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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ครังท ี1/2562 

ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) 

 ประชุมเมือวนัจนัทร์ที 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชนั 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพ เลขที  ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing 

Director ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั ("บริษัทจัดการ") ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

 ผูด้าํเนินการประชุม คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ ไดก้ล่าวต้อนรับผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาเข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนํา

ผูบ้ริหารของบริษทัจดัการในฐานะผูจ้ดัการของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลบุรีรัมย ์("กองทุน") และผูบ้ริหาร

จากบริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ("BRR") ในฐานะผูส้นบัสนุนและผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทุน      

("ผู้บริหารทรัพย์สิน") รวมถึงผูที้เกียวขอ้งกบัการประชุมครังนี ดงัต่อไปนี  

 ประธานในทีประชุม และ ผูจ้ดัการกองทุน จาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

(1) คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง  Deputy Managing Director 

(2) คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศนิ์รมล Vice President 

 ผูส้นบัสนุนและผูบ้ริหารทรัพยสิ์น จาก บริษทั นาํตาล บุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

(1) คุณอนนัต ์ตงัตรงเวชกิจ   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

(2) คุณพิทกัษ ์ชาวสวน   รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

(3) คุณอดุลย ์สุรวุฒิกุล   รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารการเงิน และผู ้บริหารสูงสุดสายงาน

บริหารความเสียง 

 ทปีรึกษากฎหมายของกองทนุ  

บริษทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 ทปีรึกษากฎหมายของผูบ้ริหารทรัพยสิ์น 

บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เค็นซี จาํกดั 

 เจา้หนา้ทีกรมสรรพกร 

นางสาวธญัญารัตน์ วิศาลอนนัตกูล  ผูอ้าํนวยการส่วนวางแผนและประเมินผลสํานกังานสรรพากรภาค  

 ผูส้อบบญัชีของกองทุนและผูบ้ริหารทรัพยสิ์นของกองทุน 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั 

 ทปีรึกษาทางเทคนิคของกองทุน 

บริษทั แทรคเทเบล เอน็จิเนียริง จาํกดั 

 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

ธนาคาร กสิการไทย จาํกดั (มหาชน) 
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 ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชุมวา่ องคป์ระชุมกาํหนดใหต้อ้งมีผูถ้ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่

นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถ้ือหน่วยลงทุนทงัหมด และจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาประชุมดงักล่าว ตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนั

ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุนรวมจึงจะเป็นองคป์ระชุม และไดแ้จง้ต่อที

ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทงัสิน 134 ราย ถือหน่วยลงทุน

รวมกนัทงัหมดจาํนวน 202,162,368 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.7607 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 350,000,000

หน่วย ก่อนทีจะเริมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชุม ผูด้าํเนินการประชุมไดชี้แจงขนัตอนการประชุมและกระบวนการนับ

คะแนน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจาํนวนหน่วยลงทุนทีมี หรือ 

ตามจาํนวนหน่วยลงทนุทีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หน่วยเทา่กบั 1 เสียง 

2. สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาประชุมดว้ยตนเอง และ ผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและให้สิทธิออกคะแนนเสียง 

ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบริษทัจดัการจดัให้โดยตอ้งลงนามรับรองในแต่ละวาระดว้ย ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํ

หนงัสือมอบฉนัทะและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัจดัการไดท้าํการรวบรวมและบนัทึกคะแนนตามความประสงคท์ีระบุใน

หนังสือมอบฉันทะไวใ้นระบบ ณ ตอนลงทะเบียนแลว้ ดงันัน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไดร้ับมอบฉันทะตามเงือนไขนีจะไม่ได้รับบตัร

ลงคะแนน  

3. เพอืความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง

ในการลงมติในแต่ละวาระโปรดยกมือ เพอืใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัจดัการดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนนั ๆ และ สาํหรับผูถื้อ

หน่วยทีไม่ยกมือไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัจดัการ โดยจะถือว่าผูถื้อหน่วยท่านนนัลงมติเห็นชอบในวาระนนัๆ  

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัจดัการจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นชอบและงดออกเสียงดงักล่าวนนัหกัออกจากจาํนวน

เสียงทงัหมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเข้าร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที

ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนนั ๆ  

5. ทงันี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามเงือนไขในการมีมติ ให้ถือว่าทีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือ 

อนุมติัในวาระนนัๆ  

6. ในการนบัคะแนนเสียงของผูที้มีสิทธิออกเสียงทงัหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมี

ส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรืองทขีอมติ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนในเรืองทขีอมติ และ

บุคคลทีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว โดยรายละเอียดของผูถื้อหน่วยลงทุนทีเป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียเป็นพเิศษในเรืองทขีอมติ  บริษทัจดัการไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

7. บริษทัจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเพือให้เป็นไปตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง ทงันี กองทุนรวมอืนให้รวมถึงกองทุนรวมทีจดัตงั

ขึนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทุกประเภท  

8. ก่อนทีจะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพือทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามคาํถามต่างๆ 

ทเีกียวขอ้งกบัวาระนนัๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยให้ยกมือ แจง้ชือ นามสกุล พร้อมทงัแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาดว้ยตนเอง

หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ และขอความร่วมมือตงัคาํถามทา่นละไม่เกิน 2 คาํถาม เพอืเปิดโอกาสใหท่้านอนืๆ ไดส้อบถามดว้ย 
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ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามทีประชุมว่า มีผูค้ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขนัตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที

ระบุขา้งตน้หรือไม่ เมือไม่มีผูใ้ดคดัคา้น และเพือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลทีดี นอกจากจะมีตวัแทน

ของผูดู้แลประโยชน์ของกองทุนมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนกบัเจา้หน้าทีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการไดเ้ชิญผูถื้อหน่วย

ลงทุนทีมาร่วมประชุม 1 ท่าน มาร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนน โดยคุณสรนันท์ ลีลารัตน์เป็นผูร้ับมอบฉันทะ เป็นผูใ้ห้เกียรติ

มาร่วมเป็นพยานการนบัคะแนนในการประชุมครังนี 

คุณพรชลิตไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาเข้าร่วมประชุมและขอเริมการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครังที 

1/2562 ของกองทุน โดยใหคุ้ณเบญจมาฑฐ์ชีแจงวาระการประชุม ดงัต่อไปนี  

วาระท ี1  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

วาระท ี2  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้ง 

วาระท ี3  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทุน 

วาระท ี4  พิจารณาเรืองอนืๆ (ถา้มี)  

 คุณเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบว่า เนืองจากผลการพิจารณาของทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุม

จะเป็นเงือนไขซึงกนัและกนั และมีขอ้ดีข้อเสียโดยรวมแตกต่างกนัไป ทางบริษทัจดัการจึงขอเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน

รับทราบผลประโยชน์ ความเสียงและผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากการลงมติในวาระที 1 และวาระที 2 ก่อนทีจะเริมใหท้ีประชุม

พิจารณาลงมติทงั 2 วาระ อย่างไรก็ดี ก่อนทีจะเริมเขา้สู่วาระการประชุมตามทีไดชี้แจง คุณเบญจมาฑฐ์ไดน้าํเสนอขอ้มูลเบืองตน้ 

เพอืใหท้ปีระชุมไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงสาเหตุทีทาํให้แต่ละวาระการประชุมเป็นเงือนไขซึงกนัและกนั รวมถึงความเป็นมาของการ

จดัประชุมในครงันี โดยเริมตน้จาก 

ลกัษณะการเข้าลงทุนของกองทุน 

กองทุนเขา้ลงทุนซือสิทธิในรายไดสุ้ทธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (“รายได้สุทธิฯ”) ของโรงไฟฟ้า 

 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด ("BEC") และโรงไฟฟ้าบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ("BPC") ดว้ยการเขา้เป็น

คู่สัญญาจดัหาประโยชน์และจดัให้โรงไฟฟ้าเข้าทาํสัญญาทีจาํเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากบัคู่คา้ทีเกียวขอ้ง โดยมีสัญญา

สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 2 กลุ่มหลกั ๆ ทีเชือมโยงกนั คือ (1) กลุ่มสัญญาทีกองทุนป็นคู่สัญญากับ 

BEC และ BPC ("สัญญาหลัก") ได้แก่ สัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ” 

หรือ NRTA) และ (2) กลุ่มสัญญาที BEC และ BPC เป็นคู่สัญญากับ บริษทั โรงงานนาํตาลบุรีรัมย์ จาํกดั ("BSF") ("สัญญาที

เกยีวข้อง") มี 5 สญัญา ไดแ้ก่ สญัญาซือขายไฟฟ้า สัญญาซือขายไอนาํ (เป็น 2 สัญญาทีอยูใ่นส่วนของรายได)้ สัญญาซือขายวตัถุดิบ

ชีวมวล สญัญาซือขายนาํ RO และสญัญาซือขายนาํ Condensate (เป็น 3 สญัญาทอียูใ่นส่วนของค่าใชจ่้าย) โดยยงัไม่รวมสญัญาซือขาย

ไฟฟ้าที BEC และ BPC เป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สาํหรับรายไดสุ้ทธิฯ ภายใตส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

สามารถคาํนวณไดจ้าก รายไดค่้าซือขายไฟฟ้า บวกรายไดค่้าซือขายไอนาํ บวกรายไดอื้นทีไดรั้บจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หกั

ออกดว้ยค่าใชจ่้ายของโรงไฟฟ้า 

 ทงันี สญัญา 2 กลุ่มนีจะมีความเชือมโยงกนัโดยสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะมีการระบุไวเ้ฉพาะสูตรในการคาํนวณราคา

กากออ้ย แต่มิไดมี้การระบุราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate ในขณะทสีญัญาทีเกียวขอ้งจะระบรุาคาไอนาํ ราคานาํ RO 

และราคานาํ Condensate ไว ้ดงันนัในการคาํนวณรายไดสุ้ทธิจึงตอ้งอา้งอิงราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate จากที

ระบไุวใ้นสญัญาทีเกียวขอ้ง 
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ความเป็นมาของเรืองทีจะเสนอขออนุมัติ 

 คุณเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ใหท้ีประชุมทราบถึงสาเหตุททีาํใหต้อ้งมีการจดัประชุมเพือเสนอเรืองขอมติจากผูถื้อหน่วยว่าเกิดจาก

มีการตรา พ.ร.บ. แก้ไขเพมิเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที 47) พ.ศ. 2561 (“พ.ร.บ. ฉบับที 47”) เรืองมาตรการป้องกนัการกาํหนดราคา

โอนระหว่างบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลทมีีความสัมพนัธ์กนั (Transfer Pricing) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัท ี21 

พฤศจิกายน 2561 และมีผลใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดซึ้งรอบระยะเวลาบญัชีเริมในหรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2562 โดยบริษทัหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กนั หมายถึง บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตงัแต่ 2 นิติบุคคลขึนไปทีมีความสัมพนัธ์กนัใน

ลกัษณะ ดงัต่อไปนี 

1. นิติบุคคลหนึงถือหุ้นหรือเป็นหุน้ส่วนในอีกนิติบคุคลหนึงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนทงั หมด 

2. ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนซึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

ของทุนทงัหมด ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลหนึงไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทงัหมด 

หรือ 

3. นิติบุคคลทมีีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในดา้นทุน การจดัการ หรือการควบคุมในลกัษณะทีนิติบุคคลหนึงไม่อาจดาํเนินการ

โดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึงตามทีกาํหนดโดยกฎกระทรวง  

ซึง BEC และ BPC มีความเสียงทีจะไดร้ับผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัท ี47 เนืองจาก 

1) BEC กบั BPC และ BSF เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลทมีีความสมัพนัธ์กนั เนืองจากมีผูถ้ือหุ้นโดยตรงและโดยออ้มคือ BRR ซึงถือ

หุน้ในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนทงัหมด 

2) สัญญาทีเกียวขอ้งทีมีคู่สัญญาคือ BEC ร่วมกับ BPC และ BSF ไดแ้ก่ สัญญาไอนาํ สัญญากากออ้ย สัญญา RO สัญญา

Condensate ไดมี้การกาํหนดราคาซือขายไวอ้ยา่งแน่นอนล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา ซึงอาจไม่ใช่ราคาทีเหมาะสมในเวลา

หนึงตามพ.ร.บ. ฉบบัท ี47  

ดงันนั จึงเป็นเหตุให้ทาง BEC BPC และ BSF จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขรายละเอียดของราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ 

Condensate ในสญัญาทีเกียวขอ้งให้เป็นราคาทีเหมาะสม โดยไม่สามารถขึนราคาสินคา้เป็นอตัราร้อยละต่อปีตามทีกาํหนดไวต้อนที

จดัตงักองทุนไดอี้ก ซึงภายหลงัจากทีมีการแก้ไขรายละเอียดของราคาในสัญญาทีเกียวข้องให้เป็นราคาทีเหมาะสมแล้ว จะทาํให้

รูปแบบของราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate ตลอดอายุสัญญามีการเปลียนแปลงไปตามราคาตลาด ไม่มีความ

แน่นอนชดัเจนเหมือนรูปแบบราคาในสญัญาเมือวนัที 2 สิงหาคม 2560 ทกีองทุนเริมเขา้มาลงทุน ซึงดว้ยความเชือมโยงของสัญญาทงั 

2 กลุ่มทีแสดงไวก้่อนหนา้นี จะเห็นว่าถา้มีการแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้งจะส่งผลกระทบกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย ดงันนั ทาง 

BEC และ BPC จึงเสนอให้นาํเรืองเขา้ขอมติจากผูถื้อหน่วย 2 เรือง คือ 

ข้อเสนอของ BEC และ BPC 

1. ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (วาระที 1) เพือรักษาผลประโยชน์ของกองทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการอนุมติัให้

แกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

(ก) แกไ้ขโดยการกาํหนดให ้BEC และ BPC สามารถเบิกราคาค่าซือขายนาํ RO และนาํ Condensate ไดเ้พียงราคาตามทีกาํหนด

ไวใ้นสัญญาซือขายนาํ RO และสัญญาซือขายนาํ Condensate ฉบบัลงวนัที 2 สิงหาคม 2560 ซึงเป็นฉบบัก่อนที BEC และ 

BPC จะดาํเนินการแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้ง เพือให้กองทุนไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอนาํอนั
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เป็นรายจ่ายในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีกองทุนตอ้งจ่ายตามทเีกิดขึนจริง ซึงกองทุนอาจจะตอ้งจ่ายเพมิขึนจากการยินยอม

ให ้BEC และ BPC แก้ไขสญัญาทีเกียวขอ้ง 

(ข) แก้ไขให้ BEC และ BPC มีหน้าทีนาํส่งรายไดค้่าไอนาํ ดว้ยราคาตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือขายไอนาํ ฉบบัลงวนัที 2 

สิงหาคม 2560 ซึงเป็นฉบบัก่อนที BEC และ BPC จะดาํเนินการแก้ไขสัญญาทีเกียวข้อง เพือให้จาํนวนรายไดสุ้ทธิฯ ที

กองทุนจะไดรั้บเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งและตามการคาดการณ์และการคาํนวณทางดา้นการเงิน ณ 

วนัทมีีการจดัตงักองทุน 

ซึงมีหลกัการแกไ้ข โดยสรุปคือ 

1) แกไ้ขใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิมีการระบุราคาไอนาํ ราคานาํ RO และ ราคานาํ Condensate ทีใชค้าํนวณรายได้

สุทธิฯ ไว ้จากเดิมทีตอ้งอา้งอิงราคาจากในสญัญาทีเกียวขอ้ง (รวมถึงการคาํนวณค่าปรบัไอนาํและกากออ้ย) 

2) เพิมเติมใหส้ัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิมีระบุการคาํนวณค่าปรับไอนาํและค่าปรับกากออ้ยตามอตัราและวิธีการที

ระบุอยู่ในสญัญาทีเกียวขอ้งในปัจจุบนั (ฉบบัลงวนัที 2 สิงหาคม 2560) 

โดยการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธินีจะใหมี้ผลยอ้นหลงันบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

สญัญาทีเกียวขอ้ง ทจีะขอให้มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป (รายละเอียดตามทีกาํหนดในวาระที 2) ซึง

บริษทัจดัการมีความเห็นว่าแมก้ารแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะมีผลยอ้นหลงัตามทีกล่าวขา้งตน้ กองทุนก็จะยงัคงไดรั้บรายได้

สาํหรับปี 2562 ในจาํนวนทีเท่าเดิม โดยรายไดท้กีองทุนจะไดรั้บตงัแต่ปี 2563 เป็นตน้ไปก็จะเป็นไปตามทีระบุในสัญญาแกไ้ขสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งและตามการคาดการณ์และการคาํนวณทางด้านการเงิน ณ 

วนัทมีีการจดัตงักองทุน ท ีBEC BPC และกองทุนจะไดเ้ขา้ทาํสญัญาไวต่้อไป เมือไดรั้บอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. ขอแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้ง (วาระที )  

(ก) ขอแกไ้ขสญัญาซือขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนาํ เพอืปรับราคาซือขายวตัถุดิบชีวมวล (โดยเฉพาะกากออ้ย) 

ท ีBEC และ BPC ซือจาก BSF ซึงคิดคาํนวณจากสูตรทีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอ

นาํ มาเป็นราคาทเีหมาะสม ซึงอาจมีการปรับราคาซือขายดงักล่าวเป็นครังคราวเพอืใหเ้ป็นราคาทเีหมาะสมในขณะใดๆ  

(ข) ขอแกไ้ขสญัญาซือขายนาํ RO เพอืปรับราคานาํ RO ท ีBEC และ BPC ซือจาก BSF เนืองจากราคานาํ RO ภายใตส้ัญญาฉบบั

ปัจจุบนั มีการกาํหนดราคาซือขายไวแ้น่นอน โดยพจิารณาจากวิธี Cost Plus ซึงคาํนวณตน้ทุนทีคาํนึงถึง ค่าแรงงาน ค่าเสือม

ราคาเครืองจกัร ค่าบาํรุงรักษาเครืองจกัร ค่าสารเคมี และค่าสาธารณูปโภค มาเป็นราคาทเีหมาะสม ซึงอาจมีการปรับราคาซือ

ขายดงักล่าวเป็นครังคราวเพือให้เป็นราคาทีเหมาะสมในขณะใดๆ 

(ค) ขอแกไ้ขสัญญาซือขายนาํ Condensate ที BEC และ BPC ซือจาก BSF เนืองจากราคานาํ Condensate ภายใตส้ัญญาฉบบั

ปัจจุบนั มีการกาํหนดราคาซือขายไวแ้น่นอน โดยพจิารณาจากวิธี Cost Plus ซึงคาํนวณตน้ทุนทีคาํนึงถึง ค่าแรงงาน ค่าเสือม

ราคาเครืองจกัร ค่าบาํรุงรักษาเครืองจกัร ค่าสารเคมี และค่าสาธารณูปโภค มาเป็นราคาทเีหมาะสม ซึงอาจมีการปรับราคาซือ

ขายดงักล่าวเป็นครังคราวเพือให้เป็นราคาทีเหมาะสมในขณะใดๆ 

(ง) ขอแกไ้ขสัญญาซือขายไอนาํ เพือปรับราคาไอนาํความดนัสูง ("ไอดี") และไอนาํความดนัตาํ ("ไอเสีย") ที BEC และ BPC 

ขายให ้BSF เนืองจากภายใตส้ัญญาฉบบัปัจจุบนั มีการกาํหนดราคาซือขายไวแ้น่นอน โดยพิจารณาจากวิธี Cost Plus ซึง
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คาํนึงถึงตน้ทุนทีใชใ้นการผลิต เช่น กากออ้ย นาํ RO นาํ Condensate ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานและการบริหารจดัการ และค่าเสือม

ราคา มาเป็นราคาทเีหมาะสม ซึงอาจมีการปรับราคาซือขายดงักล่าวเป็นครังคราวเพอืใหเ้ป็นราคาทเีหมาะสมในขณะใดๆ 

ซึงมีหลกัการแกไ้ข โดยสรุปคือ 

1) ปรับราคากากออ้ย, ราคาไอนาํ, ราคานาํ RO และ ราคานาํ Condensate ให้เป็นราคาทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากวิธี 

Cost Plus และยกเลิกการขนึราคาเป็นอตัราร้อยละต่อปี 

2) ระบุให้การขอแกไ้ขราคาในสญัญาทีเกียวขอ้งในแต่ละคราวเพือให้เป็นราคาทีเหมาะสมในขณะนันๆ ไม่ตอ้งขอความ

ยนิยอมจากกองทุนอีกต่อไป เนืองจากกองทนุจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงราคาอีก 

ทงันี เนืองจาก BEC และ BPC ไม่สามารถระบุราคาทีเหมาะสมทจีะสามารถใชไ้ดต้ลอดระยะเวลาการขายรายไดสุ้ทธิให้แก่

กองทุนภายใตส้ญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ซึงจะสินสุดในวนัท ี10 สิงหาคม 2571 สาํหรับ BEC และสินสุดในวนัที 6 เมษายน 2578 

สาํหรับ BPC ดงันัน BEC และ BPC จึงสามารถดาํเนินการแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้งได้เพียงการกาํหนดราคาเป็นช่วงระยะเวลาใด

ระยะเวลาหนึง โดยไม่สามารถขึนราคาเป็นอตัราร้อยละต่อปีได้อกีต่อไป รวมถึงจะตอ้งมีการแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาทีเกียวขอ้งใน

เรืองนีเป็นครังคราวในอนาคต โดยขอใหก้ารแกไ้ขครังแรกนีมีผลยอ้นหลงัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ดงันนั เมือมีการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและแกไ้ขสัญญาทีเกียวขอ้ง ตามขอ้เสนอของ BEC และ BPC จะทาํให้

การคาํนวณรายไดสุ้ทธิฯ ทส่ีงมาใหก้องทุน ใชร้าคาของสินคา้และวตัถุดิบทีระบุไวใ้นสัญญาโอนสิทธิรายได ้โดยไม่ตอ้งอา้งอิงราคา

จากสญัญาทีเกียวขอ้งอีกต่อไป 

คุณเบญจมาฑฐ์ขอเริมเขา้สู่แต่ละวาระการประชุมทีไดเ้รียนแจง้ไปก่อนหนา้นี  

วาระที 1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

 ก่อนจะใหท้ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระที 1 มีประเดน็ทีผูถื้อหน่วยจะตอ้งรับทราบเพือประกอบการพิจารณา คือ 

ผลกระทบจากการตีความทียังไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที 52 ต่อกองทุน 

คุณเบญจมาฑฐ์ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากมีการตราพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที 52 (“พ.ร.บ. 

ฉบับที 52”) เรืองการจดัเก็บภาษีตราสารหนีผา่นกองทุนรวม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 พฤษภาคม 2562 และมีผล

ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายตงัแต่วนัท ี20 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป กาํหนดให้กองทุนรวมทีตงัขึนตามกฎหมายไทยเป็นหน่วยภาษีภายใต้

มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าทตีอ้งนาํรายไดที้เป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที

เกิดขึนตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 2562 มารวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใดๆ 

เวน้แต่เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะส่วนทเีกิดขนึจากเงินทฝีาก หรือตวัเงินและตราสารแสดง

สิทธิในหนีทถืีออยูก่่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี นอกจากนี กฎกระทรวง ฉบบัที 353 (พ.ศ. 2562) ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ยงักาํหนดใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรทอียู่ในบงัคบัตอ้งเสีย

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้แก่กองทุนรวม มีหน้าทีในการหกั ณ ทีจ่าย และนาํส่งกรมสรรพากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหัก

รายจ่ายใดๆ และเมือกองทนุรวมถูกหกัภาษี ณ ทจ่ีาย ดงักล่าวไวแ้ลว้ กองทุนรวมไม่ตอ้งนาํเงินไดน้นัมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นการ

ยนืแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีก ทงันี ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบบัท ี689)  
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อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนเขา้ลงทุนตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ โดยกองทุนจะไดรั้บค่าตอบแทนการลงทุนเป็นกระแส

รายไดสุ้ทธิฯ นัน ยงัไม่มีความชดัเจนในดา้นการตีความกฎเกณฑ์ทางภาษีอากรทีเกียวขอ้งขา้งต้นว่า กระแสรายได้สุทธิฯ จากการ

ลงทุนดงักล่าวจะถือเป็นรายไดท้ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 หรือไม่ หรือการทีกองทุนเขา้ลงทุนตามสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 อนัเป็นวนัที พ.ร.บ. ฉบบัท ี52 มีผลใชบ้งัคบั เป็นกรณีทีกองทนุไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

นาํกระแสรายไดสุ้ทธิฯ ทีได้รับมาเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 หรือไม่ นอกจากนี ยงัไม่มีความชดัเจนด้านการ

ตีความว่า การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ จะถูกพจิารณาวา่เป็นการเขา้ลงทุนภายหลงัวนัที 20 สิงหาคม 2562 ทีจะตอ้งถูกบงัคบั

ให้ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 หรือไม่ ดงันัน หากมีการตีความว่ากระแสรายไดสุ้ทธิฯ จากการลงทุนของ

กองทุนถือเป็นรายไดที้ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของ กองทุนและผลตอบแทน

ทผีูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากกองทุนในระยะยาว 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ยงัมีความไม่ชดัเจนในดา้นการตีความวา่ รายไดห้ลกัของกองทุนตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิถือเป็น

ดอกเบยีหรือเงินไดพ้งึประเมินทีมีลกัษณะคลา้ยดอกเบียตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ ในกรณีทีไม่ถือเป็นเงิน

ไดพึ้งประเมินประเภทดอกเบีย กองทุนก็จะไม่มีหนา้ทีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 (การแกไ้ขสัญญาไม่มีประเด็นเพิมทีตอ้งพิจารณา)  

แต่หากถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินประเภทดอกเบีย สิงทีตอ้งพิจารณาต่อไปคือ รายไดที้เกิดจากการลงทุนตามสัญญาโอนสิทธิรายได้

สุทธิทีกองทุนได้ลงทุนไวก่้อน 20 สิงหาคม 2562 นนัไดรั้บยกเวน้หรือไม่ หากไม่ไดรั้บยกเวน้กองทุนก็จะมีหน้าทีในการเสียภาษี 

(การแก้ไขสัญญาไม่มีประเด็นเพิมทีตอ้งพิจารณา) แต่หากได้รับยกเวน้ กรณีต้องพิจารณาต่อไปว่าการแก้ไขสัญญาหลงัวนัที 20 

สิงหาคม 2562 ถือเป็นการลงทุนใหม่หรือไม่ หากไม่ถือเป็นการลงทุนใหม่ กองทุนก็จะไม่จาํตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 ดงักล่าว 

(การแกไ้ขสัญญาไม่มีประเด็นเพิมทีตอ้งพิจารณา) หากถือเป็นการลงทุนใหม่ กองทุนก็จะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 (การแกไ้ข

สญัญาจะมีประเดน็เพิมทีจะตอ้งพิจารณาก่อนลงมติ) 

วาระที 2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาทเีกยีวข้อง 

 สาํหรับการแกไ้ขสญัญาทีมาขออนุมติัจากผูถื้อหน่วยในวาระที 2 มีสาเหตุจากการตีความพ.ร.บ. ฉบบัที 47 คือ 

ผลกระทบจากการตีความพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที 47 ต่อ BEC และ BPC 

 จากโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มนําตาลบุรีรัมย ์(BRR) ทาํให้ BEC และ BPC และ BSF เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลทีมี

ความสัมพนัธ์กนั เนืองจากมีผูถื้อหุ้นโดยตรงและโดยออ้มคือ BRR ซึงถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทงัหมด 

นอกจากนี สัญญาทีเกียวข้องทีมีคู่สัญญาคือ BEC และ BPC และ BSF ได้แก่ สัญญาไอนาํ,สัญญากากออ้ย,สัญญา RO,สัญญา 

Condensate ไดมี้การกาํหนดราคาซือขายไวอ้ยา่งแน่นอนล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา ซึงอาจไม่ใช่ราคาทีเหมาะสมตามพ.ร.บ. ฉบบัท ี

47 ส่งผลให้ BEC  และ BPC และ BSF จะตอ้งทาํการแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ สัญญาไอนาํ,สัญญากากออ้ย, สัญญา  RO, สัญญา 

Condensate ใหเ้ป็นราคาทเีหมาะสมในขณะใดๆ จากเดิมทีเคยกาํหนดราคาซือขายไวอ้ยา่งแน่นอนล่วงหนา้ตลอดอายสุญัญา  

 ทงันี เนืองจากวาระทจีะขอใหท้ีประชุมพิจารณาไดรั้บผลกระทบจาก พ.ร.บ.แกไ้ขประมวลรัษฎากรทีเกียวขอ้งกบัภาษี คุณ

เบญจมาฑฐ์แจง้ทีประชุมว่าไดมี้การเชิญเจา้หน้าทีจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูลเพิมเติมแก่ผูถ้ือหน่วยและได้กล่าวเรียนเชิญคุณ

ธัญญารัตน์ ผูอ้าํนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล สํานักงานสรรพากรภาค 4 เพือเริมอธิบายประเด็นทางด้านข้อกฎหมายที

เกียวขอ้งต่อทปีระชุมผูถื้อหน่วย 

คุณธัญญารัตน์แจ้งต่อทีประชุมถึงกรณีของ พ.ร.บ. ฉบบัที 47 ว่า การขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญาที

เกียวขอ้งเป็นไปเพือแกไ้ขปัญหาเรือง Transfer Pricing เพือใหก้ารกาํหนดราคาตามสัญญาสอดคลอ้งกบักฎหมาย Transfer Pricing 



 

 8

และมีความชดัเจนมากยงิขึน ทงันี เห็นว่าหากทีประชุมผูถ้ือหน่วยพิจารณาอนุมติัให้มีการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และ

สญัญาทีเกียวขอ้งก็มิไดส่้งผลกระทบทีร้ายแรงใด ๆ รวมทงัแนะนาํให้ควรมีการแกไ้ข เนืองจากหากไม่มีการแกไ้ขสัญญาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายอาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว หรือเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิระหว่างบริษทัทีเกียวขอ้งกบักรมสรรพากร โดยอาจถือว่า

เป็นกาํหนดราคาโอนในราคาตาํกวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร และอาจจะทาํใหส้ญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกลายเป็นสัญญาที

ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทเีกียวขอ้ง 

สาํหรับตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 กองทุนรวมถือเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 ประมวลรัษฎากร ซึงเมือกองทุนไดรั้บส่วนแบ่ง

กาํไรมาจะตอ้งเสียภาษีหรือไม่ กรณีนีเป็นเรืองของการตีความ ซึงแนะนาํให้เขา้หารือประเดน็ดงักล่าวกบักรมสรรพากร อยา่งไรก็ตาม

คุณธัญรัตน์ให้ความเห็นว่า เงินส่วนแบ่งกาํไรทีกองทุนได้รับอาจถูกจดัเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ข) ของประมวลกฎหมาย

รัษฎากร ซึงเงินส่วนแบ่งกาํไรนนัพจิารณาเป็นหมวดหมู่เดียวกนักบัเงินปันผลทีโดยทวัไปจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัราร้อยละ 

10  อย่างไรก็ตาม หากกรมสรรพากรพิจารณาว่าเงินส่วนแบ่งกาํไรเป็นดอกเบียจ่าย จะทาํใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที

จ่ายในอตัรารอ้ยละ 15  

ลาํดบัถดัมาคุณนพพรตวัแทนทีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จาํกดั ไดอ้ธิบายเพมิเติมในประเด็น

ทางดา้นขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัพ.ร.บ. ฉบบัท ี47 และ พ.ร.บ. ฉบบัที 52 โดยแถลงต่อทีประชุมวา่ ทปีระชุมควรพิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขสญัญาทเีกียวขอ้ง เนืองจากเรืองของ Transfer Pricing เป็นเรืองทสีาํคญัทมิีใช่เฉพาะกองทุนทีไดรั้บผลกระทบ โดยหากเป็นการ

ทาํธุรกรรมภายในกลุ่มเดียวกนั ราคาทีกาํหนดในการทาํธุรกรรมจะทาํตอ้งเป็นราคาตลาด หากกาํหนดราคาทีตาํกว่าราคาตลาดอาจทาํ

ให้ กรมสรรพากรมีอาํนาจประเมินกาํหนดรายได้และรายจ่ายของ BEC และ BPC ให้เป็นไปตามราคาตลาดตามจาํนวนที

กรมสรรพากรเห็นสมควรตามหลกัเกณฑ ์Transfer Pricing และสงัให ้BEC และ BPC ชาํระค่าภาษี เบียปรับ พร้อมทงัเงินเพิม ซึงอาจ

มีหรือส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการตามสญัญาทีเกียวขอ้ง และหากบริษทัฯ มีความรับผิดเกียวกบัภาษีทสูีงมากจนส่งผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจ เหตุการณ์ดงักล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบรายได้สุทธิฯ ของ BEC และ BPC ที

กองทุนจะไดรั้บเช่นเดียวกนั และหาก BEC และ BPC ไม่ยนิยอมชาํระค่าภาษีและค่าปรับดงักล่าว กรมสรรพากรมีอาํนาจ (ในกรณีที

เลวร้ายทสุีด) ในการยดึทรัพยข์อง BEC และ BPC ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึน ยอ่มเป็นผลเสียกบัทงั BEC และ BPC และกองทุน  

สาํหรับในส่วนของพ.ร.บ. ฉบบัท ี52 ซึงมีผลกระทบโดยตรงกบัตวักองทุน โดยวตัถุประสงคข์องกรมสรรพากรในการตรา

พ.ร.บ. ฉบบัที 52 ออกมาคือ เพือจดัเก็บภาษีกองทนุตราสารหนี ซึงหากลงทุนในตราสารหนีแลว้มีรายไดท้ีเป็นดอกเบียตามมาตรา 40 

(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรเกิดขึน กองทุนดังกล่าวจะต้องเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15  แต่สําหรับ BRRGIF เป็นกองทุนรวม

โครงสร้างพนืฐาน จึงยงัคงมีประเด็นทีจะต้องตีความในหลาย ๆ ประเด็น เนืองจากถา้พิจาณาจากสูตรการคาํนวณรายไดสุ้ทธิฯ จาก

การลงทุนในบริษทั จะเห็นว่ารายไดสุ้ทธิฯ คือรายไดห้กัค่าใชจ่้าย ซึงคลา้ยกนักบัการนาํส่งผลกาํไรจากการลงทุนเขา้กองทุน ดงันนั 

จึงเป็นปัญหาการตีความว่า เงินกระแสรายได้ทีนาํส่งเขา้กองทุนเป็นเงินไดป้ระเภทใด กล่าวคือควรจะถือเป็นการแบ่งผลกาํไรเข้า

กองทุน หรือควรเป็นการจดัสรรดอกเบีย ซึงหากตีความว่าไม่เป็นเงินได้ประเภทดอกเบีย ก็จะทาํให้กองทุนไม่ตอ้งเสียภาษี แต่หาก

เป็นการตีความว่าเป็นดอกเบีย มีกรณีตอ้งพิจารณาต่อว่าแลว้การลงทุนของกองทุนในกระแสรายไดข้อง BEC และ BPC ซึงเป็นการ

ลงทุนก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 อนัเป็นวนัท ีพ.ร.บ. ฉบบัที 52 มีผลใช้บงัคบันนั ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีหรือไม่ เนืองจาก

พ.ร.บ. ฉบบัที 52 มีขอ้ยกเวน้ให้หากเป็นการลงทุนก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562  โดยหากมีการตีความว่า การลงทุนของกองทุนที

เกิดขึนก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 อยู่ในขอ้ยกเวน้ไม่ต้องเสียภาษีดงักล่าว มีกรณีตอ้งพิจารณาต่อว่า การทีมีการแกไ้ขสัญญาโอน

สิทธิรายไดสุ้ทธิถือวา่เป็นการลงทุนใหม่และมีผลทาํให้การลงทุนของกองทุนถือว่าเกิดหลงัวนัที 20 สิงหาคม 2562 หรือไม่ ทงันี จะ

เห็นไดว้่าการลงทนุของกองทนุเกิดขึนก่อนวนัท ี20 สิงหาคม 2562 และการแกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิไม่ไดเ้ปลียนแปลงสิงซึง

เป็นสาระสาํคญัของสัญญาเดิม ทางคุณนพพรจึงมีความเห็นว่าการแกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเป็นเพียงการเปลียนรายละเอียด
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เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของกรมสรรพากรในเรืองของ Transfer Pricing เท่านนั ไม่ควรถูกถือว่าเป็นการลงทุนใหม่ ดงันันการ

แกไ้ขหรือไม่แกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจึงไม่น่าจะไดรั้บผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที 52 

แนวทางในการลงมติในวาระที 1 และวาระที 2 

ลาํดบัถดัไปคุณเบญจมาฑฐแ์ถลงต่อทีประชุมถึงแนวทางในการลงมติในวาระที 1 และวาระที 2 พร้อมแสดงผลลพัธ์ของแต่

ละแนวทางและประเมินขอ้ดีขอ้เสียทีอาจเกิดขนึจากแต่ละแนวทาง เพือให้ผูถื้อหน่วยใชป้ระกอบการพจิารณาดงันี  

1. แนวทาง A: อนุมติัวาระท ี1 และอนุมติัวาระที 2 

- ผลลพัธ์ทไีด ้คือ มีการระบุราคาสินคา้และวตัถุดิบไวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทาํให้การคาํนวณรายไดสุ้ทธิ

ฯ ทีส่งมาใหก้องทุน ใช้ราคาของสินคา้และวตัถุดิบทีระบุไวใ้นสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิไดเ้ลย และราคาใน

สญัญาทีเกียวขอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาทีเหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC 

- ขอ้ดี คือ (ก) กองทุนไดผ้ลประโยชน์เหมือนตอนจดัตงักองทุน และ (ข) กองทุนได้ปิดความเสียงทางออ้มจาก 

Transfer Pricing ทอีาจเกิดขึนเพราะ BEC และ BPC มีความรับผิดกียวกบัภาษี (รวมถึงเบียปรับและเงินเพิม) อย่าง

ต่อเนือง จนส่งผลใหค้วามสามารถในการส่งมอบรายไดสุ้ทธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

- ขอ้เสีย คือ กองทุนมีประเด็นเพิมเรืองการตีความเกียวกบัการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 ของ

ผลตอบแทนเสมือนดอกเบียรับตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 2562 เนืองจากการแก้ไขให้มีผลยอ้นหลงัตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2562 

2. แนวทาง B: อนุมติัวาระท ี1 แต่ไม่อนุมตัิวาระที 2  

- ผลลพัธ์ทไีด ้คือ มีการระบุราคาสินคา้และวตัถุดิบไวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทาํให้การคาํนวณรายไดสุ้ทธิ

ฯ ทีส่งมาให้กองทุน ใช้ราคาของสินค้าและวตัถุดิบทีระบุไวใ้นสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิไดเ้ลย แต่ราคาใน

สญัญาทีเกียวขอ้งไม่มีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาทเีหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC  

- ขอ้ดี คือ กองทุนไดผ้ลประโยชน์เหมือนตอนจดัตงักองทุน 

- ขอ้เสีย คือ (ก) กองทุนมีประเด็นเพิมเรืองการตีความเกียวกบัการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 ของ

ผลตอบแทนเสมือนดอกเบียรับตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 2562 เนืองจากการแก้ไขให้มีผลยอ้นหลงัตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2562 และ (ข) กองทุนอาจมีความเสียงทางออ้มจาก Transfer Pricing ทีอาจเกิดขึนเพราะ BEC และ BPC 

มีความรับผิดกียวกบัภาษี (รวมถึงเบียปรับและเงินเพิม) อย่างต่อเนือง จนส่งผลให้ความสามารถในการส่งมอบ

รายไดสุ้ทธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

ทงันี ตามทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมว่า เนืองจากการแก้ไขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ จาํเป็นตอ้งมี

การดาํเนินการแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้งก่อน โดยไม่สามารถดาํเนินการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิตามวาระที 1 

โดยไม่มีการแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้งตามวาระที 2 ได ้รวมถึงเมือพิจารณาจากขอ้ดีข้อเสียของทางเลือกนี จะเห็นว่า 

นอกจากกองทุนจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพิมแลว้ ยงัมีความเสียงทีอาจเกิดขึนจากพ.ร.บ.ทงั 2 ฉบบั ทางบริษทั

จดัการจึงไม่แนะนาํทางเลือก B คือ การอนุมติัวาระที 1 แต่ไม่อนุมตัิวาระที 2 
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3. แนวทาง C: ไม่อนุมติัวาระท ี1 แต่อนุมติัวาระที 2 

- ผลลพัธ์ทีได ้คือ ไม่มีการระบุราคาสินคา้และวตัถุดิบไวใ้นสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทาํให้การคาํนวณรายได้

สุทธิฯ ทีส่งมาใหก้องทุน ยงัต้องอา้งอิงราคาของสินคา้และวตัถุดิบตามทีระบุไวใ้นสัญญาทีเกียวข้อง ดงันัน ถา้

สญัญาทีเกียวขอ้งมีการแก้ไขราคาให้เป็นราคาทีเหมาะสมในขณะใดๆ ตามความตอ้งการของ BEC และ BPC จะ

ทาํใหผ้ลประโยชน์ของกองทุนในอนาคตขึนอยู่กบัการปรับตวัขึนลงของราคาทีเหมาะสมทีพิจารณาโดยวิธี Cost 

Plus ทไีม่ไดร้ะบุใหขึ้นราคาเป็นอตัราร้อยละไวเ้หมือนเดิม 

- ขอ้ดี คือ  (ก) กองทุนไม่มีประเด็นเพิมเรืองการตีความการจดัเก็บภาษีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 ของ

ผลตอบแทนเสมือนดอกเบียรับ ตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 และ(ข) กองทุนได้ปิดความเสียงทางออ้มจาก Transfer 

Pricing ทอีาจเกิดขึนเพราะ BEC และ BPC มีความรับผิดกียวกบัภาษี (รวมถึงเบียปรับและเงินเพิม) อย่างต่อเนือง 

จนส่งผลให้ความสามารถในการส่งมอบรายไดสุ้ทธิฯ ของ BEC และ BPC ลดลง 

- ขอ้เสีย คือ (ก) กองทุนจะไดรั้บรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าและไอนาํทีไม่สามารถคาดเดาได ้และไม่

เป็นไปตามเจตนารมยใ์นการจดัตงักองทุนของทุกฝ่าย และ (ข) กรณีทีเลวร้าย หากในอนาคตราคาทีเหมาะสมใน

เวลานนัมีการปรับตวัลดลง อาจส่งผลใหจ้าํนวนรายไดสุ้ทธิฯ ทีกองทนุจะไดรั้บมีจาํนวนนอ้ยลงกว่าจาํนวนเดิมที

ไดมี้การคาดการณ์ไว ้

4. แนวทาง D: ไม่อนุมติัทงัสองวาระ 

- ผลลพัธ์ทไีด ้คือ ไม่มีการเปลียนแปลงไปจากปัจจุบนั 

- ขอ้ดี คือ (ก) กองทุนไดผ้ลประโยชน์เหมือนตอนจดัตงักองทุน และ (ข) กองทุนไม่มีประเด็นเพิมเรืองการตีความ

การจดัเก็บภาษีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเสมือนดอกเบยีรับ ตามพ.ร.บ. ฉบบัท ี52 

- ขอ้เสีย คือ กองทุนอาจมีความเสียงทางออ้มจาก Transfer Pricing ทอีาจเกิดขึนเพราะ BEC และ BPC มีความรับผิด

กียวกบัภาษี (รวมถึงเบียปรับและเงินเพิม) อย่างต่อเนือง จนส่งผลให้ความสามารถในการส่งมอบรายไดสุ้ทธิฯ 

ของ BEC และ BPC ลดลง 

คุณเบญจมาฑฐ์นาํเสนอความเห็นของบริษทัจดัการต่อทีประชุมว่า บริษทัจดัการก็ยงัไม่เห็นความชดัเจนในดา้นการตีความ

กฎเกณฑท์างภาษีอากรตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 เรืองการจดัเก็บภาษีตราสารหนีผ่านกองทุนรวมจากกรมสรรพากร ในประเด็นต่าง ๆ 

ดงันี (1) รายไดห้ลกัของกองทุนทีเป็นรายไดเ้สมือนดอกเบียรับ ถือว่าเป็นรายไดด้อกเบียตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

หรือไม่ (2) รายไดท้ตีอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ทีมาจากการลงทุนก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 ไดร้ับยกเวน้

หรือไม่ และ (3) การแกไ้ขสญัญาจะถือเป็นการลงทุนใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากโครงสร้างการลงทุนของกองทุนที

ไดรั้บผลตอบแทนเสมือนดอกเบีย การแกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก็อาจส่งผลใหก้องทุนมีประเด็นเพิมเรืองการตีความว่าเป็น

การลงทุนทมีีรายไดห้ลกัเป็นดอกเบยีทีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 ตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

(เนืองจากการแก้ไขสัญญาให้มีผลยอ้นหลงัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562) และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนและ

ผลตอบแทนทผีูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากกองทุนในระยะยาว 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติมในวาระท ี1 และวาระที 2 
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ผู้สอบถามท่านที 1: คุณจิรภัทร ประเสริฐทรง ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถามที 1: พ.ร.บ. ฉบบัที 47 และ พ.ร.บ. ฉบบัท ี52 เริมมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่ตน้ปี 2562 แต่ทาํไมถึงไม่ดาํเนินการขอแกไ้ข

และตงัข้อสงสัยในการตีความตงัแต่ต้นปีทีผ่านมา ซึงหากมีการดาํเนินการแต่เนินๆ จะทาํให้สามารถส่งหนังสือสอบถามไปยงั

กรมสรรพากรเพอืให้ชีชดัและส่งผลดีต่อผูถื้อหน่วย 

คาํถามท ี2: ขอใหชี้แจงวา่ราคาในสญัญาทีเกียวขอ้งทงั 5 สัญญา มีความไม่เหมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing อย่างไร 

และขอใหย้กตวัอยา่งผลกระทบจาก Transfer Pricing ทมีีต่อผูถื้อหน่วย 

คาํถามที 3: พ.ร.บ. ฉบบัที 47 จะส่งผลต่อ BEC และ BCP เท่านันใช่หรือไม่ เพราะถา้พิจารณาจากแนวทางการลงมติที

นาํเสนอ มีความเห็นวา่ทางเลือก D น่าจะปลอดภยัสาํหรบัผูถื้อหน่วย แต่มีสิงทียงัน่ากงัวลคือผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที 47 ซึงยงัไม่

เขา้ใจว่าจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยอยา่งไร 

อย่างไรก็ดี เมือดูจากรูปแบบของราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate ในสัญญาเมือวนัที 2 สิงหาคม 2560 ที

ขยบัขึนไปเรือยๆ ถา้มีการแกไ้ขใหเ้ป็นราคาตลาดทีควบคุมการเปลียนแปลงไม่ได ้น่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ทส่ีวนใหญเ่ป็นผูสู้งอายทีุตอ้งการผลตอบแทนทสีมาํเสมอ 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณพทิักษ์ ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพย์สิน 

ตอบคาํถามที 1: เนืองจากพ.ร.บ.ประกาศเมือปลายปี 2561 และไม่นานจะมีกฎหมายลูกประกาศตามมา ทางบริษทัจึงอยาก

รอความชดัเจนของกฎหมายลูกเพือให้มีขอ้มูลทีเพียงพอทีจะนาํเสนอให้ผูถื้อหน่วยไดพิ้จารณาในการประชุมผูถื้อหน่วย  

ตอบคาํถามท ี2: ราคาตลาดทเีหมาะสมคือ ราคาทีมีการใชอ้า้งอิงในการซือขายกนัในเวลานนั ซึงอาจจะสูงหรือตาํกว่าราคา

ในขณะนีก็ได ้หากบริษทัไม่ใชร้าคาอา้งอิงดงักล่าว กรณีอาจถือวา่บริษทัใชร้าคาทีไม่เหมาะสมตามหลกัการ Transfer Pricing อย่างไร

ก็ดี ถึงแมส้ัญญาทีเกียวข้องควรจะมีการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแต่กระแสเงินสดทีจะนาํส่งกองทุนไม่ควรมีการเปลียนแปลง เนืองจากทาง 

BRR เป็นผูถื้อหน่วย 1 ใน 3 ของกองทุนเช่นกนั ดงันัน การขอเสนอใหแ้ก้ไขทงัสัญญาทีเกียวขอ้งและสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

น่าจะเป็นประโยชนต์่อกองทุนและผูถื้อหน่วย 

คุณอนันต์ ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพย์สิน – ตอบคําถามเพมิเติม 

หลงัจากทบีริษทัไดห้ารือร่วมกบับริษทัจดัการเพือหาแนวทางในการแกไ้ขสญัญาทเีกียวขอ้งและทางบริษทัไดต้ดัสินใจเลือก

ทีจะจดัประชุมเพือขอมติของผูถื้อหน่วยเพราะสุดทา้ยแลว้ทางบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Transfer Pricing นนั เป้าหมายทีคณะ

ผูบ้ริหารของบริษทัใหค้วามสาํคญัคือ กองทุนตอ้งไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแกไ้ขราคาให้เป็นไปตามหลกั Transfer Pricing ดงันนั

แนวทางการแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้งจะตอ้งแกไ้ขทงัสญัญาในส่วนของรายไดแ้ละสญัญาในส่วนของค่าใชจ่้ายเพือไม่ให้ผลประโยชน์

ของกองทุนลดลง เพราะผูถื้อหน่วยเขา้มาลงทุนดว้ยความคาดหวงัในผลตอบแทนทีจะไดรั้บและผลประโยชน์ดา้นภาษีของเงินปันผล 

สําหรับประเด็นเรืองภาษีของกองทุนตามพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ทางบริษทัก็ไม่ไดนิ้งนอนใจในการหาคาํตอบทีชดัเจน โดย

บริษทัไดมี้การปรึกษากบัทีปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงเจา้หนา้ทีกรมสรรพากรซึงต่างมีความเห็นว่าการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายได้

สุทธิในครังนีไม่น่าจะถือเป็นการลงทุนใหม่หลงัวนัที 20 สิงหาคม 2562 แต่ประเด็นทีจะตอ้งตีความกนัจริงๆ คือรายไดข้องกองทุน

เป็นรายไดป้ระเภทดอกเบยีทีตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 หรือไม่ ซึงในมุมมองของเจา้หน้าทีกรมสรรพากรและทีปรึกษากฎหมาย

ทีบริษทัไปขอคาํปรึกษาให้ความเห็นดว้ยการพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงว่ารายไดข้องกองทุนไม่ใช่ดอกเบียจ่ายแต่สาเหตุทีบนัทึกเป็น

ดอกเบยีเพราะตามมาตรฐานทางบญัชีของไทยใหบ้นัทึกเงินลงทุนเป็นเงินใหกู้ ้จึงเป็นประเดน็ทีจะตอ้งไปตีความกันอีกครัง อย่างไรก็

ดี แมถ้า้พจิารณาจากขอ้เทจ็จริงแลว้กระแสเงินสดทีกองทุนไดรั้บจะเป็นการแบ่งผลกาํไรจากโรงไฟฟ้าซึงมีความเป็นไปไดน้้อยทจีะ
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ถูกตีความว่าเป็นรายไดด้อกเบียทีตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 แต่เมือมีโอกาสทีจะถูกตีความไปในทางนนัได ้จึงจาํเป็นต้องนาํเรือง

มาแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบ  

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณนพพร ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซี จํากดั 

ตอบคาํถามที 3: ถา้พิจารณาจากสูตรคาํนวณรายได้สุทธิฯ ทีกองทุนไดรั้บจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าไดรั้บ

รายไดป้กติหกัค่าใชจ่้ายแลว้จึงนาํส่งให้กองทุน ซึงถา้ในกรณีทีโรงไฟฟ้าไม่ทาํการแกไ้ขราคาให้เหมาะสมแลว้กรมสรรพากรเขา้มา

ตรวจสอบและประเมินภาษีใหม่ จะส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเพิมขึนจากภาระภาษีรวมถึงเบียปรับเงินเพิมทีต้องจ่ายให้

กรมสรรพากร โดยเจา้หน้าทีกรมสรรพากรมีอาํนาจประเมินภาษียอ้นหลงัได ้5 ปี ซึงถา้มีเบยีปรับเงินเพิมสะสมอาจส่งผลต่อสถานะ

การเงินของโรงไฟฟ้าอย่างรุนแรงและอาจมีผลต่อความสามารถในการนาํส่งเงินรายไดสุ้ทธิให้กบักองทุนได้ ดงันนั โดยสรุปแลว้

ผลกระทบโดยตรงจะเกิดขึนกบัโรงไฟฟ้า โดยหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถนาํเงินไปชาํระเบียปรับเงินเพมิทีถูกกรมสรรพากรประเมิน 

โรงไฟฟ้าอาจถูกสรรพากรยดึ อายดัทรัพยสิ์น ซึงอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า และผลกระทบทางออ้มจะ

เกิดขึนกบักองทุนในเรืองกระแสเงินทีนาํส่งเขา้มาจนทาํใหผุ้ถื้อหน่วยไม่ไดรั้บเงินตามทีคาดหวงัไว ้

ผู้สอบถามท่านที 2: คุณณรงค์ พุทธรักษา ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเอง 

แสดงความคิดเห็นว่าจากขอ้มูลของเรืองทีจะมาขอมติจากผูถื้อหน่วย นอกจากจะมีความซบัซ้อนและไม่มีความชดัเจนที

แน่นอน มีแต่การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัทีไม่สามารถรับรองได้ให้กบัผูถื้อหน่วยแลว้ การลงมติไม่ว่าจะอนุมตัิหรือไม่อนุมติัก็จะ

พบกบัความเสียงจากพ.ร.บ. จึงอยากใหบ้ริษทัจดัการใหค้วามมนัใจกบัผูถื้อหน่วยในการบริหารจดัการกองทุนใหร้าบรืน  

ผู้สอบถามท่านที 3: คุณมงคล จินตอารักษ์ ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถามที 1: พ.ร.บ. ฉบบัที 52 ทียงัไม่มีความชดัเจนในการตีความขอ้กฎหมายนนั ไดมี้การส่งหนงัสือหารือกรมสรรพากร

อยา่งเป็นทางการแลว้หรือไม่ ถา้มีการส่งหนงัสือไปหารือแลว้คาดวา่จะไดรั้บคาํตอบจากกรมสรรพากรเมือไหร่ 

คาํถามท ี2: สญัญาทีเกียวขอ้ง 5 ฉบบัทกีล่าวถึง ซึงยงัไม่รวมสญัญาขายไฟฟ้าให ้กฟภ. นนั อยากทราบว่ารายไดค่้าขายไฟฟ้า

ให้กบั กฟภ. คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายไดท้งัหมด และสัญญา 3 ฉบบั คือ สัญญาซือขายวตัถุดิบชีวมวล สัญญาซือนาํ RO และ

สญัญาซือนาํ Condensate เป็นส่วนของตน้ทุนเกือบร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใช่หรือไม่ 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถามท ี1: ยงัไม่มีการส่งหนงัสือไปหารือกรมสรรพากร เนืองจากบริษทัจดัการไดรั้บแจ้งจากบริษทัขอให้จดัประชุมผู ้

ถือหน่วยเพือขออนุมตัิใน 2 วาระ เมือตน้เดือนพฤศจิกายนทีผ่านมาและทางบริษทัมีความประสงคจ์ะใหจ้ดัประชุมเพือให้ได้ผลมติ

ภายในปีนี แต่จากประสบการณ์ทีเคยส่งหนงัสือหารือกรมสรรพากรส่วนกลางไปเป็นเวลากว่า 2 ปี ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือตอบกลบัขอ้

หารือ อยา่งไรก็ดี ถา้เรืองทจีะขอหารือสามารถส่งหนงัสือหารือไปยงัสรรพากรเขตอาจใชเ้วลาทีจะไดรั้บคาํตอบแตกต่างไปได ้

ตอบคาํถามที 2:  รายไดค่้าขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้งัหมด และสัญญา 3 

ฉบบัดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนตามจริงทงัหมด แต่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทงัหมดของโรงไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้ายงัมีค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจดัการดว้ย อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากสญัญา 3 ฉบบัดงักล่าวถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

นอกจากนี เมอืพจิารณาจากความเชือมโยงของสัญญา 2 กลุ่ม การขอแกไ้ขสญัญาทีเกียวขอ้งจะกระทบต่อกองทุนเฉพาะในส่วนของ

รายไดค่้าไอนาํและค่าใชจ่้ายนาํ RO กบั Condensate แต่ไม่กระทบค่าใชจ่้ายกากออ้ย เนืองจากในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิมีการ

ระบุสูตรการคาํนวณค่าใชจ่้ายกากออ้ยไวช้ดัเจนแลว้ 
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คุณมงคล – ถามต่อ 

การแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ คือการนาํราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate ทปีรับใหม่ใหเ้ป็นราคาที

เหมาะสมแลว้มาระบุในสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใช่หรือไม่ 

 คุณเบญจมาฑฐ์ – ตอบคําถามต่อ 

การแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ คือการนําราคาไอนาํ ราคานาํ RO และราคานาํ Condensate ตามสัญญาเมือวนัที 2 

สิงหาคม 2560 (ทีกองทุนเขา้ลงทุน) มาระบุไวส้ญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

ผู้สอบถามท่านที 4: คุณจิรภทัร ประเสริฐทรง ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: ถา้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Transfer Pricing โดยไม่ตอ้งการให้ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยไดรั้บผลกระทบ

จากการแกไ้ขสญัญา และบริษทัมีความเห็นว่าโอกาสทีกองทนุจะไดรั้บผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที 52 มีความเป็นไปไดน้้อย บริษทั

สามารถรับประกันทีจะชดเชยในกรณีทีกองทุนไดรั้บคาํตอบจากกรมสรรพากรวา่จะตอ้งเสียภาษีเนืองจากการแกไ้ขสัญญาไดห้รือไม่ 

เพอืเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหน่วยลงมติอนุมติัทงั 2 วาระ ไดอ้ยา่งสบายใจ 

ผู้สอบถามท่านที 5: คุณนารีรัตน์ เบ็ญญาสาร ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: จะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ ทีทางบริษัทจะซือคืนหน่วยลงทุนกลบัไปดว้ยราคาพาร์ในปัจจุบนั และไปทาํการ

แกปั้ญหาให้เรียบร้อยแลว้ค่อยนาํมาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่อีกครัง 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณอดุลย์ ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพย์สิน 

เนืองจากสญัญาทีเกียวขอ้งตอ้งมีการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย Transfer Pricing ซึงจะส่งผลกระทบให้ผลประโยชน์ของ

กองทุนไม่เป็นไปตามเจตนารมย ์ทางบริษทัจึงเสนอให้แก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิโดยนาํโครงสร้างราคาของรายได้และ

ค่าใชจ่้ายทเีคยระบุไวแ้ค่ในสญัญาทีเกียวขอ้งใหม้าระบไุวใ้นสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิดว้ย ดงันนั ผูถื้อหน่วยจะไดรั้บรายไดสุ้ทธิฯ 

เหมือนกับทีตกลงไวต้อนจดัตงักองทุน ทงันี สําหรับประเด็นทีเกิดจากพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ทางบริษทัได้รับทราบก่อนวนัประชุม

ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงยงัไม่มีแนวทางในการดาํเนินการ แต่ทางบริษทัได้คุยกับทางบริษัทจดัการแล้วว่าควรทาํหนังสือหารือ

กรมสรรพากรเพอืขอความชดัเจน แมย้งัไม่สามารถระบุไดว่้าจะไดข้อ้สรุปเมือไหร่ แต่ทางบริษทัไม่ไดนิ้งนอนใจกบัประเดน็ดงักล่าว 

ผู้สอบถามท่านที 6: คุณสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถามท ี1: เมือเทียบกบัขอ้มูลในอดีต หากกองทุนตอ้งเสียภาษใีนอตัราร้อยละ 15 ในกรณีทเีลวร้ายทสุีด เงินปันผลของผูถื้อ

หน่วยจะลดลงประมาณเท่าไหร่ 

คาํถามท ี2: จากทีบริษทัจดัการชีแจงก่อนหน้านีว่าทีมีการจดัประชุมเป็นเพราะไดรั้บการเร่งรัดจาก BRR จึงเกิดขอ้สงสยัว่า 

เพราะเหตุใดบริษทัจดัการทีเป็นผูจ้ดัการกองทุนจึงไม่เป็นผูริ้เริมให้มีการจดัประชุมเพือดาํเนินการแก้ไขสัญญา ทาํไมตอ้งให้ BRR 

เป็นฝ่ายเร่งรัดใหมี้การจดัประชุมภายในปีนี หนา้ทใีนการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนเป็นของ BRR หรือบริษทัจดัการ   

คาํถามที 3: อยากทราบว่ากองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานอืนทีบริษทัจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทุนจะมีปัญหาเช่นเดียวกับ 

BRRGIF หรือไม่? 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถามท ี1: ในกรณีทีเลวร้ายทีสุด หากกองทุนตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 ผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยก็จะลดลงใน

อตัราร้อยละ 15 เช่นกนั ซึงเมือเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต ผลตอบแทนเฉลียอยูท่ร้ีอยละ 6.15 ดงันนั หากถูกหกัในอตัรา

ร้อยละ 15 ผลตอบแทนผูถ้ือหน่วยจะลดลงประมาณร้อยละ 1 ทงันี กรณีดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบกบัส่วนของเงินลดทุน เช่น หากมี
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การจ่ายเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยทงัเงินปันผลและเงินลดทุนรวมปีละ 10 บาท แบง่เป็นเงินปันผล 6 บาท และเงินลดทุน 4 บาท การถูกหกั

ในอตัราร้อยละ 15 จะส่งผลกระทบให้ส่วนเงินปันผลลดลง 1 บาท แต่เงินลดทุนยงัเท่าเดิมที 4 บาท รวมแลว้ผูถื้อหน่วยจะไดเ้งินคืน

ลดลงเหลือ 9 บาท เป็นตน้ 

ตอบคาํถามท ี2: ในเบอืงตน้ตอ้งขอเรียนก่อนวา่ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ถา้มีผูถื้อหน่วยซึงถือหน่วยรวมกันตงัแต่ร้อย

ละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดท้งัหมด ขอให้บริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วย บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการจดั

ประชุม ทงันี สาํหรับเรือง Transfer Pricing ทาง BRR ไดเ้ริมนาํเรืองเขา้มาหารือกบับริษทัจดัการในการประชุมร่วมกนัเมือปลายเดือน

กรกฎาคมทีผ่านมา โดยแจง้ว่าจะขอแก้ไขเฉพาะสัญญาซือขายกากออ้ยใหเ้ป็นไปตามหลกัการ Transfer Pricing ซึงบริษทัจดัการ

พิจารณาแลว้เห็นว่าราคากากออ้ยไม่ไดอ้า้งอิงจากสัญญาทีเกียวข้องแต่ในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิมีระบุไวช้ดัเจน ดงันนัการขอ

แกไ้ขสญัญาซือขายกากออ้ยไม่กระทบผลประโยชน์ของกองทุนไม่จาํเป็นตอ้งเสนอเรืองขออนุมตัิจากผูถื้อหน่วย ต่อมาในการประชุม

ร่วมกนัอีกครังเมือตน้เดือนกนัยายน ทาง BRR แจง้เพมิเติมว่าจะตอ้งขอแกไ้ขสัญญาไอนาํ สัญญานาํ RO และสัญญานาํ Condensate 

ดว้ย โดยเมือบริษทัจดัการพิจารณาและขอความเห็นจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนแลว้เห็นว่าจะกระทบผลประโยชน์ของ

กองทุน จึงแจง้กลบัไปว่าจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหน่วยในการแก้ไขสัญญา อย่างไรก็ตาม ทาง BRR ประสงค์ทีจะพิจารณาแนว

ทางแก้ไขอืนประกอบดว้ย รวมถึงการขอเขา้หารือกบัก.ล.ต. ซึงจากการเขา้พบเมือตน้เดือนตุลาคม ก.ล.ต.มีความเห็นว่าถึงแมโ้ดย

หลกัการแลว้ทางบริษทัจดัการสามารถให้ความยนิยอมในการแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้งได ้แต่ดว้ยความเชือมโยงของสัญญาทงั 2 กลุ่ม 

หากบริษทัจดัการยินยอมให้มีการแก้ไขสัญญาทีเกียวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยได ้ดงันันจึงควรจดั

ประชุมผูถ้ือหน่วยเพือขอมติแก้ไขสัญญาทงั 2 กลุ่ม นอกจากนีในส่วนของคณะกรรมการการลงทุนของบริษทัจดัการได้มีการ

พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการแก้ไขประเด็นทีเกิดจาก Transfer Pricing เช่นกนั และเห็นพอ้งกับความเห็นของก.ล.ต. ว่าการ

แกไ้ขราคาในสญัญาทีเกียวขอ้งกระทบผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย ซึงไม่เป็นไปตามทีเคยตกลงไว ้จึงควรขอความเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วย โดยเฉพาะการเปลียนแปลงราคาในสัญญาทีเกียวขอ้งให้เป็นราคาทีเหมาะสมนนัจะขึนอยู่กบันโยบายของ BRR ดว้ย โดย

หลงัจากเขา้หารือกบัก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการไดมี้การส่งกาํหนดการจดัประชุมทีจะทาํใหไ้ดผ้ลมติทนัภายในปี 2562 ซึงทาง BRR ได้

แจง้ความประสงคที์จะขอใหจ้ดัประชุมช่วงตน้พฤศจิกายนและทาํใหเ้กิดการจดัประชุมในวนันี  

สาํหรับประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ในความเห็นของบริษทัจดัการตีความว่า การแกไ้ขสัญญาไม่น่าจะเป็นการทาํสัญญา

ใหม่และไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที  52 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจัดการยงัไม่เคยสอบถามความเห็นจาก

กรมสรรพากรจึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึนว่า หากกรมสรรพากรตีความแตกต่างไป ผลกระทบทีจะเกิดขึนกับผู ้ถือหน่วยคือ

ผลตอบแทนทีผูถื้อหน่วยไดรั้บนนัจะลดลงในอตัราร้อยละ 15 ของทีไดรั้บอยูโ่ดยประมาณ และเป็นระยะเวลาตงัแต่วนัที 20 สิงหาคม 

2562 ถึงวนัสินสุดโครงการ ทงันี แมค้วามเป็นไปไดท้จีะเกิดกรณีดงักล่าวนนันอ้ย แต่ขนาดของผลกระทบทีหากเกิดกรณีดงักล่าวนนั

ค่อนขา้งมาก ทางบริษทัจดัการจึงตอ้งเรียนเป็นขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วยทราบก่อนจะลงมติเห็นดว้ยตามความเห็นของบริษทัจดัการทีได้

แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณพรชลติ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถามท ี3: กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานอืนยงัไม่มีปัญหา เนืองจากยงัไม่มีการแกไ้ขสญัญาของกองทุน 

ผู้สอบถามท่านที 7: คุณมงคล จินตอารักษ์ ผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: จากผลกระทบจากพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ไม่ทราบวา่ในระหว่างทียงัไม่มีความชดัเจนจากกรมสรรพากร บริษทัจดัการจะ

ดาํเนินการหกัภาษีในอตัราร้อยละ 15 นาํส่งไปล่วงหนา้หรือไม่ 

 



 

 15

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถาม: ตอ้งรอดูผลการลงมติในการประชุมวนันีก่อน ถา้ผลมติคือไม่อนุมติัให้แกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทาง

บริษทัจดัการคาดว่าจะไม่ดาํเนินการหกัภาษีในอตัราร้อยละ 15 ใดๆ แต่ถา้ผลมติคืออนุมติัให้แกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ทาง

บริษทัจดัการจะส่งหนงัสือหารือกรมสรรพากรในประเดน็นี และในระหวา่งทีรอหนงัสือตอบกลบัจากกรมสรรพากรอาจพิจารณาหกั

ภาษีในอตัราร้อยละ 15 นาํส่งให้กรมสรรพกรไปก่อน เนืองจากเกรงว่าจะมีเบียปรับเงินเพิมเกิดขึนหากมีความชดัเจนในภายหลงัว่า

จะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 ซึงจะกระทบกบัผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วยทนัที อยา่งไรก็ดี กรณีนีเป็นเรืองของรายละเอียดทีทาง

บริษทัจดัการตอ้งหาขอ้มูลเพมิเติมก่อนทีจะดาํเนินการใดๆ ในลาํดบัถดัไป 

ผู้สอบถามท่านที 8: คุณมนต์ชัย อุดมหิรัญ ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: ถา้อนุมติัให้แกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ แลว้ต่อมามีความชดัเจนจากกรมสรรพากรว่าการแกไ้ขสัญญาทาํให้

กองทุนตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 อยากทราบว่าทาง BRR รับผิดชอบภาษีในอตัราร้อยละ 15 ทีเกิดขึนไดห้รือไม่ 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณพทิักษ์ ตัวแทนจากผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพย์สิน 

ตอบคาํถาม: เนืองจากทางบริษทัไดท้ราบประเด็นของพ.ร.บ. ฉบบัที 52 ในเวลากระชนัชิด ยงัไม่ไดน้าํเรืองเข้าหารือกบั

คณะกรรมการของบริษทั จึงไม่สามารถให้คาํตอบในเรืองทสีอบถามได ้

ผู้สอบถามท่านที 9: คุณชฎาภา ประเสริฐทรง ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถามท ี1: ถา้อนุมติัให้แก้ไขสัญญาทงั 2 วาระ แนวโน้มผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิฯ จะเป็นอย่างไร และมีความเป็นไป

หรือไม่ที กองทุนจะมีผลขาดทุนเนืองจากสญัญาทเีกียวขอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงกว่ารายรับ 

คาํถามท ี2: ทาํไมไม่ให้การแก้ไขสัญญามีผลตงัแต่วนัที 23 ธันวาคม 2562 ทีเป็นวนัจดัประชุม จะไดป้้องกนัปัญหาจาก

พ.ร.บ. ฉบบัที  52 ซึงเกิดจากมีการแกไ้ขสญัญาก่อนวนัที 20 สิงหาคม 2562 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถามที 1: ถา้อนุมติัให้แก้ไขสัญญาทงั 2 วาระ แนวโน้มผลกระทบจะเกิดจากภาษีร้อยละ 15 ดงันนั ผลกระทบต่อ

รายไดสุ้ทธิฯ จึงอยู่ทีประมาณร้อยละ 15 

ตอบคาํถามท ี2: สาเหตุทอีาจทาํใหมี้ประเด็นจากพ.ร.บ. ฉบบัที 52 เพราะจะมีการแกไ้ขสญัญาหลงัวนัที 20 สิงหาคม 2562  

เมือไม่มีผูถื้อหน่วยมีขอ้ซกัถามเพิมเติมเกียวกบัวาระที 1 และวาระที 2 ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญคุณเบญจมาฑฐ์แจง้

ระเบียบในการลงมติวาระที 1 และเงือนไขอืนๆ ทเีกียวขอ้ง 

วาระที 1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 คุณเบญจมาฑฐ์แจง้ระเบียบในการลงมติและเงือนไขทีเกียวขอ้งว่า วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนึง การนับ

คะแนนเสียงของผูที้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษทัจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดส่้วนเสียในมติ

ดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนในเรืองทีขอมติ และบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลดงักล่าว รวมถึงกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเพือใหเ้ป็นไป

ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวข้อง ซึงการลงมติในวาระนี บริษทัจดัการไม่นับ

คะแนนเสียงของ 1)  บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษกบัการแกไ้ขสัญญาโอน
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สิทธิรายไดสุ้ทธิ โดย ณ วนัท ี28 พฤศจิกายน 2562 บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจาํนวน 115,672,228 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุน และ 2) กองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการทเีขา้ร่วมประชุมในครังนี ซึงคือ กองทุนเปิดบวัหลวงอินคมั ซึงถือหน่วยลงทุนในกองทุนณ วนัที 28 พฤศจิกายน 2562 

จาํนวน 11,109,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุน 

 คุณเบญจมาฑฐ์สรุปผลการลงคะแนนในวาระที 1 ดงันี ทีประชุมมีมติไม่อนุมติัให้กองทุนแกไ้ขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยจาํนวน 30,714,144 หน่วย และงดออกเสียงจาํนวน 37,154,000 หน่วย จากจาํนวนหน่วย

ลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจาํนวน 116,553,027 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.2294 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถ้ือหน่วยทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี มีผูถื้อหน่วยลงทุนทีออกเสียง

เห็นชอบจาํนวน 48,684,883 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.7706 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยทีเขา้ร่วมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

 ในลาํดบัถดัมา คุณเบญจมาฑฐแ์จง้ระเบียบในการลงมติวาระที 2 และเงือนไขอืนๆ ทเีกียวขอ้ง 

วาระที 2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาทีเกยีวข้อง 

 คุณเบญจมาฑฐ์แจง้ระเบียบในการลงมติและเงือนไขทีเกียวขอ้งว่า วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนึง การนับ

คะแนนเสียงของผูที้มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษทัจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดส่้วนเสียในมติ

ดงักล่าว หรือผูถื้อหน่วยลงทุนทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนในเรืองทีขอมติ และบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบคุคลดงักล่าว รวมถึงกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเพือใหเ้ป็นไป

ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวข้อง ซึงการลงมติในวาระนี บริษทัจดัการไม่นับ

คะแนนเสียงของ 1)  บริษทั นาํตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษกบัการแกไ้ขสัญญาโอน

สิทธิรายไดสุ้ทธิ โดย ณ วนัท ี28 พฤศจิกายน 2562 บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจาํนวน 115,672,228 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุน และ 2) กองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ

บริษทัจดัการทเีขา้ร่วมประชุมในครังนี ซึงคือ กองทุนเปิดบวัหลวงอินคมั ซึงถือหน่วยลงทุนในกองทุนณ วนัที 28 พฤศจิกายน 2562 

จาํนวน 11,109,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุน 

 ในระหวา่งรอรวบรวมใบลงคะแนนในวาระท ี2 คุณเบญจมาฑฐ์ขอเริมวาระที 3 ก่อนจะกลบัมาแจง้ผลคะแนนของวาระที 2 

วาระที 3  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพมิเติมโครงการจัดการกองทุน 

คุณเบญจมาฑฐ์ชีแจงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจากการขออนุมติัแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและสัญญาทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทุนฉบบัปัจจุบนัเพอืใหส้อดคลอ้ง ดงันี 

(1) แกไ้ขเพมิเติมสรุปขอ้กาํหนดหลกัในร่างสัญญาเกียวกบัการไดม้าซึงทรัพยสิ์นทีกองทุนฯ ลงทุนครังแรกและร่างสัญญา

เกียวกบัการจดัหาผลประโยชน์  

(2) แกไ้ขเพมิเติมสาระสาํคญัของสญัญาทเีกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  

(3) แกไ้ขเพมิเติมขอ้มูลอืน ๆ ในโครงการจดัการกองทุนให้เป็นปัจจุบนั 
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(4) ให้อาํนาจบริษทัจดัการในการดาํเนินการต่าง ๆ และกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งให้ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ทงันี ร่างโครงการจดัการกองทุนรวมฉบบัแก้ไขเพิมเติมจะเริมมีผลบงัคบัใช้ภายหลงัจากที

กองทุนดาํเนินการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และสญัญาทเีกียวขอ้งแลว้เสร็จ 

คุณเบญจมาฑฐ์นาํเสนอความเห็นของบริษทัจดัการต่อทีประชุมวา่ ถา้ทปีระชุมมีมติอนุมตัิในวาระที 1 และ/หรือ วาระที 2 ก็

ตอ้งอนุมติัในวาระที 3 เพือให้มีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการกองทุนฉบบัปัจจุบนัในสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของสัญญาโอน

สิทธิรายไดสุ้ทธิและสัญญาทีเกียวขอ้งทีได้รับอนุมติั แต่ถา้ไม่มีการอนุมตัิทงัวาระที 1 และวาระที 2 จะไม่มีการพิจารณาในวาระที 3 

เกิดขึน 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติมในวาระที 3 

ผู้สอบถามท่านที 10: คุณณรงค์ พุทธรักษา ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) ทกีล่าวไวว้่าอยู่ประมาณร้อยละ 6 นนั คาํนวณจากราคาหน่วยลงทุนในตลาด หรือ 

คาํนวณจากตน้ทุนหน่วยลงทุนหลงัหกัเงินลดทุนทงั 2 ครังแลว้ เพราะแมผู้ถื้อหน่วยจะไดร้ับเงินปันผลมาหลายครัง แต่ผูถ้ือหน่วยมี

ตน้ทุนทีเกิดจากเวลาทีผ่านมากว่า 2 ปี ดงันนั การทีราคาตลาดลดลงแต่ผูถื้อหน่วยยงัไม่ไดข้ายออกหมายถึงไม่มีการขาดทุนนนั อาจ

ไม่ถูกตอ้งเสมอไป 

 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถาม: อตัราเงินปันผล (dividend yield) คาํนวณจากราคาพาร์หรือตน้ทุนหน่วยลงทุนหลงัหกัเงินลดทุนทงั 2 ครังแลว้ 

สาํหรับราคาในตลาดทีปรับลดลงทางบริษทัจดัการและ BRR ไม่ไดนิ้งนอนใจในการหาสาเหตุทีพอจะตรวจสอบได ้โดยทงั BRR 

และกองทุนรวมอืนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการไม่มีการขายหน่วยลงทุนออกมา อีกทงัเมือเปรียบเทียบขอ้มูลการถือ

ครองหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยในลาํดบัตน้ๆ ในวนัปิดสมุดทะเบียนแต่ละครังก็ไม่พบว่ามีการถือครองหน่วยลงทุนลดลง ดงันนั จึง

เกินการคาดเดาของบริษทัจดัการเช่นกนัวา่ราคาในตลาดทีปรับลดลงเกิดจากสาเหตุใด 

เมือไม่มีผูถื้อหน่วยมีขอ้ซกัถามเพิมเติมเกียวกบัวาระที 3 คุณเบญจมาฑฐ์จึงแจง้ผลการลงคะแนนในวาระที 2 

คุณเบญจมาฑฐ์สรุปผลการลงคะแนนในวาระที 2 ดงันี ทีประชุมมีมติไม่อนุมตัิให้กองทุนแก้ไขสัญญาทีเกียวขอ้งตามที

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยจาํนวน 30,948,944 หน่วย และงดออกเสียงจาํนวน 37,356,700 หน่วย จากจาํนวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผูถื้อหน่วยทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจาํนวน 116,553,027 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.6047 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี มีผูถื้อหน่วยลงทุนทีออกเสียงเห็นชอบ

จาํนวน 48,247,383 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.3952 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

ในลาํดบัถดัมา คุณเบญจมาฑฐ์ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า เนืองจากทปีระชุมมีมติไม่อนุมตัิวาระที 1 และวาระที 2 จึงไม่มีการ

พิจารณาในวาระที 3 เกิดขึน 

คุณเบญจมาฑฐ์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเสนอวาระอืนๆ ให้ทีประชุมพิจารณา หรือให้ผูถื้อหุ้นซักถามเรืองอืนๆ 

เพมิเติม 

ผู้สอบถามท่านที 11: คุณประศาสน์ วิไลแก้ว ผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ยตนเอง 

คาํถาม: ในระยะเวลาลงทนุทีเหลืออยู ่มีความเสียงอะไรบา้งทจีะทาํให้ผูถ้ือหน่วยไม่ไดรั้บการคืนทุนร้อยละ 100 
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 ผู้ตอบคาํถาม: คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ 

ตอบคาํถาม: หากจะมีความเสียงอะไรทีจะเกิดขึนแลว้ส่งผลกระทบให้ผูถื้อหน่วยไดเ้งินคืนทุนกลบัไปไม่ครบ น่าจะมีใน

กรณีทีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึนกบัโรงไฟฟ้าก่อนสินสุดระยะเวลาการลงทุนประมาณ 2-3 ปี เช่น โรงไฟฟ้าระเบิดจนทาํให้ไม่สามารถ

ประกอบกิจการได ้เป็นตน้ เนืองจากแมก้องทุนจะทาํประกนัอุบตัิเหตุไว ้แต่ไม่สามารถคาดเดาไดว่้าค่าสินไหมทีบริษทัประกนัจ่าย

ชดเชยมาจะเท่ากบักระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดร้ับจากการประกอบกิจการปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดขึนน้อยมาก 

เนืองจากทางบริษทัหรือโรงไฟฟ้ามีระบบในเรืองของการดูแลความปลอดภยัค่อนขา้งรัดกุม 

 เมือไม่มีการซักถามใด ๆ อีก คุณพรชลิตกล่าวขอบคุณผูบ้ริหารทรัพยสิ์นจากบริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) ผูท้ี

เกียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน

โรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลบุรีรัมย ์ครังที 1/2562 เมือเวลาประมาณ 12.30 น. 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)     

ประธานในทีประชุม  

 

 

 

 


