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ใน  

ดลุยพินิจของผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรบัผูถื้อหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถสง่ค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษัิทจดัการจะบนัทกึค าถาม

ที่สง่เขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น 

คณุเบญจมาฑฐ์ แถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 ว่า เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามเกี่ยวกบั

วาระที่ 6 จึงขอแจง้ระเบียบในการลงมติและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแก่ผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ  ดงันี ้   

วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้จะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มี

สว่นไดส้ว่นเสยีในมตินี ้หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทนุรวมในเรือ่งที่ขอมติ และบคุคลที่มี

ความสมัพันธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทจัดการเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 33.05 และกองทนุเปิดบวัหลวงอินคมั ซึง่ถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 3.17 และเรียนเชิญ

คณุวรนิชชา ตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนม์าเป็นพยานในการนบัคะแนน 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า

และไอน า้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นดว้ย 112,573,579 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9734 

ไมเ่ห็นดว้ย 30,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0266 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เนื่องจากมีผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุเพิ่มเติมภายหลงัการเริ่มด าเนินการประชุมไปแลว้ ดงันัน้ การนบัคะแนนใน

วาระนีจ้ึงค านวณจากผูถื้อหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 104 ราย คิดเป็นหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 112,603,579 หนว่ย 

ดงันัน้ เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการใหค้วามยินยอมแก้ไขสญัญาซือ้ขาย

วัตถุดิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ 
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วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไมม่ีผูเ้สนอเรือ่งอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

คณุเบญจมาฑฐ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในเรือ่งอื่น ๆ  

ผู้สอบถามท่านที่ 5: คุณประศาสน ์วิไลแก้ว ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม: มูลค่าเงินทุนลดทะเบียนคงเหลือ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัคืนในแต่ละปีจนครบเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน

จดทะเบียนคงเหลอืเทา่กบั 0 บาท ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ถกูตอ้งตามที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุไดก้ลา่วมา 

 เมื่อไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ประธานที่ประชมุ จึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุท่านที่มาประชุม รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทนุที่รบัชมผ่านการถ่ายทอดสด 

และกลา่วปิดการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรุรีมัย ์ประจ าปี 2563  

ปิดประชมุเวลา 11.20 น. 

 ทัง้นี ้ ตามที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดโอกาสใหถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัชมการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน 

ประจ าปี 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมผ่าน brrgif_agm@bblam.co.th บริษัทจดัการขอแจง้ใหท้ราบว่า 

ไม่มีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งวาระในการประชมุครัง้นีม้ายังบริษัทจัดการแต่อย่างใด 

         
       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

( นายพรชลติ   พลอยกระจ่าง ) 

  Deputy Managing Director 

 

 


