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ที่ 842/2564 
วนัที่ 21 เมษายน 2564 

 
เร่ือง  รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบแทนการจดั

ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาล
บรุีรมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

โรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2563  
 2.  รายงานประจ า ปี  2563 ใน รูปแบบ  QR Code (หรื อดาวน์โหลดที่ เ ว็ บ ไซต์  

http://www.brrgif.com/ar.htm) 
 

ตามที่บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย์ (BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบว่าบรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบแทนการจดัประชมุสามญั
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2564 และจัดส่งทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ไดจ้ากการก าหนด
รายชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปี 2564 ของผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 5 เมษายน 2564 
(Record date) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยัง
ไม่คลี่คลายในปัจจุบนั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน/จ. 10/2564 
เรื่อง การผ่อนผนัการด าเนินการของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิค 19) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 นัน้ ไดก้ าหนดมาตรการผ่อนผนัที่เก่ียวขอ้งกับการจดั
ประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยลงทุน (“การประชุมสามัญประจ าปี”) โดยระบวุ่า 
หากการประชุมสามญัประจ าปีของกองทุนรวมใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รบัทราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการอื่นแทนการจดั
ประชุมสามญัประจ าปีเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยบริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารกบั
ผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากบรษิัทจดัการได ้ 

ดงันัน้ บรษิัทจดัการจึงขอรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบแทนการจดัประชมุ
สามญัประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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เร่ืองที ่1 รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาล
บุรีรัมย ์(BRRGIF) คร้ังทีผ่่านมา 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามที่บริษัทจัดการไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรี รัมย์ (BRRGIF) ประจ า ปี  2563 ซึ่ ง ได้จัดประชุม เมื่ อวันที่  26 มิถุนายน 2563 ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรร่ายงานการประชมุดงักล่าวทางเว็บไซตก์องทนุรวมแลว้  
 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2563  
 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2563 
 
เร่ืองที ่2  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
 
 บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแจ้งเรื่องดังต่อไปนีใ้ห้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
2.1 การด าเนนิงานและอปุสรรคปัญหาทีส่  าคญั 

เนื่องดว้ยตามรายงานสถานการณส์าธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (“รายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563”) ไดร้ายงานสถานการณภ์ัยแลง้ โดยระบุว่า 
ตัง้แต่วนัท่ี 17 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ีของรายงานสถานการณภ์ยัแลง้ปี 2563 มีจงัหวดัที่ประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน  (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีสถานการณท์ั้งหมด 20 จังหวัด 116 อ าเภอ 621 ต าบล 2 เทศบาล 5,297 
หมู่บา้น/ชุมชน ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ ์สุโขทัย เพชรบูรณ ์หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม นครราชสีมา บรุีรมัย ์นครสวรรค ์อทุยัธานี ชยันาท สพุรรณบรุี กาญจนบรุี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งผลใหใ้น
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ฤดูการผลิตปี 2562/63 ที่ผ่าน มีปริมาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบทั่วประเทศรวม 74.89 ลา้นตัน ลดลงจากในฤดูการผลิตปี 
2561/62 ที่มีออ้ยเขา้หีบ 130.97 ลา้นตนั คิดเป็น 42.82% และท าสถิติต  ่าสดุในรอบ 10 ปี  

ปีฤดูการผลิต ปริมาณอ้อยเข้าหบี 
(ล้านตนั) 

 ปีฤดูการผลิต ปริมาณอ้อยเข้าหบี 
(ล้านตนั) 

ปี 2553/54 95.36  ปี 2558/59 94.05 
ปี 2554/55 97.98  ปี 2559/60 92.95 
ปี 2555/56 100.00  ปี 2560/61 134.93 
ปี 2556/57 103.66  ปี 2561/62 130.97 
ปี 2557/58 105.96  ปี 2562/63 74.89 

ทีม่า: รายงานการผลิตออ้ยและน า้ตาลของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาล (Office of the Cane and Sugar Board) 

ส าหรบัจงัหวดับรุีรมัย ์มีพืน้ท่ีที่ถกูประกาศสถานการณภ์ยัแลง้ครอบคลมุ 8 อ าเภอ 47 ต าบล 495 หมู่บา้น/ชมุชน 
ส่งผลใหใ้นฤดูการผลิตปี 2562/63 ที่ผ่าน บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (BSF) มีปริมาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบเพียง 
1.80 ลา้นตัน ลดลงจากในฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่มีอ้อยเขา้หีบ 2.93 ลา้นตัน คิดเป็น 38.64% และลดลงต ่ากว่า
ฤดูการผลิตปี 2559/60 (ปีที่กองทนุรวมเริ่มเขา้ลงทนุ) ที่ BSF มีปรมิาณออ้ยเขา้หีบ 2.21 ลา้นตนั  

ปีฤดูการผลิต ปริมาณอ้อยเข้าหบี 
(ล้านตนั) 

อัตราการเพิ่มขึน้/ลดลง 
เทยีบกบัปีกอ่น 

(+/-) 
ปี 2559/60 2.21  
ปี 2560/61 3.15 +42.56% 
ปี 2561/62 2.93 -7.08% 
ปี 2562/63 1.80 -38.64% 

       ทีม่า: รายงานการผลิตออ้ยและน า้ตาลของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาล (Office of the Cane and Sugar Board) 

จากปริมาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบที่ลดลงอย่างมากนัน้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณกากออ้ยที่เป็นวตัถุดิบหลักของ 
โรงไฟฟ้าของบรษิัท บรุีรมัยพ์ลงังาน จ ากดั (BEC) และ โรงไฟฟ้าของบรษิัท บรุีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากดั (BPC) อย่างมีนยัส าคญั 
โดยในฤดูการผลิตปี 2562/63 โรงไฟฟ้าไดร้บักากออ้ยลดลงประมาณ 31.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน และโรงไฟฟ้าไดใ้ช้
ไมส้บัเพิ่มมากขึน้เพื่อน ามาผสมกับกากออ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ใหไ้ดต้ลอดปีฤดูกา รผลิต 
อย่างไรก็ดี ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นการผลิตที่เกิดจากการขาดแคลนกากออ้ยที่เป็นวตัถดุิบหลกั ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าด าเนินการผลิต
ไดไ้ม่เต็มก าลงัการผลิตและปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีนานกว่าแผนงาน จึงมีระยะเวลาเปิดด าเนินงานนอ้ยกว่าปีฤดูการผลิต
ที่ผ่านมาประมาณ 3.66% ซึ่งชั่วโมงด าเนินงานและหยดุด าเนินงานสามารถแสดงโดยสรุปไดด้งันี ้ 
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 ปีฤดูการผลิต 
2562/63 

ปีฤดูการผลิต 
2561/62 

ปีฤดูการผลิต 
2560/61 

(ค่าเฉลี่ยต่อโรงไฟฟ้า) ชั่วโมง ร้อยละ ชั่วโมง ร้อยละ ชั่วโมง ร้อยละ 
ชั่วโมงต่อปี 8,784 100.00 8,760 100.00 8,760 100.00 
ชั่วโมงด าเนินงาน (ตามแผนงาน) 7,944 90.44 7,920 90.41 7,920 90.41 
ชั่วโมงด าเนินงาน (ที่เกิดขึน้จรงิ) 6,561 74.70 6,810 77.74 7,753 88.51 
หยดุด าเนินงานเพื่อซ่อมบ ารุง 1,439 16.38 1,310 14.95 611 6.97 
หยุดด าเนินงานเนื่องจากปัจจยัภายใน 
/ เพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัร 

558 6.35 525 5.99 297 3.39 

หยดุด าเนินงานเนื่องจาก กฟภ. 114 1.29 116 1.32 99 1.13 

เนื่องดว้ยระยะเวลการเปิดด าเนินงานที่ลดลงและด าเนินการผลิตไดไ้ม่เต็มก าลังการผลิต ส่งผลใหใ้นปี 2563 
โรงไฟฟ้ามีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้
ไม่ไดร้บัผลกระทบ เนื่องจาก BSF ไดช้ดเชยค่าปรบัใหก้ับโรงไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินที่เทียบเท่ากับการรบัซือ้ไอน า้ในปรมิาณขั้นต ่า
ตามสัญญาซือ้ขายไอน า้ และโรงไฟฟ้าน าส่งรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (“รายได้สุทธิฯ”) ให้
กองทนุรวม จ านวน 289.85 ลา้นบาท ลดลง 21.61% เมื่อเทียบกบัปี 2562  

โดยกองทุนรวมไดน้ ารายไดส้ทุธิฯ จ านวน 289.85 ลา้นบาท มาบนัทึกเป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิ
รายไดสุ้ทธิฯ จ านวน 209.44 ลา้นบาท และบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ ที่ไดค้ืน จ านวน 80.41 
ลา้นบาท ท าใหต้ัง้แต่เริ่มเขา้ลงทุน กองทนุรวมไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ จากโรงไฟฟ้ามาเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,206.14 ลา้นบาท 
ซึ่งแบ่งเป็นรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ จ านวน ลา้นบาท 828.10 ลา้นบาท และ เงินลงทุนใน
สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ ท่ีไดค้ืน จ านวน 378.04 ลา้นบาท ซึ่งแสดงใหเ้ห็นตามรูปดา้นล่าง  
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2.2  แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

จากประกาศคณะกรรมการออ้ย เรื่องการจดัสรรปรมิาณออ้ยขัน้สดุทา้ยประจ าฤดกูารผลิตปี 2563/64 (บญัชีจดัสรร
ครัง้สุดทา้ย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คาดการณว์่าจะมีปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบทั่วประเทศ 67.04 ลา้นตัน ทั้งนี ้
จากขอ้มลูที่ไดร้บัจากกลุ่มน า้ตาลบรุีรมัยท์ี่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุรวม ประเมินว่า ปัจจยัหลกัๆ ที่ปรมิาณออ้ยเขา้หีบใน
ฤดูการผลิตนีย้ังคงลดต ่าลง เกิดจากภัยแลง้ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องจากปีก่ อน แม้จะมีฝนตกในช่วงปลายปี 2563 
แต่ค่อนขา้งล่าชา้ ท าใหอ้อ้ยตอเดิมที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้อยู่แลว้ไม่ดีขึน้ ประกอบกับชาวไร่ออ้ยบางส่วนไดเ้ลิก
การปลกูออ้ยเนื่องจากราคาออ้ยตกต ่าต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดี ในปีนีท้างโรงไฟฟ้าไดเ้ตรียมแผนการบริหารจดัการเชือ้เพลิงไว้รองรบัผลกระทบต่อเนื่องจากภยัแลง้
ดงักล่าว โดยน าไมส้บัมาผสมกบักากออ้ยตัง้แต่ตน้ฤดกูารผลิตในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจาก
ขอ้จ ากดัดา้นการผลิตและท าใหโ้รงไฟฟ้ามีวตัถดุิบชีวมวลส าหรบัใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ไดเ้ต็มที่มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจดัการ
กองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญรวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์อง 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่อง
การจดัการกองทนุรวมดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ  
 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมใน
เรื่องที่ส  าคญัรวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวใหป้ระชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ 
 
เร่ืองที ่3 ผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2563 ของ

กองทุนรวม 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 
บรษิัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ส่วนที่ 4 ขอ้ 13.2 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพรอ้มรายงานฉบบันี ้ ในรูปแบบของ QR Code  
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ทัง้นี ้งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนรวม ไดจ้ดัท า
ตามมาตรฐานการบญัชีและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้ 

 
รายการ ปี 2563 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี2562  

(หน่วย: ล้านบาท)  
งบดุล   
สินทรพัยร์วม  3,038.92 3,362.04 
หนีสิ้นรวม  1.89 3.01 
สินทรพัยส์ทุธิ  3,037.03 3,359.03 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท)  8.6772 9.5972 
งบก ำไรขำดทุน   
รายไดร้วม  209.84 244.18  
ค่าใชจ้่ายรวม  29.79 26.96 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ  180.05 217.22  
ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ  (177.59) (24.22)  
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน  2.46 193.00  
งบกระแสเงินสด   
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  338.59 483.37  
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (324.45) (485.80)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ  14.14 (2.42)  
เงินสดและรายการเทียบเท่ากบัเงินสด ณ วนัตน้งวด  5.10 7.52  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด  19.24 5.10  

 
ส าหรับปี 2563 กองทุนรวมมีสินทรัพยส์ุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,037.03 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

เงินทุนจดทะเบียนที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุนคงเหลือ 3,094.00 ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 56.98 ลา้นบาท (ลดลง 
322.00 ลา้นบาทจากปี 2562 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินทนุคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ)  

โดยกองทนุรวมมีรายไดร้วมในปี 2563 เท่ากบั 209.84 ลา้นบาท (ลดลง 34.34 ลา้นบาท หรือ 14.06% จากปี 2562) 
เป็นรายไดด้อกเบีย้รบัจากเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ เท่ากับ 209.44 ลา้นบาท และรายไดด้อกเบีย้รบัจาก
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 0.40 ลา้นบาท ในขณะที่มีค่าใชจ้่ายรวมส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 29.79 ลา้นบาท 
(เพิ่มขึน้ 2.83 ลา้นบาท หรือ 10.50% จากปี 2562) ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน 14.58 
ลา้นบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.75 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหน่าย 6.11 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ้่ายอื่น 3.35 ลา้นบาท 
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ท าใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิในปี 2563 เท่ากับ 180.05 ลา้นบาท แต่มีขาดทุนจากการวดัมลูค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน เท่ากับ 177.59 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากมลูค่าเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ ลดลงจากการ
ที่ไดร้บัคืนเงินลงทุน จ านวน 80.41 ลา้นบาท ในขณะที่มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิฯ ลดลง 
258.00 ลา้นบาท (จากมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 3,250.00 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 2,992.00 ลา้นบาท ในปี 2563)
ส่งผลใหก้องทนุรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 2.46 ลา้นบาท  

นอกจากนี ้ในการตรวจสอบบญัชีครัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไดร้ะบใุหเ้รื่องการวดัมลูค่าของเงินลงทุนในสญัญาโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) และน าเรื่องนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น ซึ่งผูส้อบบญัชีไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี ้โดยผูส้อบบญัชี
มีวิธีการตรวจสอบเรื่องการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ  ดว้ยการสอบถามผู ้บริหารของ
บริษัทจดัการและผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าความเขา้ใจวิธีการที่ใชใ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมและขอ้สมมติฐานส าคญั
ที่เก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้จากการประเมินความเหมาะสมของวิธีการวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดว้ยวิธีประเมินราคาตามรายได ้
(Income Approach) โดยการเปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินที่ใชใ้นอุตสาหกรรม และจากการประเมินความ
สมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า อนัไดแ้ก่ ขอ้สมมติฐานของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ
จากรายไดสุ้ทธิในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้ับ (Net Future Cash Flows) และ ข้อสมมติฐานของอัตราคิดลด (Discount 
Rate) ผูส้อบบญัชีพบว่าขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัดงักล่าวที่ใชม้ีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่มีอยู่และมลูค่าที่ประเมิน
ไดอ้ยู่ในช่วงที่ยอมรบัได ้
 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2563 ที่ผ่านมาและเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ  
 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์  

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
รับทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ซึ่ง ก าหนดใหต้อ้งรายงานฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ  
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เร่ืองที ่4  การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน ส าหรับปี 2563 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 
ตามที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRRGIF) กองทุนรวม

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
1. การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

90 ของก าไรสุทธิ ที่ปรบัปรุงแลว้ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนีภ้ายใต้
กฎหมายหลกัทรพัย ์ 

2. ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสม บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมได้ 
3. ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก

ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตาม 1. และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม 2.  
 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทนุรวมประกาศ

จ่ายเงินปันผลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 0.16979 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

คร้ังที ่ งวดผลการด าเนินงาน อัตราเงนิปันผล  
(บาทต่อหน่วย) 

วันจ่ายเงนิปันผล 

1 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 0.11529 16 มิ.ย. 2563 

2 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 0.02769 11 ก.ย. 2563 
3 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 0.02681 18 ธ.ค. 2563 

รวม 0.16979  
หมายเหต ุงวดผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 กองทุนรวมเกิดผลขาดทุน 56.97 ล้านบาท ท าให้กองทุนรวม

มีขาดทนุสะสม ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุส าหรบังวดผลการด าเนินงานนี ้

 
นอกจากนีส้  าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึง

วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินลดทุนจ านวน 7 ครัง้ รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 1.57 บาทต่อหน่วย 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
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คร้ังที ่ วันจ่ายเงนิลดทุน เงนิลดทนุทีจ่่ายคนื 
(บาทต่อหน่วย) 

มูลค่าเงนิทนุจดทะเบียน
คงเหลือ 

(บาทต่อหน่วย) 
1.  7 มิ.ย. 2562 0.60 9.70 

2.  6 ก.ย. 2562 0.22 9.48 
3.  24 มี.ค. 2563 0.13 9.35 
4.  16 ม.ิย. 2563 0.20 9.15 
5.  11 ก.ย. 2563 0.15 9.00 
6.  18 ธ.ค. 2563 0.16 8.84 
7.  23 มี.ค. 2564 0.11 8.73 

รวม 1.57  
 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมรบัทราบละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินลดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
(วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF)  

 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผู ้ดูแลผลประโยชนเ์ห็นควรสมรายงานใหผู้ ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินลดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาการด าเนินงานตัง้แตว่นัที่ 
1 สิงหาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏในโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF)  
 
เร่ืองที ่5 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บรษิัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชี
รบัอนุญาตของกองทุนรวมส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ
กองทนุรวม และก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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5.1 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี   
 
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั

ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. มีคุณสมบตัิ และความสามารถที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวม จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีโดยมีรายชื่อ 
ดงัต่อไปนี ้

 
1 นายสง่า โชคนิติสวสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11251  

(เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทนุรวมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561) 
2 นายวิเชียร กิ่งมนตรี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3977  
3 นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8435 

 
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม และ ในกรณีที่

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวม แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ 

 
5.2 การก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี  

 
บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เสนอมา มีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบ

บญัชี โดยพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2564 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นตน้) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 % การเปลี่ยนแปลง 
ค่าสอบบญัช ี
(Audit Fee) 

1,500,000 บาท 1,200,000 บาท -20.00% 

ค่าบรกิารอื่นๆ 
(Non-Audit Fee) 

ไม่มี N.A. N.A. 

รวม 1,500,000 บาท 1,200,000 บาท -20.00% 
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ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 
ส าหรบัปี 2564 ตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือ
ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ และเห็นว่าค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม
อตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ 
 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ตามที่บรษิัทจดัการ
ไดเ้สนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่
อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่   
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบว่า หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม หรือมีขอ้สงสยั
อื่นใดเกี่ยวกับเรื่องที่รายงานไปขา้งตน้ ท่านสามารถส่งค าถามมายงั ที่อยู่อีเมล ์brrgif_agm@bblam.co.th ไดต้ัง้แต่
วนันี ้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและ
ค า ต อบ ผ่ า นร ะบบสา รสน เทศขอ งตลาดหลั กท รัพย์แห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  และ เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง กองทุน ร วม 
http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html ภายในวนัท่ี 11 มิถนุายน 2564 
 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 
Deputy Managing Director 

 
 
 
Real Estate & Infrastructure Investment 
Tel. 0-2674-6400 Ext. 553  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2653 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 

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

ลมุพินีพารค์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร โดยคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing 

Director บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  (“บริษัทจัดการ”) เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการท าหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ (“ประธานทีป่ระชุม”) 

ผูด้  าเนินการประชุม คุณวรารตัน ์วีระคงสวุรรณ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน 

ประจ าปี 2563 ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมที่รับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้เปล่ียนเสียง

โทรศัพทม์ือถือเป็นระบบสั่นระหว่างการประชุม และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัต่อไปนี ้ 

1) โปรดสวมหนา้กากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วมประชุมและท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลล์า้งมือ

ที่ไดจ้ดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

2) ขอความร่วมมือในการงดรบัประทานอาหารในหอ้งประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

3) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ไดร้ับ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตาม

กรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ โดยหา้มผูเ้ขา้รว่มประชมุยา้ยหรือเลื่อนเกา้อีท้ี่จดัไว้ 

4) ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ ที่แจกใหพ้รอ้มบตัรลงคะแนน ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้ประชุม 

เพื่อประโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

5) หากท่านผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้ซักถามในแต่ละวาระ ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซักถามบนกระดาษแทน

การสอบถามทางไมโครโฟน และส่งค าถามดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

ในการนี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน าผูบ้รหิารของบริษัทจดัการ และ ผูบ้ริหารจากบรษิัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 

ในฐานะผูส้นับสนุนของกองทุนรวมและผูบ้ริหารทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุนรวม รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ

การประชมุครัง้นี ้ ดงัต่อไปนี ้
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1. ประธานท่ีประชมุ และ ผูจ้ดัการกองทนุรวม   

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

(2) คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President และ ผูจ้ดัการกองทนุรวม 
 

2. ผูบ้ริหารจากบริษัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนุนและผูบ้รหิารทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้ง

พืน้ฐานของกองทนุรวม 

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

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

 

3. ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

(1) คณุวรนิชชา สอนอินทร ์
 

(2) คณุอลิสา หวงัจิตต ์  
 

4. บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ในฐานะผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

(1) คณุนนัทรตัน ์เตชะพนัธุกลุ 
 

(2) คณุวาปี นนทลีรกัษ์  
 

5. บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรกึษากฎหมายและบนัทึกการประชมุ 

(1) คณุชรนิทร ์สจัจญาณ 
 

(2) คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์  
(3) คณุประภสัสร ไชยรกัษ์  
(4) คณุฐิติชญา ธนบญุงาม  

 ก่อนเริ่ม เข้าสู่การประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี  2563  

(“ทีป่ระชุม”) ว่า การประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุในวนันีจ้ะเปิดการประชมุไดก้็ต่อเมื่อครบองคป์ระชมุ โดยองคป์ระชมุประกอบดว้ย

ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และผูถื้อหน่วยลงทุน

ที่มาประชมุตอ้งถือหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
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และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 10.08 น. มีผูถ้ือหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 

82 ราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจ านวน  193,249,856 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 55.2142 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเท่ากบั 350,000,000 หน่วย) จึงครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ 

ในล าดบัต่อมา ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

1) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีมี หรือ ตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากบั 1 เสียง  

2) ส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมดว้ยตนเองและท่านผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและใหสิ้ทธิ

ออกคะแนนเสียง ขอใหท้่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบรษิัทจดัการจดัให ้โดยขอใหล้งนามรบัรองในวาระ

ดงักล่าวดว้ย 

กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทจดัการ

ไดท้ าการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคท์ี่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะของท่านไวใ้นระบบ ณ 

ตอนลงทะเบียนแลว้ ดงันัน้ท่านท่ีไดร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุตามเงื่อนไขนีจ้ะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนนอีก 

3) เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาอนมุัติ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไม่เห็นชอบ

หรืองดออกเสียงในการลงมติของวาระดังกล่าวโปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการด าเนินการ

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ส าหรบัผูถ้ือหน่วยที่

ไม่ยกมือไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยท่านนั้นลงมติ

เห็นชอบในวาระนัน้ 

4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจัดการจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออก

จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนบัคะแนนในวาระนัน้ ส่วนที่เหลือ

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ทัง้นี ้กรณีของบตัรเสียจะนบัเป็นการงดออกเสียง  

5) ทั้งนี ้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามเงื่อนไขในการมีมติให้ถือว่าที่ประชุมให้

ความเห็นชอบ หรือ อนมุตัิในวาระนัน้  

6) ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทั้งนี ้รายละเอียดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ บริษัทจัดการไดร้ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแลว้  

7) บริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้

กองทุนรวมอื่นให้รวมถึงกองทุนรวมที่จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 ทกุประเภท 

8) ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สามารถสอบถามค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ไดต้ามความเหมาะสม โดยกรุณาเขียนขอ้ซกัถามบน
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กระดาษซึ่งแจกใหพ้รอ้มบตัรลงคะแนนในตอนลงทะเบียน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน พรอ้มระบุว่า

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มาดว้ยตนเอง หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ และส่งค าถามดังกล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ

บริษัทจดัการท่ีประจ าอยู่ดา้นขา้งของหอ้งประชมุ ทัง้นี ้ก่อนที่จะเริ่มอ่านค าถามดงักล่าว ผูด้  าเนินการประชุม

จะท าการขานชื่อและขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่เป็นเจา้ของค าถามกรุณาแสดงตน 

9) ในการนบัคะแนน จะมีตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม มาเป็นพยานในการนบัคะแนนรว่มกับ

เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

10) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนทุกท่าน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาทุกครัง้ โดยให้

ลงคะแนนเพียง 1 ทางเลือก และหากมีการแก้ไขการลงคะแนน โปรดลงลายมือชื่อก ากับดว้ย เพื่อให้

บัตรลงคะแนนสมบรูณไ์ม่เป็นบตัรเสีย 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขั้นตอนการประชุม

และกระบวนการนบัคะแนนที่ระบุขา้งตน้หรือไม่  เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยเก่ียวกับขัน้ตอนการประชุม

และกระบวนการนบัคะแนนที่ระบขุา้งตน้ จึงถือว่าที่ประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว  

ในล าดับต่อมา คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชุม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาเขา้ร่วมประชุม 

รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านที่รบัชมผ่านการถ่ายทอดสด และเนื่องจากในขณะนี้มีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้มาร่วมประชุมครบ

เป็นองคป์ระชุมแลว้ จึงขอเริ่มเขา้สู่การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563 ของกองทุนรวม โดยไดม้อบหมายให้

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบถึงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระที่ 1 รบัทราบรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ผ่านมา 

วาระท่ี 2 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 3 รบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี 2562  

วาระท่ี 4  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดทนุ ส าหรบัปี 2562 

วาระท่ี 5  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

วาระท่ี 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า กรณีของวาระแจง้เพื่อทราบจะไม่มีการลงมติใดๆ อย่างไรก็ตาม 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามค าถามเพิ่มเติมไดภ้ายหลงัจบการน าเสนอแต่ละวาระ ซึ่งผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูแ้จง้ช่วงเวลา

ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบ โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาเขียนค าถามลงบนกระดาษที่จัดไวใ้หแ้ทนการสอบถามทางไมโครโฟน 

พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาดว้ยตนเอง หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ และส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการที่ประจ าอยู่
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ดา้นขา้งของหอ้งประชุม ในกรณีที่ค  าถามเก่ียวขอ้งกับวาระอื่นจะขอยกไปตอบในวาระนัน้ๆ แทน ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่รบัชม

ผ่านการถ่ ายทอดสด หากมีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบ วาระการประชุม ในครั้งนี ้  สามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ 

brrgif_agm@bblam.co.th โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการบันทึกค าถามพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่าง

ครบถว้น   

เร่ิมการประชุม  

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังทีผ่่านมา 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญใหคุ้ณเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชุม เพื่อรบัทราบถึงรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมครัง้ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้    

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 2 ครัง้ ไดแ้ก่ การประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

 วาระท่ี 1  รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวม 

 วาระท่ี 2   รบัทราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2561 

 วาระท่ี 3   รบัทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 

 วาระท่ี 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ ายในการสอบบัญชี  

ส าหรบัปี 2562  

 และการประชุมวิสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยมีการน าเสนอ

วาระการประชุม 3 วาระ ไดแ้ก่  

  วาระท่ี 1  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

  วาระท่ี 2  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

  วาระท่ี 3  เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม   

 ซึ่งที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2562 มีมติไม่อนุมตัิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 รวมถึงไม่มีการพิจารณา

วาระที่ 3 เนื่องจากที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

 ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 และ รายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2562 บรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนจ์ึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อที่ประชุม 

 ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู ้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

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

ค าถามที่ส่งเข้ามาพรอ้มอธิบายค าตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน  
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 เมื่อไม่มีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สู่วาระการประชมุถดัไป  

วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชมุ เพื่อรบัทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั 

และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ส าหรบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัของกองทุนรวม ประจ าปี 2562 นัน้ หากนบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเขา้

ลงทุนในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิของบริษัท บรุีรมัยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และบรษิัท บุรีรมัยเ์พาเวอร ์จ ากัด (“BPC”) เมื่อ

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

โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะมีก าหนดการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ทุกๆ 3 ปี (นอกเหนือจากการซ่อมบ ารุงรกัษาประจ าปี) ท าให้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้ามีการหยุดด าเนินงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัรที่ช  ารุดหลายครัง้ตัง้แต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

และแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีที่จะเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไดถู้กเล่ือนให้เร็วขึน้เป็นเดือนกันยายน 2562 เพื่อที่

โรงไฟฟ้าจะไดท้ าการซ่อมเครื่องจกัรใหส้มบรูณแ์ละพรอ้มที่จะด าเนินงานไดอ้ย่างปกติ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บักองทนุรวมอย่างเต็มที่  

 ทัง้นี ้ชั่วโมงการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 โดยปกติใน 1 ปี โรงไฟฟ้าจะมีชั่วโมงด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเท่ากับ 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 าเนินงานจริงเฉล่ีย 6,810 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 

(หรือประมาณ 284 วนั) ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินงานจรงิเฉล่ีย 7,753 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า (หรือประมาณ 323 วนั) 

คิดเป็นอัตราที่ลดลงเท่ากับรอ้ยละ 10.77 โดยในปี 2562 มีการหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงประจ าปี 1,310 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 
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(หรือประมาณ 54 วนั) เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่งมีการหยดุเพื่อซ่อมบ ารุงประจ าปี 611 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า (หรือประมาณ 25 วนั) 

คิดเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้เท่ากับรอ้ยละ 7.98 นอกจากนีใ้นปี 2562 มีการหยดุชะงกัระหว่างด าเนินการจากสาเหตุภายในเฉล่ีย 525 

ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า ในขณะที่ปี 2561 มีการหยุดชะงักระหว่างด าเนินการจากสาเหตุภายในเฉล่ีย 297 ชั่วโมงต่อโรงไฟฟ้า 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในปี 2562 มีชั่วโมงการด าเนินงานนอ้ยกว่าปี 2561 ซึ่งจะสะทอ้นไปถึงผลประกอบการในวาระถดัไป 

 ส าหรับแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทางบริษัทจัดการยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยค านึงถึง

ผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลัก เพื่อที่จะใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชนอ์ย่างสม ่าเสมอในระยะยาว โดยนอกจาก

การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและ

สญัญาตกลงด าเนินการ บรษิัทจดัการยงัมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผนการบ ารุงรกัษาใหเ้ป็นไปตามที่กองทุน

รวมไดใ้หค้วามเห็นชอบตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทนุรวม รวมถึงในทกุๆ ปี บริษัทจดัการไดเ้ขา้ตรวจตราทรพัยสิ์นของโรงไฟฟ้ารว่มกับ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายผลิตของโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคใน

การด าเนินงาน ไวเ้ป็นขอ้มลูในการตอบขอ้ซกัถามและสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญรวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ใหเ้ป็นไปตาม

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

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษิัทจดัการจะบนัทึกค าถาม

ที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น  

เมื่อไม่มีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สู่วาระการประชมุถดัไป 

 

วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 

 ผู้ด  าเนินการประชุมได้เชิญคุณเบญจมาฑฐ์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบผลการ

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

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

รวมลดลงจากปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 13.41 สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 13.17 ซึ่งเป็นเหตุ

จากชั่วโมงด าเนินงานท่ีลดลงรอ้ยละ 10.77 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ตามรายละเอียดที่น าเสนอไปในวาระท่ี 2 ในขณะที่รายไดจ้าก

การจ าหน่ายไอน า้ความดนัสงูลดลงประมาณรอ้ยละ 14.83 ไดถู้กชดเชยจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้ความดันต ่าที่เพิ่ม

สงูขึน้และค่าปรบัตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ ท าใหใ้นภาพรวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้ทัง้ความดนัสงูและความดนัต ่าลดลง

จากปี 2561 เพียงรอ้ยละ 1.74 ดงันัน้ สาเหตสุ าคญัที่ท  าใหร้ายไดส้ทุธิฯ ลดลงจึงเกิดจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง 
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 โดยกองทนุรวมไดน้ ารายไดส้ทุธิฯ ที่ไดร้บัจากโรงไฟฟ้าทัง้สองแห่ง จ านวน 369.76 ลา้นบาท มาบนัทึกเป็นรายไดจ้าก

เงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ จ านวน 241.98 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นเงินลงทนุในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิที่ไดค้ืน

จ านวน 127.78 ลา้นบาท ท าใหโ้ดยรวมตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทุนรวม กองทุนรวมแบ่งรายไดส้ทุธิฯ มาบนัทึกเป็นรายไดจ้ากเงินลงทุน

ในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 618.66 ลา้นบาท และบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ

รายไดส้ทุธิที่ไดค้ืน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 297.63 ลา้นบาท  

 

ในส่วนของงบการเงินของกองทุนรวม หลงัจากที่ไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ แลว้แบ่งสรรเป็นรายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญา

โอนสิทธิรายไดส้ทุธิ จ านวน 241.98 ลา้นบาท เมื่อน ามารวมกับดอกเบีย้รบัจากเงินฝากอื่นๆ และหกัค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมถึง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ท าใหใ้นปี 2562 กองทนุรวมมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (หรือก าไรจากการด าเนินงาน) เท่ากบั 217.22 ลา้นบาท 
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(ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 8.30) แต่เนื่องจากมีการขาดทุนจากการวดัมลูค่า จ านวน 24.22 ลา้นบาท ท าใหก้ารเพิ่มขึน้

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

รอ้ยละ 11.23) ส่งผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมมีสินทรพัยส์ทุธิเท่ากับ 3,359.03 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าของเงินลงทุน

ในสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ที่ประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระอยู่ที่ 3,250 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี ้ในการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีไดร้ะบุใหเ้รื่องการวดัมลูค่าของเงินลงทุนในสญัญา

โอนสิทธิรายไดส้ทุธิเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) โดยผูส้อบบญัชีท าความเขา้ใจวิธีการที่ใชใ้นการวดั

มลูค่ายุติธรรมและขอ้สมมติฐานส าคญัต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยการสอบถามจากผูบ้รหิารของบรษิัทจดัการ (หรือผูจ้ดัการกองทุนรวม) 

และผูป้ระเมินราคาอิสระ 

จากการประเมินความเหมาะสมของวิธีการวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดว้ยวิธีประเมินราคาตามรายได ้(Income 

Approach) โดยการเปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินที่ใชใ้นอุตสาหกรรม และจากการประเมินความสมเหตุสมผลของ

ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า อนัไดแ้ก่ ขอ้สมมติฐานของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิใน

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

ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัดงักล่าวที่ผูบ้รหิารของบริษัทจดัการและผูป้ระเมินราคาอิสระใช ้มีความสมเหตสุมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู่

และมลูค่าที่ประเมินไดอ้ยู่ในช่วงที่ยอมรบัได ้

ทั้งนี ้เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร

ขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชี และ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส จ ากดั ทางบรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนจ์ึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อ

ที่ประชมุ 
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ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่ม เติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษิัทจดัการจะบนัทึกค าถาม

ที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น  

ผู้สอบถามท่านที ่1: คุณมงคล จินตอารักษ ์ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถามที่  1: ขอให้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยเฉพาะตัวเลข

คาดการณก์ระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคต 

  ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ขอ้สมมติฐานทัง้ 2 ขอ้ คือ ขอ้สมมติฐานการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคตที่

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

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากรายไดส้ทุธิในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บั ประกอบดว้ย 1) รายไดข้องการจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง

ผูป้ระเมินจะท าการประเมินโดยอ้างอิงจากสัญญาที่โรงไฟฟ้าท าไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยตั้งสมมติฐานว่า

โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได ้8 เมกกะวตัตต์่อชั่วโมงตามสญัญา และด าเนินงานได ้7,920 ชั่วโมงต่อปีตามแผนงาน 2) รายได้

จากการจ าหน่ายไอน า้ จะประมาณการโดยใชส้มมติฐานตามสัญญาซือ้ขายไอน า้ที่โรงไฟฟ้าท าไว้กับโรงงานน า้ตาล BSF 

3) ค่ากากอ้อยหรือค่าวตัถดุิบชีวมวล จะใชส้มมติฐานตามอตัราการใชเ้ชือ้เพลิงกากออ้ยในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ซึ่งที่ปรกึษา

ทางเทคนิค (Technical Advisor) เมื่อตอนจดัตัง้กองทนุรวมไดท้ าการศกึษาไว ้และ 4) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายเหมาจา่ยที่

กองทุนรวมจ่ายช าระให้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ก็จะเป็นไปตามจ านวนที่ระบุไวแ้ลว้อย่างชัดเจนในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

ในขณะที่ค่าสอบบญัชีและค่าใชจ้่ายในการประเมินราคาจะขึน้อยู่กบัราคาที่จดัจา้งไดต้ามจริง ซึ่งในปัจจบุนัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป

จากสมมติฐานเมื่อตอนจดัตัง้กองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

ในดา้นของขอ้สมมติฐานของอตัราคิดลดนัน้ โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง ใชอ้ตัราคิดลดไม่เท่ากัน โดย BEC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่

มีอายสุญัญาสัน้กว่าใชอ้ตัราคดิลดที่รอ้ยละ 7.05 ในขณะท่ี BPC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีอายสุญัญายาวกวา่ใชอ้ตัราคิดลดที่รอ้ยละ 

6.85 โดยอตัราคิดลดที่ผูป้ระเมินราคาอิสระใชน้ัน้ไดส้ะทอ้นถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของโรงไฟฟ้าทัง้ 

2 แห่งเอาไวด้ว้ย 

เมื่อไม่มีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สู่วาระการประชมุถดัไป 

 

วาระที ่4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน ส าหรับปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคุณเบญจมาฑฐ์ เป็นผูแ้ถลงต่อที่ประชมุสามญัประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผล

และการลดทนุ ส าหรบัปี 2562 
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กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไร

สะสมเพียงพอ โดยปัจจบุนักองทนุรวมมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ ซึ่งเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นๆ โดย “ก าไรสุทธิที่

ปรบัปรุงแลว้” หมายถึง ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงดว้ยการหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าทรพัยสิ์น และ

หกัดว้ยรายการเงินส ารองต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน 

 ทั้งนี ้กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมก็ได ้แต่กองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผล

ถา้ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 

 โดยตัง้แต่เริ่มจดัตัง้กองทุนรวมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนรวมไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ทัง้หมด 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 ต่อปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  

• การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2561 และก าไรสะสม จ านวน 3 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวม 0.62703 

บาทต่อหน่วย ซึ่งคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายรอ้ยละ 6.09 ต่อปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  

• การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 และก าไรสะสม จ านวน 4 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวม 0.55377 

บาทต่อหน่วย ซึ่งคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่าย 5.38 ต่อปี (เมื่อเทียบกบัราคาพารท์ี่ 10.30 บาท)  
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 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิที่ท  าการปรบัปรุงแลว้ ของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น 

รอ้ยละ 98.02 รอ้ยละ 100.94 และรอ้ยละ 100.43 ตามล าดบั  

 

 ส าหรับการคืนเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนรวมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนรวมได้

ประกาศจ่ายคืนเงินลดทุนแลว้ทั้งหมด 3 ครัง้ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 0.95 บาท โดยใน 2 ครัง้แรก รวม 0.82 บาท มาจาก

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ และสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุน ส่วนครัง้ที่ 3 จ านวน 0.13 บาท 

มาจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน , สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุน และสภาพคล่อง

ส่วนเกินจากการขาดทนุจากการประเมินมลูค่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 ราคาพารค์งเหลือเท่ากบั 9.35 บาทต่อหน่วย 

 ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินลดทุนส าหรับรอบระยะเวลา

การด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่

ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวม 

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษิัทจดัการจะบนัทึกค าถาม

ที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

ผู้สอบถามท่านที ่2: คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

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

จ่ายไปในไตรมาสแรก 

ค าถามที่ 2: คาดว่าจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในปี 2563 จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดม้ากกว่าปี 2562 

หรือไม่ 
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ค าถามที่ 3: กองทนุรวมคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินลดทนุไดป้ระมาณเท่าไหร ่

  ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

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

ยังมีก าไรสะสมแม้จะเป็นเพียงตัวเลขก็ตาม อาจจะท าให้เงินลดทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัถูกเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

ตีความว่าเป็นรายได ้และท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจจะตอ้งน าเงินลดทุนที่ไดร้บันั้นมารวมเป็นรายไดเ้พื่อค านวณภาษีดว้ย 

ฉะนัน้ ที่ผ่านมากองทนุรวมจึงพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลออกไปใหเ้หลือก าไรสะสมนอ้ยที่สดุจนไม่มีนยัส าคญั ท าใหแ้ต่ละปีมี

ก าไรสะสมเหลืออยู่ที่ราว 1,000 บาทเศษ ทัง้นี ้ในส่วนของก าไรสะสมหลงัหกัเงินปันผลที่จ่ายไปในไตรมาสแรกคงเหลืออยู่ราว 

900 บาทเศษ 

 ตอบค าถามที่ 2: ในปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 ไม่กระทบกับกองทุนรวมมากนัก เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีวิธีการ

บริหารจดัการความปลอดภัย หรือระบบงานภายในที่ท  าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรตาม กองทุนรวมไดร้บั

ผลกระทบจากภยัแลง้ซึ่งมีผลกระทบค่อนขา้งมาก ฉะนัน้ ในเบือ้งตน้จึงคาดว่าในปี 2563 น่าจะจ่ายเงินปันผลจ านวนไม่มากไปกว่า

ที่จ่ายในปี 2562 

 ตอบค าถามที่ 3:  ในขณะนีย้งัไม่ไดม้ีการประมาณการจ านวนเงนิลดทนุท่ีคาดว่าจะจา่ยคืนออกมา เนื่องจากเงินลดทนุ

และเงินปันผลรวมกันคือรายไดส้ทุธิฯ ที่ทางโรงไฟฟ้าน าส่งใหก้ับกองทุนรวม ซึ่งจากเหตุการณภ์ยัแลง้ในปี 2563 นี ้ท าใหย้งัไม่

สามารถประเมินรายไดส้ทุธิฯ ดงักล่าวและจ านวนเงนิลดทนุที่แน่นอนได ้เพราะกากออ้ยที่ใชน้ัน้แมจ้ะนอ้ยลงแต่ไดม้กีารใชไ้มส้บั

ผสมดว้ย จึงยังไม่แน่นอนว่าในส่วนของการด าเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบใด จึงยงัไม่สามารถประมาณการตัวเลขออกมาได้

ชดัเจน แต่โดยภาพรวมสามารถคาดการณไ์ดเ้พียงว่าเงินปันผลและเงินลดทนุมีแนวโนม้ที่จะไม่มากไปกว่าปี 2562 

เมื่อไม่มีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สู่วาระการประชมุถดัไป 

 

วาระที ่5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคุณเบญจมาฑฐ์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 

บริษัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตของกองทุนรวมส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทุนรวม

และก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
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บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความ

เห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. มีคุณสมบัติ และความสามารถที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

หลกัเกณฑค์ุณวุฒิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี  ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการท าหน้าที่สอบบัญชีของกองทุนรวม จึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมีราย ชื่อ 3 ท่าน 

ดงัต่อไปนี ้

 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม และ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นของส านกังาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม

แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวทัง้ 3 ท่าน 

2. ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 

บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เสนอมา มีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบบญัชี 

โดยพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม ส าหรบัปี 2563 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น 

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

ที่ ผ่านมา ไม่มีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี ้ ทางกองทุนรวมไม่เคยจัดจ้างให้ท าบริการอื่นๆ กล่าวคือ ไม่มี Non-Audit Fee โดย

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง อยู่ที่ประมาณ 3,500 – 3,600 บาทต่อไตรมาส 

 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการเห็นสมควรใหน้ าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของกองทุนรวม เนื่องจากเห็นว่า เป็นผูส้อบบญัชีที่
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ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือ

ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ และเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม

อัตราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ 

ส าหรบัผูดู้แลผลประโยชนม์ีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ตามที่

บรษิัทจดัการไดเ้สนอ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่

อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ 

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรับผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษิัทจดัการจะบนัทึกค าถาม

ที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

ผู้สอบถามท่านที ่3: คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถาม: ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่ทางผูส้อบบญัชีเรียกเก็บในปี 2562 ประมาณเท่าใด ใกลเ้คียงกบัทกุปีที่ผ่านมาหรือไม่  

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางผู้สอบบัญชีเรียกเก็บจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 – 3,600 บาทต่อไตรมาส ซึ่งเป็น

จ านวนที่สม ่าเสมอทกุไตรมาส ไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ในลกัษณะที่สงูผิดปกติในไตรมาสใดที่ผ่านมา  

ผู้สอบถามท่านที ่4: คณุวิเชียร เครือองอาจนุกูล ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง  

ค าถาม: มีการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายอื่นที่ไดร้บัรองจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือไม่  

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: โดยแนวปฏิบตัิของกองทุนรวมแลว้จะใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิม เนื่องจากผูส้อบบญัชีท าหนา้ที่ไดด้ี มีความเป็น

อิสระในการท าหนา้ที่ และที่ส  าคญัคือผูส้อบบญัชีรูค้วามเป็นมาของกองทุนรวมตัง้แต่ตน้จึงรูป้ระวตัิการด าเนินงานของกองทุนรวม

มาโดยตลอด ความเห็นของผูส้อบบญัชีจึงสมเหตสุมผล ครอบคลมุ และเชื่อถือได ้ซึ่งทางบรษิัทจดัการไม่ไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี

กบัผูส้อบบญัชีรายอื่นในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการไดม้ีการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีตัง้แต่จดัตัง้

กองทุนรวมก่อนจะเลือกใชบ้ริการจากผูส้อบบัญชีรายปัจจุบัน และบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของอตัราการเพิ่มขึน้

ของค่าสอบบญัชีในแต่ละรอบปีบญัชี ดว้ยการน าอัตราการเพิ่มขึน้ของราคาที่เสนอมาของปีปัจจุบนักับค่าใชจ้่ายในปีที่ผ่านมาของ

ผูส้อบบญัชีรายเดิม ไปเปรียบเทียบกบั Inflation หรือ Core Inflation ซึ่งพบว่าไม่ไดม้ีการปรบัเพิ่มขึน้ที่สงูจนผิดปกติแต่อย่างไร 

เมื่อไม่มีผูส้อบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอเขา้สู่วาระการประชมุถดัไป 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญคณุเบญจมาฑฐ์ เป็นผูน้  าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญา

ซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 (“สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวล”) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

การเสนอพิจารณาอนุมตัิในวาระที่ 6 นี ้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 

มีมติไม่อนุมตัิใหม้ีการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิและสัญญาอื่นที่เก่ียวขอ้ง (สญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 สญัญา คือ 

สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายไอน า้ สัญญาซือ้ขายน า้ RO และ สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate) แต่เนื่องจาก

โรงไฟฟ้า BEC และ BPC กับบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (“BSF”) ซึ่งเป็นคู่สญัญากันในสญัญาที่เก่ียวขอ้งนัน้ เขา้ข่าย

เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมคือ บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

(“BRR”) ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนทัง้หมด (รวมเรียกว่า “กลุ่ม BRR”)  ท าให ้BEC และ BPC (โรงไฟฟ้า) ยังมี

ความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจาก พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร ฉบับที่ 47 (“พ.ร.บ. ฉบับที่ 47”) เรื่อง

มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่มีความสมัพนัธก์ัน  (Transfer Pricing) ดงันั้น 

ในวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 BEC และ BPC จึงไดส่้งหนงัสือถึงบรษิัทจดัการ เพื่อขอใหบ้รษิัทจดัการใหค้วามยินยอมในการแกไ้ข

สญัญาที่เก่ียวขอ้งเฉพาะสญัญาที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชนข์องกองทนุรวม คือ สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 

เนื่องจากบริษัทจัดการทราบว่าทางกลุ่ม BRR ไม่มีแนวทางอื่นที่เตรียมไว้นอกเหนือจากแนวทางที่น าเสนอใน

การประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ครัง้ที่ 1/2562 ดงันัน้ เมื่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ครัง้ที่ 1/2562 มีมติไม่อนุมัติ 

ทางกลุ่ม BRR จึงยงัไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถด าเนินการเพื่อใหป้ฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบบัที่ 47 ไดท้ันส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ของปี 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในระยะยาวของ BEC และ BPC ได ้ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้

ใหก้บั BEC และ BPC ในฐานะผูบ้รหิารทรพัยสิ์นของกองทนุรวม โดยที่ยงัสามารถปกป้องผลประโยชนข์องกองทุนรวมไวไ้ดด้ว้ย 

บรษิัทจดัการจึงด าเนินการใน 4 ขอ้ ก่อนท่ีออกหนงัสือใหค้วามยินยอม ดงันี ้ 

1) ให ้BEC และ BPC ยืนยนัเป็นหนงัสือที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ในการใหค้วามยินยอมแกไ้ขราคาซือ้ขายใน

สญัญาวตัถดุิบชีวมวล  

2) บริษัทจัดการพิจารณาใหค้วามยินยอมแกไ้ขราคาซือ้ขายเฉพาะปี 2562 คือระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 

ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 เท่านัน้ 

3) ส าหรบัตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป บรษิัทจดัการไดแ้จง้ใหท้าง BEC และ BPC น าเสนอขอพิจารณาอนุมตัิจาก

ที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุอีกครัง้ 

4) หลงัจากที่กองทุนรวมไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ ของปี 2562 ครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการจึงออกหนงัสือใหค้วาม

ยินยอมแก่โรงไฟฟ้า พรอ้มแจง้ข่าวตลาดหลกัทรพัยไ์ปเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563  
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โดยการด าเนินการทัง้ 4 ขอ้ เป็นการด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่าการใหค้วามยินยอมจะไม่กระทบต่อผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหน่วยลงทนุ และในวนัที่ 9 มีนาคม 2563 ทางกลุ่ม BRR จึงขอใหบ้รรจวุาระการประชมุเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน

ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาขออนมุตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล 

ในการนี ้รายละเอียดที่จะขออนมุตัิในวาระท่ี 6 นี ้คือ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการใหค้วามยนิยอมแกไ้ข

สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ฉบบัลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีคู่สญัญาคือ BEC และ BPC กบั BSF 

โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซึ่งการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาครัง้นีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย

ค่ากากออ้ยกับกองทุนรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนรายไดส้ทุธิที่กองทุนรวมจะไดร้บัแต่อย่างใด เนื่องจากในสญัญา

โอนสิทธิรายไดส้ทุธิมีการก าหนดราคาซือ้ขายกากออ้ยที่ใชอ้า้งอิงไวเ้ช่นเดียวกัน และจะไม่เปล่ียนแปลงไปตามราคาในสญัญา

ซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลที่จะขอแกไ้ข 

ทั้งนี ้สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลก าหนดเงื่อนไขไวว้่า หากคู่สัญญาประสงคจ์ะแกไ้ขสัญญาจะตอ้งไดร้ ับ

ความยินยอมจากกองทนุรวมก่อน 

สาระส าคัญในการแกไ้ขขอ้ความในสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากไดร้บั

ความยินยอม ไดแ้ก่  

1) ราคาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย 4 ของสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบชีวมวล  

จะแกไ้ขใหคู้่สญัญาสามารถตกลงใหร้าคาซือ้ขายเป็นราคาตลาดตามที่ไดก้ าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยในปี 

2563 จะก าหนดราคาซือ้ขายไวท้ี่ตันละ 565 บาท ส่วนในปีอื่น ๆ ต่อจากนีถ้า้หากมีการแกไ้ขราคาอีก 

ทางคู่สญัญาจะส่งหนงัสือแจง้บริษัทจดัการ 

2) รายละเอียดการค านวณค่าปรบักากออ้ย ซึ่งระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 8 ของสัญญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลว่า

ใหอ้า้งอิงราคาซือ้ขายกากออ้ยจากเอกสารแนบทา้ย 4 ของสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลนัน้ จะแกไ้ขให้

อ้างอิงจากสูตรค านวณเดิมซึ่งเป็นสูตรค านวณเดียวกับในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เนื่องจากไม่

ตอ้งการใหร้าคากากออ้ยปรบัไปท่ี 565 บาทตามเอกสารแนบทา้ย 4  

โดยการแกไ้ขใน 2 ประเด็นนีก้็เพื่อท าใหก้องทนุรวมยงัไดร้บัสิทธิประโยชนเ์ท่าเดิม 

ในวาระที่ 6 การประชุมครัง้นี ้มีความแตกต่างกับวาระขอพิจารณาอนุมตัิในการประชุมวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 คือ 

ในการประชุมวิสามญัครัง้ที่ 1/2562 กองทนุรวมไดข้ออนมุตัิแกไ้ข 5 สญัญา ใน 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มสญัญาหลกัซึ่งมีคู่สญัญา

คือ กองทุนรวม กับ โรงไฟฟ้า BEC และ BPC คือ สญัญาโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ (หรือ NRTA) โดยอีกกลุ่มหนึ่งคือสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

มีดว้ยกัน 4 สญัญาซึ่งมีคู่สัญญาคือ BEC และ BPC กับ BSF ประกอบดว้ย สัญญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล สญัญาซือ้ขายไอน า้ 

สญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate แต่ในขณะที่การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2563 ใน

ครัง้นี ้กองทุนรวมจะขอความยินยอมเฉพาะแต่สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล โดยสญัญาที่เหลือไม่ไดเ้สนอใหแ้กไ้ขและจะไม่มี

การเปล่ียนแปลง แมจ้ะมีการอนมุตัิใหค้วามยินยอมในวาระท่ี 6 นีแ้ลว้ก็ตาม 
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โดยผลจากการอนุมัติที่มีต่อโครงสรา้งของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล คือ 

ก่อนการอนุมัติ สูตรค านวณราคากากออ้ยมาตรฐานของทั้งสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวล 

จะเหมือนกัน คือ เท่ากับ 350 บาท ในปีแรกบวกอตัราการเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟ้า PEA ในแต่ละปี ตาม Core Inflation ซึ่งในปี 

2563 ราคากากออ้ยมาตรฐานอยู่ที่ 352.7488 บาท  

หลังการอนุมัติ สูตรค านวณราคากากออ้ยมาตรฐานของสัญญา NRTA จะเท่ากับ 350 บาท ในปีแรกบวกอัตรา

การเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟ้า PEA ในแต่ละปี และในปี 2563 ราคากากออ้ยมาตรฐานอยู่ที่ 352.7488 บาท คงเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

แต่สูตรค านวณราคากากอ้อยของสัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลจะเปล่ียนไป โดยในปี 2563 ราคาจะอยู่ที่ 565 บาท แต่

ไม่กระทบกับการเบิกค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม เนื่องจากลักษณะการเบิกค่าใชจ้่ายของโรงไฟฟ้าจากกองทุนรวมจะอ้างอิง

จากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ซึ่งราคากากออ้ยที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 352.7488 บาท และในปีต่อไปจะเท่ากบั 352.7488 บาท 

บวกกับอตัราการเพิ่มขึน้ของราคาไฟฟ้า PEA ในแต่ละปี แสดงใหเ้ห็นว่าการอนุมตัิใหค้วามยินยอมในวาระที่ 6 นี ้ไม่ไดก้ระทบ

กบัการเบิกค่าใชจ้่ายที่ท  าใหร้ายไดส้ทุธิฯ ท่ีกองทนุรวมไดร้บัลดลงแต่อย่างใด 

ดังนั้น บริษัทจัดการเห็นว่าการใหค้วามยินยอมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อใหส้ัญญาวัตถุดิบชีวมวลมีขอ้ก าหนดดา้น

การพาณิชยแ์ละการเงินท่ีท าใหก้ารท าธุรกรรมระหว่างนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นัเป็นอิสระและไม่มีลกัษณะที่มีการถ่ายโอน

ก าไร รวมถึงเพื่อใหร้าคาที่ซือ้ขายภายในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลเป็นราคาตลาดตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากรใน พ.ร.บ. 

ฉบบัท่ี 47 

นอกจากนี ้การให้ความยินยอมในครั้งนีเ้ป็นไปเพื่อมิให้ BEC และ BPC ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม อาจถูกเจา้พนักงานของกรมสรรพากรประเมินปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายใหเ้หมาะสม จนเป็นเหตุให ้BEC และ 

BPC ตอ้งเสียภาษีในจ านวนท่ีมากขึน้รวมถึงเบีย้ปรบัเงินเพิ่ม (ถา้มี) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของ 

BEC และ BPC ในระยะยาวได ้อย่างไรก็ตาม การให้ความยินยอมครัง้นี ้ บริษัทจัดการเห็นว่า BEC และ BPC ควรจะให้

ค ารบัรองเป็นหนงัสือ เช่นเดียวกบัในปี 2562 ว่าจะไม่ท าใหก้องทนุรวมเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่

จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจาก BEC และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก่อนมีการใหค้วามยินยอมครัง้นี ้และ

ยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่จะกระทบผลประโยชนท์ี่กองทุนรวมไดร้บัจาก

การใหค้วามยินยอมครัง้นี ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของหน่วยลงทนุเป็นส าคญัว่าจะเห็นดว้ยกบัทางบรษิัทจดัการหรือไม่ 

ส าหรบัผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่า การใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลที่เสนอใหป้รบัเปลี่ยน

ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาวตัถดุบิท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม โดยการใหค้วามยินยอมดงักล่าวไม่มีผลให ้BEC และ BPC 

สามารถเบิกค่ากากออ้ยที่เปล่ียนแปลงไปจากกองทนุรวมได ้ท าใหไ้ม่กระทบต่อจ านวนเงินรายไดส้ทุธิที่จะไดร้บัของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้ผูดู้แลผลประโยชน์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทจัดการควรจัดให ้BEC และ BPC และ/หรือ บริษัทที่

เก่ียวขอ้ง ใหค้  ารบัรองว่าจะไม่ท าใหเ้กิดภาระค่าใชจ้่ายใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่จะกระทบต่อผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจาก

การใหค้วามยินยอมดงักล่าว และยินยอมรบัผิดชอบหากเกิดภาระหรือค่าใชจ้่ายใด ๆ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่จะกระทบต่อ
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ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใหค้วามยินยอมดังกล่าว อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ใน 

ดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

ผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดให้ผู้เขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ โดยส าหรบัผู้ถือหน่วยที่ชมผ่านการ

ถ่ายทอดสด หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้สามารถส่งค าถามมาที่ brrgif_agm@bblam.co.th โดยบรษิัทจดัการจะบนัทึกค าถาม

ที่ส่งเขา้มาพรอ้มอธิบายค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

คุณเบญจมาฑฐ์ แถลงต่อที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 ว่า เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดซกัถามเกี่ยวกับ

วาระที่ 6 จึงขอแจง้ระเบียบในการลงมติและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแก่ผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ  ดงันี ้   

วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี ้จะไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มี

ส่วนไดส่้วนเสียในมตินี ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทนุรวมในเรื่องที่ขอมติ และบคุคลที่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่ าว รวมถึงกองทุนอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทจัดการเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 33.05 และกองทนุเปิดบวัหลวงอินคมั ซึ่งถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 3.17 และเรียนเชิญ

คณุวรนิชชา ตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนม์าเป็นพยานในการนบัคะแนน 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการใหค้วามยินยอมแกไ้ขสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า

และไอน า้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นดว้ย 112,573,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9734 

ไม่เห็นดว้ย 30,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0266 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เนื่องจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชมุเพิ่มเติมภายหลงัการเริ่มด าเนินการประชุมไปแลว้ ดงันัน้ การนบัคะแนนใน

วาระนีจ้ึงค านวณจากผูถื้อหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 104 ราย คิดเป็นหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 112,603,579 หน่วย 

ดงันัน้ เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ขาย

วัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 
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วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

คณุเบญจมาฑฐ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ  

ผู้สอบถามท่านที ่5: คุณประศาสน ์วิไลแก้ว ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง   

ค าถาม: มูลค่าเงินทุนลดทะเบียนคงเหลือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับคืนในแต่ละปีจนครบเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน

จดทะเบียนคงเหลือเท่ากบั 0 บาท ถกูตอ้งหรือไม่  

ผู้ตอบค าถาม: คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบค าถาม: ถกูตอ้งตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดก้ล่าวมา 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

ประธานที่ประชุม จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีมาประชมุ รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทนุที่รบัชมผ่านการถ่ายทอดสด 

และกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์ประจ าปี 2563  

ปิดประชมุเวลา 11.20 น. 

 ทัง้นี ้ ตามที่บริษัทจัดการไดเ้ปิดโอกาสใหถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัชมการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน 

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

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งวาระในการประชมุครัง้นีม้ายังบริษัทจัดการแต่อย่างใด 

                 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

( นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง ) 

  Deputy Managing Director 
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รายงานประจ าปี 2563 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 

 

 


