


 
 

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ 
Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือ  
ชีช้วน และความเสี่ยงจากการลงทนุอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทนุ และเมื่อมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้ ติดต่อกบั 
ผู้ ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน ฯ นีเ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้ 

• ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในครัง้แรกคือ สิทธิในรายได้สทุธิที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และบริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั  ซึ่งอาจมีความไมแ่นน่อนของกระแส
รายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั 
นอกจากนี ้มลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุในสว่นนี ้จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ ท่ีเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และได้รับการคืนเงิน
ลงทนุด้วยการลดทนุ และมลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอาจลดลงจนถึงศนูย์บาทได้เมื่อ
สิน้สดุระยะเวลาของสทิธิในรายได้สทุธิฯ  

• ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

• ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อ
ใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหลกัทรัพย์ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาล
บรีุรัมย์ มิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุฯ หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

กองทนุฯ นีจ้ดัตัง้ขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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ค าจ ากดัความ 

ค านิยาม 

เว้นแตเ่อกสารฉบบันีจ้ะได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ค าดงัตอ่ไปนีใ้ห้มีความหมายตามทีก่ าหนดนี  ้

กกพ. : คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟน. : การไฟฟา้นครหลวง 

กฟผ. : การไฟฟา้ฝ่ายผลติ 

กฟภ. : การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

ก.ล.ต. : คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กอน. : คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 

กฎหมายหลกัทรัพย์ : พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ซึ่งรวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสือ
อนมุตัิ กฎ ระเบียบ ค าสัง่ และเอกสารอื่นซึ่งมีผลบงัคบัตามกฎหมาย ซึ่งออก
โดยอาศยัอ านาจของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และสว่นแก้ไขเพิ่มเติม 

กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ : บริษัทต่างๆ ท่ีอยู่ในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ ได้แก่ (1) บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั 
(มหาชน) (2) บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (3) บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน 
จ ากัด (4) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (5) บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (6) 
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย  จ ากัด (7) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส  
จ ากดั (8) บริษัท น า้ตาลทนุบรีุรัมย์ จ ากดั และ (9) บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ 
จ ากดั     

กลุม่บคุคลเดียวกนั : กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8.4 
หวัข้อ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ – ข้อที่ 1 กลุม่บคุคลเดียวกนั” 

กองทนุฯ : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ : การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนฯ 
เง่ือนไขและข้อจ ากัดทางกฎหมาย  ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียด การใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ 
การส ารวจทรัพย์สนิของกองทนุฯ ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่

การเปลีย่นแปลงทางกฏหมาย : เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัที่ลงนามในสญัญา
โอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งรวมถึงการกระท าหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
หนว่ยงานรัฐบาล คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 2) 
การออกกฎหมายใหม่ 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือการ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานตา่งๆ ด้วย 

การลงทนุในทรัพย์สนิรอง : การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรือหลายอย่าง ท่ีนอกเหนือไปจากการลงทนุในทรัพย์สนิหลกั ทัง้นีต้ามที่ 
ก.ล.ต. จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนฯ โดยการได้มาซึ่งสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ 

การเสนอขายครัง้แรก : การเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกแก่ประชาชนทัว่ไป 

กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน : กิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ประกอบ
ไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน 
ทางพิเศษ หรือ ทางสมัปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือน า้
ลกึ (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร (ซ) พลงังานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจดัการน า้หรือการชลประทาน 
และ (ญ) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภยัและระบบจดัการ
เพื่อลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติที่เกิดขึน้ ด้วย (ฎ)  ระบบจัดการของเสีย 
(ฏ)  กิจการที่มีลกัษณะเป็นกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลาย
กิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหล่านัน้
เข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี  ้1.  มีความเช่ือมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือต่อชุมชนเดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน 2.  ก่อให้เกิด
หรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ร้อยละแปดสบิของรายได้รวมของ
กิจการทัง้หมดที่ประกอบกนันัน้ หรือกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. จะได้ก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการด าเนินการเพื่อประโยชน์หรือ
ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ไมว่า่กิจการนัน้จะตัง้อยูท่ี่ใด 
หรือมีเขตอ านาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ 

: ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งก าหนดความสมัพันธ์ 
สทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ่ง
จะได้ท าขึน้ระหวา่งบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์ในนามของผู้ ถือหนว่ย
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ลงทนุ 

คณะกรรมการที่ ป รึกษาการ
ลงทนุ 

: คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อบริษัทจดัการเก่ียวกับ
การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ความเสยีหายทัง้หมด : ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหรือทัง้สองโรงได้รับความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญั (ซึ่งได้แก่กรณีที่ความเสียหายดงักลา่วมีมูลค่าตัง้แต่ 250 ,000,000 
บาทตอ่โรงขึน้ไป) หรือได้รับความเสยีหายทัง้หมด 

ความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น : ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหรือทัง้สองโรงได้รับความเสียหายแต่เพียง
บางสว่น (ซึง่ได้แก่กรณีที่ความเสยีหายดงักลา่วมีมลูคา่น้อยกวา่ 250,000,000 
บาทตอ่โรง)  

ค่าป รับกรณี ผิดสัญญากรณี
ร้ายแรง 

: จ านวนเงินโดยมีจ านวนเท่ากบัร้อยละสามของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ 
วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญา
โอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

โครงการจดัการกองทนุฯ : โครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์  ที่
ได้รับอนมุตัิจาก ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียน : จ านวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตัง้กองทุนฯ และน ากอง
ทรัพย์สนิดงักลา่ว ไปจดทะเบียนเป็นกองทนุฯ กบั ก.ล.ต. 

ช่วงจ านวนหน่วยลงทุน  หรือ
รา ค าที่ อ อ ก แ ล ะ เส น อ ข าย
เบือ้งต้น 

: ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8.4 หัวข้อ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ - ข้อที่ 3 การก าหนดจ านวนหนว่ยลงทนุหรือราคาที่ออกและเสนอ
ขายสดุท้าย” 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ากดั 

นายทะเบียน : นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสว่นที่ 1 หวัข้อ 
1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจาก ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที่
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม  
และมีหน้าที่บริหารจดัการกองทนุฯ 

บคุคลที่เก่ียวข้อง : บคุคลที่เก่ียวข้องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ก าหนดไว้ใน สว่นท่ี 6 หวัข้อ 
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6.1 “บคุคลที่เก่ียวข้อง” ทัง้นี ้ให้ค าจ ากดัความของบคุคลข้างต้นเปลี่ยนแปลง
เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทนุจะประกาศแก้ไขหรือ
ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หนว่ยลงทนุ 

: ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปและ/หรือใบค า
ขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ จองซือ้พิเศษหรือผู้ สนับสนุน
(แล้วแตก่รณี) 

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนส าหรับผู้ จองซื อ้
ทัว่ไป 

: ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) ส าหรับผู้
จองซือ้ทัว่ไปพร้อมทัง้แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัท
จดัการก าหนดหรือยอมรับ 

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนส าหรับผู้ จองซื อ้
พิเศษหรือผู้สนบัสนนุ 

: ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) ส าหรับ  
ผู้จองซือ้พิเศษหรือผู้สนบัสนนุพร้อมทัง้แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า 
(KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์มที่บริษัทจดัการก าหนดหรือยอมรับ 

ประกาศ ทน. 1/2554 : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ประกาศ สธ.14/2558 : ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ.14/2558 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวนัที่ 7 เมษายน 2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประมาณการทางการเงิน : ประมาณการก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทนุฯ 

ปีการผลติ : ปีการผลิตน า้ตาล  ซึ่งปกติจะเร่ิมต้นวันที่  1 ธันวาคม  และสิน้สุดวันที่  30 
พฤศจิกายน ของปีถดัไป เช่น ปีการผลติ 2559/2560 จะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2559 และสิน้สุดวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 ทัง้นี ้ระยะเวลาดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 
กระทรวงอตุสาหกรรม  

ผู้จองซือ้ทัว่ไป : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  8.4 หัวข้อ 8.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จองซือ้พิเศษ : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  8.4 หัวข้อ 8.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จดัการกองทนุฯ : ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งมีหน้าที่
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ตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ นอกจากนี ้ผู้จัดการ
กองทุนฯ ยงัมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศ ก.ล.ต. วา่ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มี ช่ือปรากฏอยู่ใน  ส่วนที่ 8.7 หัวข้อ 8.7.2 “ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์” 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ 8.3 หวัข้อ 8.3.2 “ข้อก าหนดการจด
ทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุ 

: ผู้ ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ดังมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน  ส่วนที่ 8.7 
หวัข้อ 8.7.6 “บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง” รวมถึงผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการอาจแตง่ตัง้เพิ่มเตมิในภายหลงั (ถ้ามี) ซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ
จากกระทรวงการคลงัซึ่งจะท าหน้าที่จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครัง้แรก 

ผู้ประเมินคา่อิสระ : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั และ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อท าการประเมินค่าสิทธิ
ในรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ของโรงไฟฟา้โดยวิธีต้นทนุทดแทน 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว : ผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว อนัได้แก่  

(1) บคุคลธรรมดาซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย 

(2) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้ นอันเป็นทุนตัง้แต่กึ่ง
หนึง่ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบคุคลซึง่
มีบคุคลตาม (1) หรือ (2) ลงทนุมีมลูค่าตัง้แต่กึ่งหนึ่งของทนุทัง้หมด
ในนิติบคุคลนัน้ 

(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยซึง่หุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ 

(5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้ นอนัเป็นทุนตัง้แต่กึ่ง
หนึง่ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบคุคลซึง่มี
บคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตัง้แต่กึ่งหนึ่งของทุนทัง้หมดใน
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นิติบคุคลนัน้ 

ผู้สนบัสนนุ : บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ : บคุคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่จ าหน่ายหน่วย
ลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี : ผู้สอบบญัชีของกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พน. : กระทรวงพลงังาน 

พรบ. หลกัทรัพย์  : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

มลูคา่การเข้าลงทนุ : จ านวนเงินที่กองทุนฯ ช าระให้แก่ BEC และ BPC เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ  

มลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื : จ านวนเงินที่กองทุนฯ มีสิทธิได้รับจาก  BEC และ/หรือ BPC ณ วนัที่สญัญา
โอนสิทธิรายได้สุทธิฯ สิน้สุดลง ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ : มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่จ าหนา่ยได้ ณ สิน้สดุ
วนัค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) : มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนฯหักด้วยหนีส้ิน ซึ่งค านวณตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในสว่นท่ี 8.11 

รัฐบาล : รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

ราย งานการป ระ เมิ นมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ 

: รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับ
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ ประเมินหลักตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 

ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8.4 หัวข้อ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ - ข้อ 4 ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ” 
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รายได้สทุธิฯ : รายได้สทุธิที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC 
และ BPC ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ สญัญาซือ้ขายไอน า้ และสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ระบุในสว่นที่ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็น
สาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” 

โรงไฟฟา้ : โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลงังานความร้อนร่วม ซึ่งใช้
กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลัก มีก าลังการผลิตไฟฟ้าโรงละประมาณ 9.9  
เมกะวตัต์ ของ BEC และ BPC ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดับรีุรัมย์ 

วนัจดทะเบียนกองทนุฯ : วนัท่ีมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุฯ โดยชอบกบั ก.ล.ต. และมีการ
จัดตัง้กองทุนฯ ตามข้อก าหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนฯ ในส่วนที่ 8.4 หวัข้อ 8.4.4 “การจดทะเบียนกองทุนฯ” ซึ่งจะเกิดขึน้
เมื่อหรือหลงัจากการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ 

สนพ. : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สญัญาตกลงด าเนินการ : สญัญาตกลงด าเนินการ (Undertaking Agreement) ระหวา่ง BRR BEC BPC 
และ กองทนุฯ  

สญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟา้ 

: สญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟา้ ได้แก่ 

1. สญัญาซือ้ขายไอน า้ระหวา่ง BEC BPC และ BSF 
2. สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ระหว่าง BEC 

BPC และ BSF  
3. สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ระหวา่ง BEC BPC และ BSF  
4. สญัญาซือ้ขายน า้ RO ระหวา่ง BEC BPC และ BSF  
5. สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ระหวา่ง BEC BPC และ BSF  
6. สญัญาบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ระหว่าง BEC BPC และ 

บริษัทรับจ้างให้ค าปรึกษางานเดินระบบและงานซ่อมบ ารุงจากภายนอก 
(the Operating and Maintenance Contract)   

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟภ. : สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 044/2554 
ฉบบัลงวนัที่ 30 ธันวาคม 2554 (รวมถึงสญัญาฉบบัแก้ไข (ถ้ามี)) และสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BPC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 008/2556 ฉบบัลง
วนัท่ี 4 เมษายน 2556 (รวมถึงสญัญาฉบบัแก้ไข (ถ้ามี)) 

สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ : สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ระหว่าง BEC 
BPC และกองทนุฯ  

ไอดี : ไอน า้ความดนัสงู 

ไอเสยี : ไอน า้ความดนัต ่า 
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ฤดกูาลผลติของ BSF : 1 ธนัวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทกุปี 

BEC : บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั 

BPC : บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั 

BRD : บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จ ากดั 

BRR 

BSF 

: 

: 

บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท โรงงานน า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั 

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในโครงการจดัการกองทนุฯนี ้ให้รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประกาศนัน้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราวด้วย 
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ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 
 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 กองทุนฯ 

1.1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 

1.1.2 ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร 
(ภาษาอังกฤษ)  

Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund 

1.1.3 ชื่อย่อกองทุนฯ BRRGIF 

1.2 บริษัทจัดการ 

1.2.1 ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

1.2.2 ที่อยู่ 175 อ า ค า รส า ธ ร ซิ ตี ้ท า ว เว อ ร์  ชั ้น  7 ชั ้น  21 แ ล ะ  ชั ้น  26  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

1.2.3 โทรศัพท์ 0-2674-6488 

1.2.4 โทรสาร 0-2679-5996 

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1.3.1 ชื่อ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.3.2 ที่อยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 18 

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

1.3.3 โทรศัพท์ 0-2470-3655, 02-470-3201 

1.3.4 โทรสาร 0-2470-1996-7 

1.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1.4.1 ชื่อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

1.4.2 ที่อยู่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

1.4.3 โทรศัพท์ 0-2009-9000 

1.4.4 โทรสาร 0-2009-9991 
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1.5 ที่ปรึกษาทางการเงนิส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

1.5.1 ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1.5.2 ที่อยู่ อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21 

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

1.5.3 โทรศัพท์ 0-2658-6300 

1.5.4 โทรสาร 0-2658-6862 

1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนฯ  

1.6.1 ประเภทกองทุนฯ เป็นกองทนุรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป
ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะยื่นขอจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.6.2 วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุ โดยน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุไปลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟา้ และ/หรือ 
พลงังานทางเลือกเป็นหลกั (โดยจะลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึ่งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนฯ 
และท าให้กองทนุฯ สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้
ในระยะยาว) รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่นๆ หลกัทรัพย์ และ/หรือตรา
สารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตให้ลงทนุได้ 

1.6.3 อายุกองทุนฯ ไมม่ีก าหนดอาย ุ

1.7 จ านวนเงนิทุนโครงการ 

1.7.1 จ านวนเงนิทุน ไม่เกิน 3,850 ล้านบาท โดยจ านวนเงินทุนของโครงการจะขึน้อยู่กับ
ราคาเสนอขายสดุท้าย ซึง่อยูใ่นช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 

1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

1.8.1 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุน 

มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุจะเทา่กบัราคาเสนอขายสดุท้าย 

1.8.2 จ านวนหน่วยลงทุน 350,000,000 หนว่ย  
1.8.3 ประเภทหน่วยลงทุน ระบช่ืุอผู้ ถือ 
1.8.4 ช่วงราคาเสนอขายหน่วย

ลงทุนเบือ้งต้น 
9.90 บาท – 10.40 บาท ตอ่หนว่ย 

1.8.5 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่า
ของการจองซือ้ 

2,000 หนว่ย และเพิ่มครัง้ละ 100 หนว่ย 

1.9 ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 
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1.9.1 ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุก
ประการ 

1.9.2 สิ ท ธิ ป ระ โย ช น์   แ ล ะ
นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลและการคืนเงนิลงทุน 

กองทนุฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่น้อยกว่าปีละ  
2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีก าไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละ
งวดปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้ว 

นอกจากนี ้กองทนุฯ มีนโยบายคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
รูปของการลดทนุ เมื่อกองทนุฯ มีสภาพคลอ่งสว่นเกินตามที่โครงการ
จัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระท าได้ ทัง้นี  ้โปรด
พิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ในหัวข้อ 8 “การ
บริหารและจดัการกองทนุฯ “ หวัข้อยอ่ยที่ 8.2.5 “การคืนเงินลงทนุ” 

1.10 ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นกัลงทนุใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบคุคลสญัชาติไทยหรือบคุคลตา่งชาติ 
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน) หรือ  
นกัลงทนุสถาบนั แตต้่องอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทนุ” 

หนว่ยลงทนุสามารถโอนได้ตราบเทา่ที่ไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ” 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8.4.5 “วิ ธีกำรโอนหน่วยลงทุน” และ 
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะต้องให้ หรือถือวา่ได้ให้การยอมรับค ารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11 รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมูลบางประการเก่ียวกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการจัดตัง้กองทุนฯ เป็น
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

รายชื่อผู้ถอืหน่วย 
หน่วยลงทุนที่ออกภายหลัง 

การจัดตัง้กองทุนฯ 

 
จ านวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 

 ร้อยละ 

ผู้สนับสนุน : บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 70,000,000  20.00 

ผู้ถอืหุ้นของผู้สนับสนุน 45,500,000  13.00 

ผู้จองซือ้พิเศษ 119,000,000  34.00 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนทั่วไป  115,500,000  33.00 

รวม 350,000,000  100.00 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน 

โปรดพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัผู้สนบัสนนุในภาคผนวก 5 “ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ และผู้สนบัสนนุ - ผู้สนบัสนนุ” 

ทัง้นี ้ผู้ รับประกนัการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จดัสรรให้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภทเพื่อให้การเสนอขายประสบความส าเร็จสงูสดุ ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จดัสรรให้แก่ผู้สนบัสนนุจะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ยที่ออกและเสนอขายทัง้หมด 

1.12 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุน ฯ 

วนัที่ 16 มิถนุายน 2560 

1.13 แผนภาพความเสี่ยงของกองทุนฯ 

การที่กองทนุฯ ซึ่งเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องลงทนุใน หรือเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิในรายได้
สทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนฯ ท าให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวม
ประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

 

แผนภาพแสดงความเสี่ยงของกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนฯ จัดอยู่ในกลุม่กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดบัความเสี่ยง ในระดบั 7 (Risk Profile = 
ความเสีย่งสงู (เพราะเป็นกองทนุท่ีมีนโยบายมุง่ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพียงประเภทใด
ประเภทหนึง่ ผู้ลงทนุจึงควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนโดยละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ) 

 

①            ②            ③             ④            ⑤            ⑥            ⑦            ⑧ 

กอ งทุ น รวม
ตลาดการเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ
ในประเทศ 

กอ งทุ น รวม
ตลาดการเงิน
ท่ี ล ง ทุ น ใ น
ต่ างประเทศ
บางสว่น 

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม        
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม      
ตราสารแห่งทนุ 

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม 

กองทนุรวมท่ี
ลงทนุใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 
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 การลงทุนของกองทุนฯ และข้อมูลทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.1 ภาพรวมของกองทุนฯ 

 กองทุนฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีวตัถปุระสงค์หลกัในการเข้าลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มี
ศกัยภาพ และน าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วออกจดัหาประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในเบือ้งต้น กองทนุฯ จะมุ่งเน้นการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟ้า 
โดยกองทนุฯ จะน าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกแก่ประชาชนทัว่ไป ลงทุนในสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ ซึง่ระยะเวลาของสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ จะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ ช าระราคาซือ้ตามสญัญาโอน
สิทธิรายได้สุทธิฯ จนถึงวนัสิน้สดุอายุสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ คือวนัที่ 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ BECและ 
วนัท่ี 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC หรือคิดเป็นระยะเวลาซือ้ขายประมาณ 11 ปี ส าหรับ BEC และประมาณ 18 ปี 
ส าหรับ BPC 

2.2 วัตถุประสงค์การใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขายครัง้แรก 

จ านวนเงินทัง้หมดโดยประมาณที่กองทุนฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกจ านวน 
350,000,000 หน่วย จะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง  3,430 – 3,850  ล้านบาท โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะน าเงินจ านวน
ดงักลา่วใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงันี ้

• เพื่อลงทนุในสิทธิในรายได้สทุธิฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ 
BPC ตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และ 

• เงินสว่นที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทนุฯ และใช้ส าหรับช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุฯ รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทนุฯ ในสว่นท่ีกองทนุฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

แผนการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตัง้ใจ ณ 
ปัจจุบันของบริษัทจัดการ และตามประมาณการการจัดสรรจ านวนเงินที่จะได้รับที่จัดท าอย่างดีที่สดุของบริษัท
จดัการ  

2.3 นโยบายการลงทุน 

2.3.1 การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก 

ในการลงทุนครัง้แรก กองทุนฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ  ทัง้นีร้ะยะเวลาของสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จะเร่ิมตัง้แต่วนัที่กองทุนฯ ช าระราคาซือ้
ให้แก่ BEC และ BPC และจะสิน้สดุในวนัที่ 10 สงิหาคม 2571 ส าหรับสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ที่ท า
กบั BEC และสิน้สดุวนัท่ี 6 เมษายน 2578 ส าหรับสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ท่ีท ากบั BPC ตามล าดบั 

กองทนุฯ จะได้รับรายได้สทุธิฯ ตามสตูรการค านวณภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  ซึง่ประกอบด้วย 
(1) รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า (2) รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ (3) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ หกัด้วย (4) ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญาโอนสทิธิ
รายได้สทุธิฯ ในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ”) โดยสญัญาส าคญัที่เก่ียวข้องกบัสญัญาโอน
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สทิธิรายได้สทุธิฯ มีดงันี ้1. สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่ง BEC และ BPC กบั กฟภ. 2. สญัญาซือ้ขายไฟฟา้
ระหว่าง BEC และ BPC กบั BSF 3. สญัญาซือ้ขายไอน า้ ระหว่าง BEC และ BPC กบั BSF 4. สญัญาซือ้
ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้ระหว่าง BEC และ BPC กบั BSF 5. สญัญาซือ้ขายน า้ RO 
ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 6. สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF 
และ 7. สญัญาบริหารจดัการและซอ่มแซมบ ารุงโรงไฟฟา้ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนฯ 

  
แผนภาพข้างต้นถูกจัดท าขึน้เพื่อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทัง้หมดที่เก่ียวกับ
สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็น
สาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่ เก่ียวข้อง ” หัวข้อย่อยที่  5.1 “สัญญาโอนสิทธิ 
รายได้สทุธิฯ” 

1) รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า 

BEC และ BPC ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลงังานความ
ร้อนร่วม ซึง่ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั มีก าลงัการผลติไฟฟา้โรงละประมาณ 9.9 เมกะวตัต์ โดย 
BEC และ BPC ได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบพลงังานชีวมวล โดยก าหนดอตัรารับซือ้ไฟฟ้า
แบบ Feed in Tariff (“FiT”) ในปริมาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ 8 เมกะวตัต์ กบั กฟภ. จ านวน 2 ฉบบั  

ทัง้นี ้รายละเอียดเบือ้งต้นของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement: PPA) ที่ท ากบั 
กฟภ. มีดงันี ้

 

    

BSF

BEC     BPC

(1)                 
         (2)       
                

       

              

(6)                     
                          
                                
                           

(1)                      

(3)                          
                    

(4)                       
                          
    (5)              RO     
     Condensate
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ตารางแสดงรายละเอียดสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าของ BEC และ BPC ที่ท ากับ กฟภ. 

บริษัท 
ขนาดการรับซือ้
ไฟฟ้าสูงสุดตาม

สัญญา 
ประเภทเชือ้เพลิงตามสัญญา 

วันเร่ิมจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) 

วันสิน้สุดอายุ
สัญญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า 

BEC 8.0 เมกะวตัต์ 
เชือ้เพลงิชีวมวล1 ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 75 ของเชือ้เพลงิทัง้หมด 

11 พฤษภาคม 2555 10 สงิหาคม 2571 

BPC 8.0 เมกะวตัต์ 
เชือ้เพลงิชีวมวล1 ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 75 ของเชือ้เพลงิทัง้หมด 

7 เมษายน 2558 6 เมษายน 2578 

ที่มา: BEC และ BPC 

 หมายเหต ุ: 1  เชือ้เพลงิชีวมวลหลกัของโรงไฟฟา้ BEC และ BPC ได้แก่กากอ้อย 

 

นอกจากนี ้BEC และ BPC จะมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ BSF เพิ่มเติมก่อนหรือในวนัที่กองทุนฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จ ซึ่งระยะเวลาซือ้ขายของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC BPC และ BSF จะสอดคล้องกับระยะเวลาการซือ้ขาย
รายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้ปริมาณขัน้ต ่าที่ BSF ตกลงจะรับซือ้จะค านวณจากก าลงัการผลิตของ
โรงไฟฟา้โรงละ 0.25 เมกะวตัต์ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอน
สิทธิรายได้สทุธิฯ” และ หวัข้อ 2.4 “ข้อมลูทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.4.6 “สาระส าคญัของสญัญาที่
เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้” - หวัข้อย่อยที่ 2.4.6.1 “สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค” หวัข้อยอ่ย
ที ่2.4.6.2 “สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั BSF”  

2) รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ 

โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration 
System) ซึ่งภายใต้กระบวนการผลิตดงักลา่วจะก่อให้เกิดทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ โดย BEC และ BPC 
จะจ าหน่ายไอดี และไอเสียให้แก่ BSF ภายใต้สญัญาซือ้ขายไอน า้ ระหว่าง BEC และ BPC กับ 
BSF ซึ่งมีระยะเวลาสอดคล้องกับระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.4 “ข้อมลูทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” 
หวัข้อย่อยที่ 2.4.6 “สาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า” - หวัข้อ
ยอ่ยที่ 2.4.6.3 “สญัญาซือ้ขายไอน า้” 

3) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  

รายได้อื่นใดที่ BEC และ BPC ได้รับจากสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
(นอกเหนือจากรายได้ที่ระบุในข้อ (1) และ ข้อ (2) ข้างต้น) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ” 
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4) ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า  

คา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟา้ที่น ามาใช้ในการค านวณรายได้สทุธิฯ ประกอบไปด้วย (1) รายจ่ายที่เกิดขึน้
จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น ค่าวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟา้และไอน า้ ค่าเบีย้ประกนั
ตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั และ คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารส าหรับการโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และ (2) รายจ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (2.1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (2.2) ค่าบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 
เช่น คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟา้ที่จ าเป็นเพื่อให้โรงไฟฟา้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายส าหรับท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ และ เงินเดือน โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ 
ของพนกังานรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและค่าโสหุ้ย ทัง้นี ้หากมีรายจ่ายสว่นเพิ่มใดๆ 
ตามรายการที่ระบุในรายจ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมที่เกินจากจ านวนเงินที่
กองทนุฯ ตกลงจะโอนให้แก่ BEC และ BPC ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มดงักลา่ว BEC และ BPC 
เป็นผู้ รับผิดชอบ  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่ เป็น
สาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หัวข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ” 

โดยการน าสง่รายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ BEC และ BPC จะค านวณรายได้สทุธิฯ และ
น าสง่รายได้สทุธิฯ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ให้แก่กองทนุฯ เป็นรายเดือน ซึง่
จะเท่ากบัรายได้ตามข้อ (1) ถึง (3) หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าตามข้อ (4) ตามรายละเอียดที่ระบุ
ข้างต้น โดย BEC และ BPC จะน าส่งรายได้สทุธิฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯและข้อมลูทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อยอ่ยที่ 2.3.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ ลงทนุครัง้แรก” 

อนึ่ง ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้มีการยื่นค าขอจด
ทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุเป็นการทั่วไป เป็นหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั นบั
แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ และ กองทุนฯจะต้องเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งคิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนฯ ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนฯ ดงันัน้ กองทุนฯ จะเข้าท าสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ เพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิในรายได้สทุธิฯ ภายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการคาดว่า
จะเข้าท าสญัญาดงักลา่วในวนัจดทะเบียนกองทุนฯ หรือภายในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ ภายหลงัจากวนัจด
ทะเบียนกองทุนฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับตารางก าหนดการเก่ียวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทนุในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4 “การเสนอขาย การจดัสรรและ
การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

ส าหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ 
BPC บริษัทจดัการจะควบคมุดแูละและติดตามผ่านรายงานที่ BEC และ BPC จะต้องสง่ให้กองทนุฯ เป็น
รายเดือน และ/หรือ รายไตรมาส ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  (อาทิเช่น งบทดลอง 
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(Trial Balance) รายไตรมาสของ BEC และ BPC ที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมของ BRR 
งบการเงินประจ าปีของ BEC และ BPC ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว รายงานประมาณการคา่ใช้จ่าย
ประจ าปี รายงานประจ าเดือนส าหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ รายงาน
แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกบัประมาณการของ BEC และ BPC และ ก าหนดการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟา้ เป็นต้น) 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนินการ BEC และ BPC ตกลงด าเนินการให้มีการวางหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้(1) จดจ านอง
ที่ดิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ (2) การ
จ าน าหุ้นทัง้หมดของ BEC ที่ถือโดย BRR และการจ าน าหุ้นทัง้หมดของ BPC ที่ถือโดย BEC (3) การโอน
สิทธิอย่างมีเง่ือนไข1ในสญัญาเช่าของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า (4) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขใน
บญัชี รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทุนฯ และ (5) การ
ด าเนินการให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 
5.3 “สญัญาวางหลกัประกนั” 

ทัง้นี ้ตามข้อตกลงภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ นัน้ BRR ในฐานะผู้สนับสนุนตกลงที่จะด าเนินการ
ดงัต่อไปนีเ้พื่อให้กองทุนฯ มั่นใจได้ว่าการด าเนินการของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยเช่น (ก) รักษา
สดัสว่นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ/หรือ ทางอ้อมใน BEC ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99.00 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้ว ใน BPC ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว และใน BSF ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51.00 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ข) รักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20.00 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุครัง้แรกส าเร็จ (ค) 
ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ BEC BPC และ BSF ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาที่เก่ียวข้อง (เช่น สญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ สญัญาซือ้ขายไอน า้ สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ สญัญาซือ้ขาย
น า้ Condensate สญัญาซือ้ขายน า้ RO และ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า) และ (ง) ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) แก่กองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ BRR โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.2 “สญัญาตกลงด าเนินการ” 

แผนภาพต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างของกองทนุฯ และความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
กิจการโรงไฟฟ้า และ ผู้สนบัสนุน (ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 33.332 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนฯ ภายหลงัการเสนอขายครัง้

                                                           
1  กองทนุฯ จะสามารถพิจารณาเข้ารับประโยชน์จากการโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขตามท่ีระบุใน (3) และ (4) ได้เม่ือ BEC และ/หรือ BPC ท าผิดเง่ือนไขใน

สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หรือสญัญาตกลงด าเนินการ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หรือสญัญาตกลงด าเนินการ  

2   ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 1/2554 ข้อ 26 ที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บุคคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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แรก) และผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น ภายหลงัจากการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ และเข้าท าสญัญาโอนสทิธิ
รายได้สทุธิฯ และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เสร็จสิน้ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างของกองทุนฯ 

 
  

การโอนผลประโยชน์จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

รายละเอียดเบือ้งต้นเก่ียวกบัการโอนรายได้สทุธิฯ ให้แก่กองทนุฯ สามารถแสดงตามแผนภาพดงัตอ่ไปนี  ้

แผนภาพแสดงการโอนรายได้สุทธิฯ ให้แก่กองทุนฯ 

 

หมายเหต:ุ * บญัชี 1 หมายถึง บญัชีธนาคารซึ่งเปิดไว้กับผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นบญัชีที่ถกูก าหนดให้รับรายได้
ค่าซือ้ขายไฟฟ้า รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ และ รายได้อ่ืนที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  ตามที่
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ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ โดยทาง BEC และ BPC จะเป็นเจ้าของบญัชี 1 ของแตล่ะบริษัท 
อย่างไรก็ตาม การเบิกถอนเงินจากบัญชี 1 จะอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยมีการ
ก าหนดให้ กองทนุฯ ลงนามร่วมกันกับ BEC หรือ BPC ในการโอนเงินรายได้ในบญัชี 1 ของ BEC หรือ 
BPC ไปยงับญัชีอ่ืนๆ ตามที่ระบใุนสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 

2.3.2 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ของ BEC และ BPC บ ริษัทจัดการในนามของ 
กองทนุฯ อาจลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระท าได้ และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุฯ 

การลงทนุ หรือการได้มาเพิ่มเติม ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานใดๆ อนัมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการได้มาดงักลา่วจะต้อง
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกับเมื่อกองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก (เช่น ข้อ
ก าหนดการสอบทานธุรกิจ Due Diligence และ การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติ
อนมุตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อก าหนดเก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในหวัข้อ 6 “การ
ท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู” หวัข้อย่อยที่ 6.3 “การด าเนินการท่ีต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ จะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูคา่การ
ลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

อยา่งไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเตมิซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมมีลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท 
แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดงักลา่ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว หรือเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามข้อตกลงหรือ
สญัญาที่มีกบัภาครัฐ ซึง่ได้ระบไุว้อยา่งเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุฯ ในกรณีเช่นนี ้ไมจ่ าเป็นต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่การลงทนุ หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจ าเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติม กองทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนเก่ียวกับการเพิ่มทุนตามที่ก าหนดในหัวข้อ  8.5 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน” ซึ่งจะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม กองทุนฯ จะต้อง
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเก่ียวกบัการกู้ยืมตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน”   

นอกจากนี ้ในกรณีที่กองทนุฯ มีการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต 
กองทนุฯ จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทน. 1 /2554 ซึง่ห้ามมิให้กองทนุฯ ประกอบ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง  

อย่างไรก็ดี  หากในอนาคตกองทุนฯ จะเข้าท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้
บคุคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
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1) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาใดๆ ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว จะกระท าได้เมื่อได้รับมติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือ
ยกเลิกสญัญาดงักล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือเป็นการเข้าท า แก้ไข 
หรือยกเลกิ สญัญาที่เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ระบไุว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการ
จัดการกองทุนฯ โปรดพิจารณาข้อก าหนดเก่ียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนในหวัข้อ 6 “การท า
ธุรกรรมกับบคุคลที่เก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” หวัข้อย่อยที่ 6.3 “การด าเนินการที่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

2) การค านวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าว ให้พิจารณาจากมูลค่าสัญญาทุกรายการภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 

2.3.3 การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนฯ ลงทุนได้  

นอกจากการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัตามที่ได้ระบใุนข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 แล้ว กองทนุฯ อาจด าเนินการ
ลงทุนในทรัพย์สินรองหรือ มีไว้ซึ่งประเภททรัพย์สินดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไข หรือ เพิ่มเติมประเภท หรือลกัษณะหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีกองทนุฯ สามารถลงทนุได้ 

1) พนัธบตัรรัฐบาล 

2) ตัว๋เงินคลงั 

3) พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที่ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้ ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

5) บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก  ทัง้นี ้หากเป็นบตัรเงินฝากที่ เข้าลกัษณะของตรา
สารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทนุเพื่อการ
ฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไล่
เบีย้ หรือผู้ค า้ประกัน  ทัง้นี ้หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินที่เข้าลกัษณะของตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

7) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือกองทนุ
รวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี ้หรือเงินฝาก 

8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่น 

9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 13  

 

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ในต่างประเทศที่มีการซื อ้ขายในตลาดซื อ้ขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกของ World 
Federation of  Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทนุรวมในตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

10) หุ้นท่ีออกโดยบริษัทท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทนัน้มีการลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือมีรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปี
บญัชี 

(ข) บริษัทนัน้มิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ตาม
ประกาศที่ ทน. 1 /2554 

11) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าท าสญัญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทนุรวม 

ทัง้นี ้ ในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทนุชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมี
ประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภท หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ บริษัทจดัการ จะด าเนินการ
ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2.3.4 อัตราส่วนการลงทุน 

เมื่อสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี กองทนุฯ จะต้องด ารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัตามที่ได้ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ โดยค านวณ
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลกัจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้มาหรือราคาอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. 
ก าหนด ดังนัน้ กองทุนฯ จะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ 

บริษัทจดัการ มีหน้าที่ท่ีจะต้องควบคมุดแูลให้อตัราสว่นการลงทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิรอง เป็นไป
ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน.87/2558  เร่ือง การลงทนุของกองทนุ 
ฉบบัลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3.5 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ 

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯ อนัมีมลูคา่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการจ าหนา่ยไปดงักลา่ว จะต้องอยู่
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ภายใต้ข้อก าหนด เช่นเดียวกนักบัเมื่อกองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก (เช่น ข้อ
ก าหนดการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้มติอนมุตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณี
การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุฯ หรือในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนฯ  ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการจ าหน่ายไปในแต่ละกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ทกุรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

2.4 ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.4.1 ภาพรวมผู้ถอืหุ้นของ BEC และ BPC 

 
แผนภาพแสดง กลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BRR 

BRR เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ BEC และ BPC โดย BRR ถือหุ้ นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 
ตามล าดบั กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ เป็นหนึง่ในผู้บกุเบิกอตุสาหกรรมน า้ตาลของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยมีนายวิเชียร ตัง้ตรง
เวชกิจ เป็นผู้ ริเร่ิมปลกูอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูอ้อยในจงัหวดับุรีรัมย์  กลุม่น า้ตาลบุรีรัมย์ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาวสีร า ทัง้ในและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี รวมถึงการน าผลพลอยได้ที่ได้จาก
กระบวนการผลติน า้ตาล เช่น กากอ้อย และกากหม้อกรอง มาตอ่ยอดธุรกิจอยา่งครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจผลติไฟฟา้ชีวมวล และ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย กลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ ได้ปรับโครงสร้างโดยจดทะเบียนจัดตัง้ BRR ซึ่งเป็น Holding 
Company ในปี 2556 และในปีถัดมา BRR เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ในปัจจุบัน BRR มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 676,750,000 บาท โดย BRR ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนการกลยทุธ์ตา่งๆ 
ของ BEC และ BPC รวมถึงบริษัทยอ่ยในกลุม่ทัง้หมด ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการขยายธุรกิจของกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ ทัง้นี ้
กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัทในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

(BRR) 
Holding Company ท าหน้าที่ลงทนุในบริษัทยอ่ย 

บริษัท โรงงานน า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั 
(BSF) 

ผลติและจดัจ าหนา่ยน า้ตาลทราย 

บริษัท บรีุรัมย์วิจยัและพฒันาอ้อย จ ากดั 
 (BRD) 

จัดหาต้นอ้อยให้ BSF โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกอ้อยในลักษณะ 
Contract Farming 

บริษัท ปุ๋ ยตรากญุแจ จ ากดั 
(KBF) 

ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์จากกากหม้อกรอง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
น า้ตาล 

บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั 
(BEC) 

ผลิตไฟฟ้าและไอน า้โดยใช้เชือ้เพลิงจากกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติน า้ตาล 

บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั  
(BPC) 

ผลิตไฟฟ้าและไอน า้โดยใช้เชือ้เพลิงจากกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติน า้ตาล 

บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 
(BPP)3 

ผลิตไฟฟ้าและไอน า้โดยใช้เชือ้เพลิงจากกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติน า้ตาล 

บริษัท น า้ตาลทนุบรีุรัมย์ จ ากดั 
(BSC) 

ผลติและจดัจ าหนา่ยน า้ตาลทราย (ยงัไมไ่ด้เร่ิมประกอบธุรกิจ) 

บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั 
(CSF) 

ผลติและจดัจ าหนา่ยน า้ตาลทราย  
(ยงัไมไ่ด้เร่ิมประกอบธุรกิจ) 

กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิง ในปัจจบุนักลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ มีโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการแล้ว 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ในสว่นของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ซึ่งด าเนินการโดย BPP นัน้ ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการผลติไฟฟา้จาก กกพ. แล้ว  

นอกจากนี ้กลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ได้วางแผนที่จะขยายพืน้ที่การส่งเสริมการปลกูอ้อย และก าลงัการผลิตน า้ตาลทรายอย่าง
ตอ่เนื่อง ซึ่งจะสง่ผลให้มีกากอ้อยซึง่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานน า้ตาลของ BSF เพิ่มขึน้ ด้วยเหตนุี ้การขยายก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าพร้อมไปกับการขยายก าลงัการผลิตน า้ตาลนัน้ จะเปิดโอกาสให้กลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ สามารถสร้างประโยชน์จากผล
พลอยได้จากกระบวนการผลติน า้ตาลได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

                                                           
3 กองทนุฯ ไม่ได้เข้าลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPP 
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2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ภายใต้โครงสร้างกองทุนฯ 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC หลังการจดัตัง้กองทุนฯ 

ข้อมูลทั่วไป 

 BEC BPC 

วนัจดัตัง้บริษัท 17 มิถนุายน 2548 4 เมษายน 2554 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
โดยมีโรงไฟฟ้าบริษัทละ 1 โรงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยี
แบบผลติพลงังานความร้อนและไฟฟา้ร่วมกนั (Cogeneration System) ท าให้สามารถผลิต
และจ าหนา่ยทัง้ไฟฟา้และไอน า้ได้ ทัง้นี ้โรงไฟฟา้ทัง้ 2 แหง่ ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลงิหลกั  

การจัดหาวัตถุดิบหลักใน
การผลติไฟฟา้และไอน า้ 

กากอ้อย : BEC และ BPC ซือ้กากอ้อยจาก BSF ภายใต้สญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลใน
การผลติไฟฟา้และไอน า้ เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิส าหรับโรงไฟฟา้ 

น า้ : BEC และ BPC ซือ้น า้ 2 ประเภทจาก BSF อันได้แก่ น า้ RO (Reverse Osmosis)  
และน า้ Condensate ภายใต้สญัญาซือ้ขายน า้ RO และสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate  

ทัง้นี ้แต่ละสญัญาดงักลา่วของ BEC และ BPC จะมีระยะเวลาซือ้ขายตัง้แต่วนัที่คู่สญัญา
ลงนามในสญัญาจนถึงวนัท่ี  10 สงิหาคม 2571 และวนัท่ี   6 เมษายน 2578 ตามล าดบั 

ก าลงัการผลติ  หม้อต้มไอน า้ (Boiler)  

ไอดี: 85 (ตนัตอ่ชัว่โมง) 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (Generator) 

ไฟฟา้ :  9.9 (เมกะวตัต์) 

หม้อต้มไอน า้ (Boiler)  

ไอดี: 100 (ตนัตอ่ชัว่โมง) 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (Generator)  

ไฟฟา้ : 9.9 (เมกะวตัต์) 

ทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559  

135.6 ล้านบาท 

(มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น เทา่กบั 100 บาท) 

170 ล้านบาท 

(มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น เทา่กบั 100 บาท) 

ที่ตัง้ เลขที่  289 หมู่ที่  2 ต าบลหิน เหล็กไฟ เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคู
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 BEC BPC 

อ าเภอคเูมือง จงัหวดับรีุรัมย์ เมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 5 มกราคม 2560  

รายการทรัพย์สินส าคัญ
ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า 

BEC BPC 

ที่ดิน 

กรรมสทิธ์ิ 

 

สิทธิการเช่า / อายุการเช่า
คงเหลือโดยประมาณ ณ 
วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

 

 

 

โฉนดที่ดินเลขที่ 8470 / 19 ปี, 8471 / 19 ปี, 
20422 / 19 ปี, 20424 / 19 ปี และ 28345  / 
19 ปี 

 

โฉนดที่ดินเลขที่ 8473, 27608, 29427, และ 
29797 

โฉนดที่ดินเลขที่ 20422 (บางสว่นของที่ดิน)4 
/ 3 ปี และ 27607 / 18 ปี 

อาคาร อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหนัไอน า้ และส่วน
ควบคมุ 

อาคารหอระบายความร้อน 

อาคารปรับปรุงคณุภาพน า้ 

อาคารผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน า้ และส่วน
ควบคมุ 

อาคารหอระบายความร้อน 

อาคารปรับปรุงคณุภาพน า้ 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลกั   

เคร่ืองกังหันไอน า้ (Steam 
Turbine) 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เ ค ร่ื อ ง ก า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า
(Generator) 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

                                                           
4     ปัจจบุนั BPC ยงัไม่สามารถจดัท าสญัญาเช่าระยะยาวส าหรับท่ีดินผืนหนึง่ซึง่มีขนาด 1 งาน 55 ตารางวา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 20422  ซึง่

เป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินของ BPC เน่ืองจากท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลภายนอก ซึง่ตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกันไว้กับ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแหง่หนึง่ และปัจจบุนัท่ีดนิดงักลา่วได้มีการท าสญัญาเช่าระหว่าง BEC และ BPC เป็นระยะเวลา 3  ปี  

 อย่างไรก็ดี กองทนุฯ ได้ก าหนดให้การจดัการเร่ืองดงักล่าวเป็นหนึ่งในหน้าท่ีท่ีส าคญัของ BPC คือ ภายใน  60 วนันบัแตว่นัท่ีกองทนุฯเข้าลงทนุส าเร็จ BPC 
จะเข้าท าสญัญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอกดงักล่าว และจะด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าว โดยก าหนดให้ระยะเวลาการเช่า
ครอบคลมุถึงวนัท่ี  6 เมษายน  2578  รวมถึงจะเข้าท าสญัญาโอนสทิธิการเช่าท่ีดนิอย่างมีเง่ือนไขให้ครอบคลมุระยะเวลาเช่าดงักล่าวให้แก่กองทนุฯ ทัง้นี ้
บุคคลภายนอกดงักล่าว มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ จึงคาดว่า BPC จะสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่หาก BPC ไม่
สามารถด าเนินการดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระยะเวลาซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ระหว่างกองทนุฯ และ BEC สิน้สดุลงแล้ว BEC ตกลงจะยงัไม่
ปลดหน้าท่ีเร่ืองเก่ียวกับการโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินดังกล่าวต่อไปจนกว่า BPC จะด าเนินการเข้าท าสัญญาเช่าระยะยาวกับ
บคุคลภายนอกดงักล่าว และจะด าเนินการจดทะเบียนสทิธิการเช่าท่ีดินดงักล่าว รวมถึงจะเข้าท าสญัญาโอนสทิธิการเช่าท่ีดนิอย่างมีเง่ือนไขให้ครอบคลมุ
ระยะเวลาเช่าดงักลา่วให้แก่กองทนุฯ จนแล้วเสร็จ 
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หม้อไอน า้ (Boiler) 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

ราคาประเมินทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทนุโดยบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อที่ 3  

มลูคา่ต้นทนุทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ ส าหรับการพิจารณาก าหนดวงเงินประกนัภยัความเสีย่งภยั
ทกุชนิด (Industrial All Risks) 

ต้นทนุทดแทนใหม ่
(Replacement Cost New) 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

(ประเมิน ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559) 

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ประเมิน ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559) 

BEC 468,700,000 527,000,000 

BPC 539,700,000 536,000,000 

2.4.3 โครงสร้างรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC 

โครงสร้างรายได้สทุธิของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้แก่กองทุนฯ จะสอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของ
โรงไฟฟา้ตามที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ซึง่รายละเอียดที่ส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

1) รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า 

เงินที่ BEC และ BPC จะได้รับจากกฟภ. จากการขายไฟฟ้า และเงินที่ BEC และ BPC จะได้รับ
จากการขายไฟฟา้ให้แก่ BSF และ/หรือบคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) 

BEC  ได้เร่ิมจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 
(Power Purchase Agreeement) เลขที่  VSPP-PEA-044/2554 ที่ได้ท ากับ กฟภ. โดยสัญญา
ดงักลา่วเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็มาก (Very Small Power Purchaser 
: VSPP) แบบ Adder  มีปริมาณรับซือ้พลงัไฟฟ้าสงูสดุ 8 เมกะวตัต์ ที่ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 5 ปี    ต่อมาในวนัที่ 20  กันยายน 2559 
BEC ได้ด าเนินการแก้ไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็น Feed in Tariff (FiT)  ซึ่งโดย
ปกติจะมีระยะเวลาของสญัญา 20 ปี แต่เนื่องจาก BEC ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้แบบ Adder ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงต้องหกัระยะเวลาที่ได้จ่ายไฟฟา้เข้า
ระบบดงักลา่ว รวมถึงต้องหกัระยะเวลาปรับลดตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงชีว
มวล) ในช่วงเปลีย่นผา่นจากแบบ Adder เป็น FiT พ.ศ. 2559  ดงันัน้ ระยะเวลาของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ณ วนัที่คาดว่าจะมีการจัดตัง้กองทุนฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส  2 ของปี 2560 จะ
คงเหลอืประมาณ 11 ปี (สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จะสิน้สดุในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2571) 

BPC ได้เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(Power Purchase Agreeement) เลขที่ VSPP-PEA 008/2556 กบั กฟภ. โดยสญัญาดงักลา่วเป็น
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Purchaser : VSPP) 
แบบ FiT  มีปริมาณรับซือ้พลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์  เป็น
ระยะเวลา 20 ปี ดงันัน้ ระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ณ วนัท่ีคาดว่าจะมีการจดัตัง้กองทนุฯ 
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ซึง่อยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 2 ของปี 2560 จะคงเหลือประมาณ 18 ปี (สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะ
สิน้สดุในวนัที่ 6 เมษายน 2578) ทัง้นี ้กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลติ จดัให้ ได้มา จดัสง่และจดัจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ  ในเขตจ าหน่าย 74 จังหวดัทั่วประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ) หรือ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ของพืน้ที่ทัง้ประเทศ และมีผู้ ใช้ไฟฟ้า 18.17 ล้านราย โดยในปี 2558 กฟภ. มีหน่วยซือ้ไฟฟ้ารวม
ทัง้สิน้ 130,385 ล้านหน่วย และมีการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 123,210 ล้านหน่วย กฟภ. มีทุน
ประเดิม 87 ล้านบาท และทนุรับจากงบประมาณ 4,803 ล้านบาท กฟภ. มีกระทรวงการคลงัเป็นผู้
ถือหุ้นร้อยละ 1005 โดยตัง้แต่ปี 2555 กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. โดยที่
ผ่านมา BEC และ BPC ได้ปฎิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟภ. อย่างเคร่งครัด 
และพร้อมให้ความร่วมมือกบักฟภ. ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ตลอดเวลา 

โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC และ BPC 
กบั กฟภ. เป็นดงัตอ่ไปนี ้

1. อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นคงที่ (FiT fixed : FiTF) จะอยู่ที่ 2.39 บาทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง โดยคิด
จากต้นทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา ซึ่ง FiTF จะคงที่ตลอดอายุ
โครงการ  

2. อตัรารับซือ้ไฟฟ้าสว่นแปรผนั (FiT variable : FiTV) คิดจากต้นทุนของวตัถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะปรับเพิ่มขึน้ตามค่าอัตราเงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน  (Core inflation) 
เฉลี่ยของปีก่อนหน้า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ (โดยในปี พ.ศ.2560 ค่า FiTV 
เทา่กบั 1.85 บาทตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง) 

3. อัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ  FiT พิเศษ (FiT Premium) จะอยู่ที่  0.30 บาทต่อกิโลวัตต์
ชัว่โมง ทัง้นี ้BEC และ BPC จะได้รับ FiT Premium จาก กฟภ. เฉพาะในช่วงระยะเวลา 8 
ปีแรก นบัจากวนัที่เร่ิมขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับ กฟภ. โดย BEC และ BPC 
จะได้รับสทิธิจนถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 และ 6 เมษายน 2566 ตามล าดบั 

ทัง้นี ้นอกจากการขายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. ซึ่งเป็นผู้ซือ้ไฟฟ้าหลกั BEC และ BPC ยงัสามารถขาย
ไฟฟา้ให้แก่ BSF และ บคุคลภายนอก (ถ้ามี) ทัง้นีม้ีการก าหนดปริมาณขัน้ต ่าและปริมาณสงูสดุที่ 
BSF จะซือ้จาก BEC และ/หรือ BPC โดยอตัราคา่ไฟฟา้ที่จ าหนา่ยแก่ BSF เป็นดงัตอ่ไปนี ้

• ในกรณีที่ BSF ซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ/หรือ BPC ยงัไม่เกินปริมาณขัน้ต ่าที่ BSF ตกลง
จะซือ้ ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้าจะอ้างอิงจากอตัราค่าไฟฟ้าที่ BSF ซือ้

                                                           
5  ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2558 ของ กฟภ. 
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จาก กฟภ. หรืออตัราค่าไฟฟ้าที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ขายให้แก่ กฟภ. 
แล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

• ในกรณีที่ BSF รับซือ้ไฟฟา้จาก BEC และ/หรือ BPC เกินกวา่ปริมาณขัน้ต ่าที่ BSF ตกลง
จะซือ้ ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อตัราคา่ไฟฟา้ส าหรับไฟฟ้าในสว่นที่เกินจากปริมาณขัน้
ต ่าจะอ้างอิงจากอตัราคา่ไฟฟา้ที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแตก่รณี) ขายให้แก่ กฟภ. 

ทัง้นี ้อัตราค่าไฟฟ้าที่ BSF ซือ้จากกฟภ. เฉลี่ย 12 เดือนตัง้แต่เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือน
มีนาคม 2560 อยูท่ี่ 3.86 บาทตอ่เมกะวตัต์ชัว่โมง ซึ่งต ่ากว่าอตัราค่าไฟฟา้ที่ BEC และ/หรือ BPC 
ขายให้กฟภ. ในปี 2560 ภายใต้โครงสร้างอตัราคา่ไฟฟา้แบบ Feed in Tariff ซึง่มีผลรวมอยูท่ี่ 4.54 
บาทต่อเมกะวตัต์ อย่างไรก็ตาม อตัราค่าไฟฟ้าที่ BSF ซือ้จากกฟภ. ในแต่ละเดือนอาจไม่เท่ากัน 
โดยอาจสูงหรือต ่ากว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ BEC และ/หรือ BPC ทัง้นีข้ึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ BSF ซือ้ในแต่ละเดือน เป็นต้น ส าหรับอตัราคา่ไฟฟ้าที่ BSF ซือ้จากกฟภ. 
ในเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี่ 3.65 บาทตอ่เมกะวตัต์ชัว่โมง 

ทัง้นี ้BEC และ BPC จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั BSF ซึง่ BSF เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่น า้ตาล
บุรีรัมย์ เช่นเดียวกับ BEC และ BPC โดยโรงงานน า้ตาลของ BSF ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
โรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC ซึง่ท าให้สะดวกตอ่การจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัโรงน า้ตาลของ BSF    

BSF จดัตัง้ขึน้ในปี 2546 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทราย โดยกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิต และจดัจ าหน่ายน า้ตาลมาเป็นเวลากวา่ 50 ปี ทัง้นี ้
ในฤดกูารผลิตปี 2558/59 BSF ขยายก าลงัการผลิตน า้ตาลทราย โดยมีก าลงัการหีบอ้อย เพิ่มขึน้
เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวนั ซึ่งท าให้สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่าปีละ 2 ล้านตัน ใน
ปัจจุบนั BSF มีทนุจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและบริการ 3,467 ล้าน
บาท และ 3,615 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั  ในการจ าหนา่ยไฟฟา้แก่ BSF จะช่วย
เพิ่มความมัน่คงของการสร้างรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้แก่โรงไฟฟา้และกองทนุฯ มากยิ่งขึน้ 

2) รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ 

BEC และ BPC ผลิตและจ าหน่ายไอน า้ 2 ประเภท ให้แก่ BSF เพื่อไปใช้ในกระบวนการผลิต
น า้ตาล และในบางกรณีอาจมีการซือ้ขายไอน า้ระหว่างกัน ของ BEC และ/หรือ BPC และ/หรือ 
บคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) ซึง่ได้แก่ 

ไอดี 

รายได้คา่ซือ้ขายไอดีที่ BEC และ BPC จะได้รับจาก BSF จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ ซึง่ได้
ก าหนดราคาและปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF และคุณสมบตัิ โดยระยะเวลาซือ้
ขายของสญัญาซือ้ขายไอน า้จะสอดคล้องกบัระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ  

ไอเสยี 
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รายได้คา่ซือ้ขายไอเสยีที่ BEC และ BPC จะได้รับจาก BSF จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ ซึ่ง
ได้ก าหนดราคาและปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าต่อฤดกูาลผลติของ BSF และคณุสมบตัิ โดยระยะเวลาซือ้
ขายของสญัญาซือ้ขายไอน า้จะสอดคล้องกบัระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ 

โดยปกติ ฤดูกาลผลิตของ BSF จะเร่ิมต้นตัง้แต่ 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทัง้นี ้
ระยะเวลาดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงตามการประกาศโดยส านกังาน กอน.   

3) รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่ เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจาก
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และเงินได้และ/
หรือค่าปรับที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับจากสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ รวมถึงรายได้จากการซือ้ขายน า้ Condensate และ/หรือ น า้ RO ระหวา่ง BEC และ/หรือ 
BPC และ/หรือบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ทัง้นี ้รายได้อื่นดงักล่าวไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดจากผลผลิต
พลอยได้อื่นๆ และค่าปรับที่ BEC และ/หรือ BPC อาจได้รับภายใต้สญัญาที่ปรึกษางานเดินระบบ
และงานซอ่มบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ (the Operating and Maintenance Contract) 

โครงสร้างรายจ่าย 

ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่
ส าคญั และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
ไมใ่ช่กระแสเงินสด เช่น คา่เสือ่มราคา  

1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ส าคัญ  

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ส าคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับวัตถุดิบ ชีวมวลที่ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้  ค่าใช้จ่ายในการซื อ้น า้ 
Condensate ค่าใช้จ่ายในการซือ้น า้ RO  ค่าเบีย้ประกัน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบชีวมวลที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัตถุดิบชีวมวลที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ตามจ านวนที่
ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นต้นทนุหลกัใน
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดยปริมาณ และคุณสมบตัิของ
เชือ้เพลงิ จะมีรายละเอียดเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน า้ระหว่าง BEC และ BPC กับ BSF และมีระยะเวลาซือ้ขายของ
สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล สอดคล้องกบัระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ตาม
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

1.2) ค่าใช้จ่ายในการซือ้น า้ Condensate 
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คา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นต้นทนุหลกัในการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และ 
BPC โดย BEC และ BPC ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ กบั BSF ซึ่งได้มีการก าหนด
ราคา ปริมาณ และคุณสมบัติของน า้ Condensate และเง่ือนไขอื่นๆ ไว้ โดย
ระยะเวลาซือ้ขายของสัญญาซือ้ขายน า้จะสอดคล้องกับระยะเวลาการซือ้ขาย
รายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

1.3) ค่าใช้จ่ายในการซือ้น า้ RO 

คา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นต้นทนุหลกัในการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และ 
BPC โดย BEC และ BPC ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ กบั BSF ซึ่งได้มีการก าหนด
ราคา ปริมาณ และคณุสมบตัิของน า้ RO และเง่ือนไขอื่นๆ ไว้ โดยระยะเวลาซือ้ขาย
ของสญัญาซือ้ขายน า้ จะสอดคล้องกับระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สุทธิฯ ตาม
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

1.4) ค่าใช้จ่ายในการซือ้ไอดีและ/หรือไอเสียและ/หรือน า้ Condensate และ/หรือ
น า้ RO ระหว่างกันของ BEC และ/หรือ BPC และ/หรือบุคคลอื่นๆ (ถ้ามี)  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดขึน้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าของ BEC หรือ BPC มีปัญหา
ขัดข้องหรืออยู่ในช่วงการซ่อมแซมเคร่ืองจักร ดังนัน้ การซือ้ ไอดีจาก BEC หรือ 
BPC หรือ BPP หรือ บุคคลอื่นๆ (ถ้ามี) มาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่าย อนัจะ
เป็นประโยชน์แก่กองทนุฯ 

1.5) ค่าเบีย้ประกัน  

ค่าเบีย้ประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้าท า อนัได้แก่ 
(ก) ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks) (ข) 
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ (ค) 
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
เช่น อากรแสตมป์ (ถ้ามี) 

1.6) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร  

คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคาร ส าหรับการโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าหรือเงินจ านวนอื่นใดให้แก่ BEC BPC และกองทุนฯ ภายใต้สญัญา
โอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

1.7) ค่าสอบบัญชี 

คา่ใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบญัชีของ BEC และ BPC รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

1.8) ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันหรือ
บรรเทาหรือซอ่มแซมความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้หรือเกิดขึน้ตอ่โรงไฟฟา้ เฉพาะสว่น
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ที่บริษัทประกนัภยัไม่คุ้มครองหรือคุ้มครองไม่เต็มจ านวน (ยกเว้นกรณีเสยีหายจาก
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตามที่บริษัทประกันภัยนิยามว่าเป็นเหตุจาก Machinery 
Breakdown จะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ทัง้นี  ้รายละเอียดอื่นใดเป็นไป
ตามที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ) 

1.9) เงนิน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

เงินที่ BEC และ BPC ในฐานะผู้ รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าต้องน าส่งให้แก่กองทุน
พฒันาไฟฟ้า ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยส านกังาน กกพ. ตามพระราชบญัญัติการประกอบ
กิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นทุนสนบัสนุนให้มีการ
ให้บริการไฟฟ้าไปยงัท้องที่ต่างๆ อย่างทัว่ถึง (2) กระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน 
(3) พฒันาชมุชนในท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และ 
(4) สง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา้ที่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยโดยค านึงถึงความสมดลุของทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างความเป็นธรรมให้กบัผู้ใช้ไฟฟา้ 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC  (ตลอดระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สทุธิฯ
ตามที่ก าหนดในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ) นอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายที่ระบใุนคา่ใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
แบบเหมารวมถกูก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แนน่อนในแตล่ะปีตามรายละเอียดในสญัญาโอน
สิทธิรายได้สุทธิฯ ทัง้นี ้หากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เกิดขึน้มากกว่า
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายเหมารวมที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ BEC และ BPC ตกลง
จะเป็นผู้ รับผิดชอบรายจ่ายสว่นเพิ่มจ านวนดงักลา่วโดยไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณ
รายได้สทุธิฯ ท่ีจะน าสง่แก่กองทนุฯ ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟา้แบบเหมา
รวมจะรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม  

BEC และ BPC ให้ความส าคญักบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ซึง่ถือเป็นกระบวนการ
ที่มีความส าคญัอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโรงไฟฟ้า
ของ BEC และ BPC สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พอเพียงที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 
(รวมถึงกรณีความเสียหายต่อเคร่ืองจักรอุปกรณ์ (Machinery Breakdown) ทัง้นี ้
รายละเอียดอื่นใดเป็นไปตามที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ) ซึ่งแผนการ
ซอ่มบ ารุงรักษาประกอบด้วย แผนซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ทกุๆ 3 ปี และแผน
ซ่อมบ ารุงรักษาประจ ารอบ (Minor Maintenance) ทุกๆ 1 ปี โดย BEC และ BPC 
จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ค าปรึกษาในงานเดินระบบและให้บริการซ่อม
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บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้าท าสญัญา ให้บริการที่ปรึกษางาน
เดินระบบและงานซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้ เป็นระยะเวลา 6 ปีในเบือ้งต้น  

2.2) ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม  

คา่บริหารจดัการโรงไฟฟา้ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้

• ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่จ าเป็น เพื่อให้โรงไฟฟ้า
สามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

• เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังาน 
รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการและคา่โสหุ้ย 

• ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ 

• คา่ใช้จ่ายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟา้  

• คา่เช่าอาคาร ส านกังาน และที่ดิน 

• ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟา้ 

2.4.4 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน รวมถึงโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2556-2559 ของ BEC และ BPC อาจ
แตกต่างจากโครงสร้างรายได้สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้แก่กองทุนฯ อย่างมีนยัส าคญั และ
อาจไมส่ามารถแสดงแนวโน้มรายได้และคา่ใช้จา่ยในอนาคตได้อยา่งชดัเจน เนื่องจากในช่วงดงักลา่วเป็นปี
ที่โรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC เดินเคร่ืองจกัรไม่เต็มประสทิธิภาพ เพราะเป็นปีที่ BRR ขยายพืน้ที่สง่เสริม
การเพาะปลกูอ้อยเพื่อรองรับก าลงัการหีบอ้อยที่เพิ่มขึน้ รวมถึงรองรับความต้องการกากอ้อยตามก าลงั
การผลิตของ BEC และการเร่ิมด าเนินการของโรงไฟฟ้า BPC ในปี 2558 ซึ่งการส่งเสริมการเพาะปลูก
ดงักลา่วจ าเป็นต้องแบ่งอ้อยบางสว่นไปเพื่อใช้ท าพนัธุ์ อีกทัง้ต้องใช้เวลาในการสรรหาเกษตรกรที่มีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการรวมถึงใช้เวลาในการให้ความรู้ด้านการเพาะปลกูกับเกษตรกร ท าให้ปริมาณกาก
อ้อยในช่วงปีดงักลา่วอาจยงัไม่เพียงพอตามความต้องการส าหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่กฟภ. 
ในปริมาณสูงสุดที่กฟภ. จะรับซือ้ส าหรับโรงไฟฟ้าทัง้สองโรง อย่างไรก็ดี การขยายพืน้ที่ส่งเสริมการ
เพาะปลกูอ้อยมีความก้าวหน้าเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จากจ านวนพืน้ที่ส่งเสริมการเพาะปลกูมีจ านวน
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (จ านวนพืน้ที่ปลูกอ้อยที่เข้าร่วมโครงการในปี 2556, 2557, 2558 และ 2559 
ประมาณ 129,000 ไร่, 168,000 ไร่, 176,000 ไร่ และ 220,000 ไร่ ตามล าดับ)  ทัง้นี ้ในปีฤดูกาลผลิต 
2555/2556, 2556/2557, 2557/2558 และ 2558/2559 BSF มีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 1.75 ล้านตนั
, 1.77 ล้านตนั, 1.95 ล้านตนั และ 2.06 ล้านตนั ตามล าดบั ซึง่กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ คาดวา่ในปีฤดกูาลผลติ
อ้อย 2559/2560 และ 2560/2561 BSF จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 2.25 ล้านตนั และ 3.2 ล้านตนั 
ตามล าดบั โดยมีสาเหตมุาจากพืน้ท่ีสง่เสริมการปลกูอ้อยที่เพิ่มขึน้ และปริมาณผลผลติอ้อยตอ่ไร่ที่เพิ่มขึน้ 
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ทัง้นี ้ปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึน้จะส่งผลให้กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตของ BSF เพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
โรงไฟฟ้าจะมีเชือ้เพลิงชีวมวลส าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้ ในขณะที่ BSF จะมีความต้องการซือ้ไอ
น า้จาก BEC และ BPC เพิ่มขึน้ เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการหีบอ้อยตามปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึน้    

ข้อมูลปริมาณกากอ้อยในช่วงที่ผ่านมา 

ปริมาณกากอ้อย (ตัน) 2556 2557 2558 2559 

กากอ้อยท่ีได้จากกระบวนการผลิตของ BSF 498,934 496,480 570,003 541,863 

กากอ้อยคงเหลือหลงัจากท่ี BSF ใช้เอง
ภายใน 

182,456 178,710 228,461 206,465 

ปริมาณกากอ้อย (ตัน) 2556 2557 2558 2559 

กากอ้อยท่ี BEC ใช้ในกระบวนการผลิต 101,142 151,202 123,755 110,657 

กากอ้อยท่ี BPC ใช้ในกระบวนการผลิต - - 171,040 168,423 

แหลง่ข้อมลู : BSF, BEC และ BPC 

นอกจากนี ้ในปี 2556 BEC มีการปรับจนูเคร่ืองจกัรหลงัจากติดตัง้เคร่ืองจกัรแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
ของปี 2555 รวมถึงในปี 2558 BEC มีการปรับเปลี่ยนอปุกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะ
ที่ BPC เร่ิมด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่กฟภ. ในช่วงเดือนเมษายน 2558 ท าให้มีผลการ
ด าเนินงานไม่เต็มปีในปี 2558 อีกทัง้ในปี 2559 ผู้ รับจ้างบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าได้เข้า
ตรวจสอบและปรับจนูเคร่ืองจกัรในโรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC ก่อนเข้าให้บริการตามสญัญาบริหารและ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรให้พร้อมส าหรับการจดัตัง้กองทนุฯ ซึง่ในช่วง
เวลาดงักลา่วโรงไฟฟา้ต้องหยดุด าเนินการผลติเป็นเวลาประมาณ 30 วนั  

ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้สทุธิฯของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้แก่กองทนุฯ จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบใุน
สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ ในห้วข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง ” 
หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ” 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทนุของบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากัด ส าหรับปี 2556-2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชี 

 

BEC 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)  

2556 2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 132.62  100.00 182.53  100.00 216.36  100.00 206.94  100.00 

ต้นทนุขาย (73.42)  (55.36) (89.01)  (48.77) (155.27)  (71.76) (132.90)  (64.22) 
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BEC 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)  

2556 2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขัน้ต้น 59.20  44.64 93.52  51.23 61.09  28.24 74.04  35.78 

รายได้อ่ืน 1.91  1.44  34.63  18.97  53.63  24.79  11.46  5.54 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 61.11  46.08 128.15  70.21 114.73  53.03 85.50  41.32 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (0.28)  (0.21) (2.97)  (1.63) (2.32)  (1.07) (3.20)  (1.55) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (21.06)  (15.88) (21.87)  (11.98) (26.44)  (12.22) (22.12)  (10.69) 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้ 

39.77  29.99 103.31  56.60 85.97  39.74 60.18  29.08 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (20.32)  (15.32) (35.20)  (19.29) (52.17)  (24.11) (34.45)  (16.65) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 19.45  14.66 68.11  37.31 33.80  15.62 25.73  12.43 

รายได้ )ค่าใช้จ่าย(  ภาษีเงินได้ - - (0.92)  (0.50) (0.98)  (0.45) (0.66)  (0.32) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  19.45  14.66 67.19  36.81 32.82  15.17 25.07  12.11 

แหลง่ข้อมลู : BEC 

หมายเหตุ : ตามงบการเงินในปี 2556 และ 2557 รายได้จากการขายมาจากรายได้ค่าไฟฟ้าเท่านัน้ (รายได้ไอน า้บันทึกรายการเป็นรายได้อ่ืน) ในขณะท่ีปี 2558 เป็นต้นไป 
รายได้จากการขายจะรวมรายได้จากการขายไฟฟา้และไอน า้ 

งบก าไรขาดทุนของบริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั ส าหรับปี 2556-2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชี 

 งบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)   

BPC 2556 2557 2558 2559 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย -  - - 273.20  100.00 316.22  100.00 

ต้นทนุขาย -  - 

 

(187.38)  (68.59) (213.36)  (67.47) 

ก าไรขัน้ต้น -  -  - 85.82  31.41 102.86  32.53 

รายได้อ่ืน 0.01   0.01 - 4.70  1.72 0.03  0.01 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
- 

 1.24  - - - 
- 0.00 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 0.01   1.25  - 90.52  33.13 102.89  32.54 

ค่าใช้จ่ายในการขาย -  - - (2.99)  (1.09) (4.30)  (1.36) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2.43)   (4.70)  

 

(13.66)  (5.00) (13.08)  (4.14) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน -  - - (0.25)  (0.09) - 0.00 
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 งบการเงินส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)   

BPC 2556 2557 2558 2559 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้ 

(2.43)   (3.45)  - 73.63  26.95 85.52  27.04 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -  (0.15)  - (27.13)  (9.93) (25.20)  (7.97) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (2.43)   (3.60)  - 46.49  17.02 60.32  19.07 

รายได้ )ค่าใช้จ่าย(  ภาษีเงินได้ -  - - -  -  0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (2.43)  

 

(3.60)  - 46.49  17.02 60.32  19.07 

แหลง่ข้อมลู : BPC 

โครงสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้  

BEC 

ข้อมูลส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  (ตรวจสอบ) 

2556 2557 2558  2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากค่าไฟฟา้ท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

กฟภ. 132.62   98.87  170.51   84.35  127.80   59.07  166.53 80.47 

รายได้จากค่าไฟฟา้ท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF -  -    12.02   5.95  34.13   15.78  12.26 5.93 

รายได้จากค่าไอดีท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF 1.52   1.13  14.24   7.04  1.31   0.60  7.08 3.42 

รายได้จากค่าไอเสียท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF -  -    5.37   2.66  52.40   24.22  21.06 10.18 

รายได้จากค่าไอดีท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BPC -   -    -  -    0.72   0.33  - - 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอ

น า้รวม 134.14   100.00  202.14   100.00  216.36   100.00  206.94 100.00 

แหลง่ข้อมลู : BEC 

หมายเหต ุ:  ในปี 2558 BEC มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่มน า้ตาลบรีุรัมย์ ในสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 33.33 ของรายได้จากการ
ขาย เน่ืองจากในช่วงดงักลา่วมีความต้องการไฟฟ้าและไอน า้จาก BSF มากขึน้เป็นการชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม ตัง้แต่ปี 2559 BEC ได้มีการจดัสรร
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ก าลังการผลิตส าหรับการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่กลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ ไม่เกินร้อยละ 33.33 ทัง้นี ้ภายหลังการจัดตัง้กองทุนฯ BEC จะมีการ
ด าเนินการตามโครงสร้างที่ระบใุนสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  

 

BPC 

ข้อมูลส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  (ตรวจสอบ) 

2556 2557 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

รายได้จากค่าไฟฟา้ท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

กฟภ. - 

                                                

-    - 

                                                

-    151.20   55.34  217.28 68.71 

รายได้จากค่าไฟฟา้ท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF - 

 

- 

                                                

-    15.75   5.76  16.69 5.28 

รายได้จากค่าไอดีท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF - 

                                                

-    - 

                                                

-    67.00   24.52  35.44 11.21 

รายได้จากค่าไอเสียท่ีจ าหน่ายให้แก่ 

BSF - 

                                                

-    - 

                                                

-    11.92   4.36  29.97 9.48 

รายได้จากค่าไอดีไอดีท่ีจ าหน่าย

ให้แก่ BEC - 

                                                

-    - 

                                                

-    27.34   10.01  16.84 5.32 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอ

น า้รวม -  -  - -  273.20   100.00  316.22 100.00 

แหลง่ข้อมลู : BPC 

หมายเหต ุ: ในปี 2558 BPC มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ ในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 33.33 ของรายได้จากการ
ขาย เน่ืองจาก BPC ได้เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้เม่ือเดือนเมษายน 2558 ในขณะที่
ได้เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่บริษัทในกลุ่มมาตัง้แต่ต้นปี 2558 อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2559 BPC ได้จดัสรรก าลงัการ
ผลิตส าหรับการผลิตไฟฟา้และไอน า้ให้แก่กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ไมเ่กินร้อยละ 33.33 ทัง้นี ้ภายหลงัการจดัตัง้กองทนุฯ BPC จะมีการด าเนินการตาม
โครงสร้างที่ระบใุนสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  
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โครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบ 

BEC 
2556 2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เชือ้เพลงิวตัถดุบิชีวมวล  23.23   100.00   32.49   95.72   42.97   66.39   56.41   79.09  

ต้นทนุน า้  -     -     1.45   4.28   21.75   33.61   14.92   20.91  

ต้นทุนวัตถุดบิรวม  23.23   100.00   33.94   100.00   64.72   100.00   71.33   100.00  

แหลง่ข้อมลู : BEC 

หมายเหต ุ: ในชว่งก่อนเดือนพฤษภาคมปี 2557 BEC ยงัไมมี่การซือ้น า้จาก BSF โดยในชว่งเวลาดงักลา่ว BEC สบูน า้ดิบขึน้มาจากบอ่ แล้วน ามา
ผ่านกระบวนการปรับสภาพ 

BPC 
2556 2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุเชือ้เพลิงวตัถดิุบชีวมวล    -      -      -      -    104.07   83.91   77.87   71.89  

ต้นทนุน า้ Condensate    -      -      -      -    19.95   16.09   30.45   28.11  

ต้นทุนวัตถุดิบรวม    -      -      -      -    124.02   100.00   108.32   100.00  

แหลง่ข้อมลู : BPC 

หมายเหต ุ: ในปี 2558 BPC มีต้นทนุเชือ้เพลิงวตัถดุิบชีวมวลค่อนข้างสงู เน่ืองจากมีการซือ้กากอ้อยจากแหล่งภายนอก ซึ่งมีต้นทนุสงูกวา่ปกติที่
ซือ้จาก BSF ในราคา 350 บาทตอ่ตนั (ซึง่เป็นราคาตัง้ต้นที่ก าหนดไว้ส าหรับปี 2560 ภายใต้โครงสร้างการเข้าลงทนุของกองทนุฯ ) คิดเป็นมลูค่า
ประมาณ 13.26 ล้านบาท เน่ืองจากการซือ้จากแหลง่ภายนอกจะมีต้นทนุคา่ขนสง่เพิ่มขึน้ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานที่ผา่นมา 

BEC 

ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 BEC มีรายได้จากค่าไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ กฟภ.
เท่ากับ 170.51 ล้านบาท และ 127.80  ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.05 ทัง้นี ้มี
สาเหตมุาจากในปี 2558 มีการแบ่งก าลงัการผลติไฟฟ้าเล็กน้อยเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้แก่ BSF นอกจากนี ้
ในปีดงักลา่วยงัมีการปรับลดลงของอตัราคา่ไฟฟ้า Ft6 สืบเนื่องจากราคาต้นทนุเชือ้เพลงิอ้างอิงปรับลดลง 
ขณะที่รายได้จากการไอเสียที่ขายให้แก่ BSF เพิ่มขึน้จาก 5.37 ล้านบาท เป็น 52.40 ล้านบาท ส่งผลให้
รายได้จากการขายไอน า้และไฟฟ้ารวมของ BEC เพิ่มขึน้จาก 202.14 ล้านบาท เป็น 216.36 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.03 อย่างไรก็ตาม BEC มีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากร้อยละ 51.23 ในปี 
2557 เป็นร้อยละ 28.24 ในปี 2558 ซึง่เป็นผลมาจากอตัราคา่ไฟฟา้ Ft ที่ลดลงดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
และต้นทนุกากอ้อยที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 2558 BPC เร่ิมมีการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ปริมาณ

                                                           
6  ปัจจบุนั สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง กฟภ กับ .BEC ได้เปลี่ยนจากแบบ  Adder มาเป็นแบบ FiT แล้ว ซึง่ราคาซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญาแบบ FiT จะไม่ได้

รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราคา่ไฟฟา้ Ft โดยการปรับราคาซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญาแบบ FiT จะปรับเปล่ียนไปตามอตัราเงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน 
(Core inflation) เฉล่ียของปีก่อนหน้า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
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กากอ้อยที่ BSF ผลิตได้นัน้ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้า 2 โรงรวมกัน โรงไฟฟ้าจึงต้องมี
การจดัหากากอ้อยบางสว่นจากแหลง่ภายนอก ท าให้มีต้นทนุค่าขนสง่กากอ้อยซึง่เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุ
ขายเพิ่มขึน้  

ส าหรับปี 2559 BEC มีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กฟภ. 166.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อย
ละ 30.31 เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่สูงขึน้ โดย BEC ได้มีการเปลี่ยนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบักฟภ. จากระบบ Adder เป็นระบบ FiT ในเดือนกนัยายน 2559 (มีผลบงัคบัย้อนหลงัไปตัง้แต่วนัที่ 11 
มีนาคม 2559) ทัง้นี ้อตัราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยในปี 2559 ของระบบ FiT สงูกว่าระบบ Adder ในสว่นของ
รายได้จากการขายไอเสียให้แก่ BSF ในปี 2559 อยู่ที่ 21.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 59.81 
เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงตามความต้องการใช้ไอเสยีของ BSF ที่ลดลงในปีดงักลา่ว ประกอบกบั BEC 
มีการปรับลดราคาซือ้ขายไอดีและไอเสียให้สะท้อนตามต้นทุนการผลิตไอน า้ที่ลดลงอนัเป็นผลจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไอน า้ จากเหตผุลที่กลา่วมาในเบือ้งต้น สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้น
ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 35.78 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 28.74 

BPC 

BPC เร่ิมด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แก่ กฟภ. ในวนัที่ 7 เมษายน 2558 โดยที่ BPC ได้เร่ิมผลติและ
จ าหน่ายไอน า้แก่ BSF ตัง้แต่เดือนมกราคม 2558 และมีการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายแก่ BSF ตัง้แต่เดือน
มีนาคม 2558  ในปี 2558 BPC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้รวม 273.20 ล้านบาท มีอตัราก าไร
ขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 31.41 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูนกั เนื่องจากมีการผลติไฟฟา้ยงัไมเ่ต็มปี  

ในปี 2559 BPC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้รวม 316.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 
15.75 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 2558 BPC 
เร่ิมขายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. เป็นครัง้แรกในเดือน เมษายน 2558 BPC จึงมีช่วงระยะเวลาที่ขายไฟฟ้า
ให้แก่กฟภ. ในปี 2559 มากกว่าปี 2558 ในส่วนของรายได้จากการขายไอดีลดลงจากปี 2558 มีสาเหตุ
หลกัจากการที่ BPC ได้มีการใช้ก าลงัการผลิตส าหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงต้นปี 2559 ในขณะที่ต้นปี 2558 
นัน้ BPC ยงัไม่ได้จ าหน่ายไฟฟ้าให้กฟภ. จึงมีก าลงัการผลิตส่วนเหลือส าหรับผลิตไอดีมากกว่า ส าหรับ
รายได้จากการขายไอเสียในปี 2559 เพิ่มขึน้เนื่องจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้จากการด าเนินการ
ผลติเต็มปี สง่ผลให้มีปริมาณไอเสยี ซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติไฟฟา้เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2559 BPC มีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 32.53 ซึ่งยงัอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัอตัราก าไร
ขัน้ต้นในปี 2558 อยู่ ทัง้ที่ด าเนินการผลิตเต็มปีแล้ว เนื่องจาก BPC ยังคงต้องมีการจัดหากากอ้อย
บางส่วนจากแหล่งภายนอกเช่นกัน จึงท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งกากอ้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
เพิ่มขึน้  

ความแตกต่างของผลการด าเนินงานระหว่าง BEC และ BPC ในช่วงที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงานของ BEC และ BPC มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง 
เนื่องจากสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้1) ก าลงัการผลติไอดีแตกตา่งกนั โดย BPC มีก าลงัการผลติไอดี 37 ตนัตอ่
ชั่วโมง สูงกว่า BEC ซึ่งมีก าลงัการผลิตไอดี 17 ตันต่อชั่วโมง  2) เดิมที BEC ขายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. ใน
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ระบบ Adder โดยได้เปลี่ยนเป็นระบบ FiT ในเดือนกนัยายน 2559 (มีผลบงัคบัย้อนหลงัไปตัง้แต่วนัที่ 11 
มีนาคม 2559) ในขณะที่ BPC นัน้ขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ในระบบ FiT มาตัง้แต่ช่วงปี 2558 ทัง้นี ้อตัราค่า
ไฟฟา้ตอ่หนว่ยในช่วงที่ผา่นมาของระบบ FiT สงูกวา่ระบบ  Adder 

2.4.5 ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดส่งไฟฟ้า และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟ้า BEC และ BPC 

ก) ระบบการผลติไฟฟา้ 

ระบบการผลิตในโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นแบบระบบผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้า
ร่วมกนั (Cogeneration System) คือการน าระบบของหนว่ยผลติพลงังาน 2 รูปแบบท างานร่วมกนั 
โดยประกอบด้วย หน่วยการผลิตไอน า้ (Boiler) เดินเคร่ืองร่วมกบัหน่วยการผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
(Steam Turbine Generator : STG) โดย BEC และ BPC จะมีการซือ้และจ าหน่าย ไฟฟ้า ไอน า้ 
น า้ RO และน า้ Condensate กับโรงงานน า้ตาลของ BSF เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ในด้าน
พลงังานและต้นทนุในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ อนึง่ ขัน้ตอนการผลติไฟฟา้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) น าน า้ดิบจากบ่อน า้ของ BEC และ/หรือ BPC ซึ่งตัง้อยู่บริเวณใกล้โรงไฟฟ้า หรือน า้ที่ผ่าน
กระบวนการผลติน า้ตาล (ได้แก่ กระบวนการหีบอ้อย และ/หรือกระบวนการละลายน า้ตาล) 
จากโรงงานน า้ตาลของ BSF มาผ่านกระบวนการกรองด้วยการผสมสารเคมี เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการต้มและล าเลยีงตอ่ไปยงัหม้อต้มน า้ (Boiler)  

(2) ล าเลียงกากอ้อยจากโรงเก็บกากอ้อย หรือลานที่เก็บกากอ้อย เข้าสูเ่ตาเผาความร้อน โดย
ความร้อนท่ีเกิดขึน้จะท าให้น า้ในหม้อต้มไอน า้กลายสภาพเป็นไอดี 

(3) ไอดีส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่โรงงานน า้ตาลของ  BSF เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน า้ตาล 
(เฉพาะในฤดกูาลหีบอ้อย) และไอดีอีกสว่นหนึ่งจะถกูสง่ต่อไปหมนุกงัหนัไอน า้ (Turbines) 
ซึง่ต่ออยู่กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) เมื่อกงัหนัหมนุจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจาก
เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 

(4) ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกแปลงจากความดนัปานกลาง 3,300 โวลต์ เป็นความดนัสงู 22 กิโล
โวลต์ ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสู่สายส่งไฟฟ้า
ระบบเหนือดิน 22 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. 

(5) ไอน า้ที่ผ่านเคร่ืองกังหนัไอน า้ (Steam Turbines) หรือไอเสีย ซึ่งจะยงัคงมีความร้อนเหลือ
ในระดบัหนึง่ จะถกูจ าหนา่ยไปยงัโรงงานน า้ตาลของ BSF (เฉพาะช่วงฤดกูาลหีบอ้อย และ
ฤดูกาลละลายน า้ตาล) โดยหลังจากนัน้ ไอเสียจะถูกส่งไปผ่านเค ร่ืองควบแน่น 
(Condenser) เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นน า้ และถูกส่งกลับไปยังหม้อไอน า้  (Boiler) ของ
โรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไอน า้ไปใช้ในระบบอีกครัง้ สว่นน า้หลอ่เย็นที่รับความร้อนมาจากเคร่ือง
ควบแนน่ (Condenser) จะถกูสง่ไปยงัหอหลอ่เย็น (Cooling Tower) เพื่อระบายความร้อน 
และน ากลบัมาหมนุเวียนเพื่อเป็นน า้หลอ่เย็นในระบบอีกครัง้ 

(6) ไอร้อนและขีเ้ถ้าลอยจะถูกน าไปผ่านอุปกรณ์ดักจับขีเ้ถ้าแบบอาศัยแรงเหวี่ยง (Multi 
Cyclone) ซึ่งจะมีความสามารถในการดักจับฝุ่ นละอองที่ทีขนาดมากกว่า 10 ไมครอน 
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จากนัน้ขีเ้ถ้าหรืออนภุาคขนาดเล็กที่เหลือจะถูกดกัจบัโดยอปุกรณ์ดกัจบัแบบใช้ของเหลว 
(Wet Scrubbers) ส าหรับ BEC และเค ร่ืองดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Precipitator) ส าหรับ BPC โดยขีเ้ถ้าที่ถูกเก็บกักไว้ในเคร่ืองดกัจะถูกล าเลียงบรรจุลงรถ
ขนสง่ขีเ้ถ้า หรือบรรจถุงุที่มีคณุภาพ แข็งแรงและปิดมิดชิดเพื่อใช้เป็นวสัดปุรับคณุภาพดิน
ส าหรับเกษตรกร 

 

 
แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ และกระบวนการผลิตน า้ตาลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะแบ่งช่วงเวลาและรูปแบบ
การผลติไฟฟ้าและไอน า้ออกเป็น 3 ช่วงหลกัๆ ซึง่สอดคล้องกบัการประกอบกิจการของโรงน า้ตาล 
ของ BSF ดงัตอ่ไปนี ้

ฤดกูาลของ 
โรงงานน า้ตาล 

ช่วงระยะเวลา (ประมาณ) 

การจ าหนา่ยผลผลติของโรงไฟฟา้ 

ไฟฟา้ 
ไอน า้ 
ความ 
ดนัสงู 

ไอน า้ 
ความ 
ดนัต ่า 

ช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing Season) 
-ในฤดกูาลนี ้โรงงานน า้ตาลจะด าเนินการผลิต
น า้ตาลทรายดิบ โดยจะรับซือ้ไอดีและไอเสีย 
จาก BEC และ BPC เพื่อมาใช้ในกระบวนการ
ผลติ 

5 เดือน 
(ธนัวาคม ถึง เมษายน) 

จ าหนา่ย จ าหนา่ย จ าหนา่ย 

ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting Season) 
- ในฤดูกาลนี  ้โรงงานน า้ตาลจะด าเนินการ
ผลิตน า้ตาลทรายขาว โดยจะรับซือ้ไอเสยี จาก 
BEC และ BPC เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลติ 

3 เดือน 
(พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม) 

จ าหนา่ย 
ไม่
จ าหนา่ย 

จ าหนา่ย 

ช่วงปิดฤดกูาลผลติน า้ตาล (Off Season) 
- ในฤดูกาลนี  ้โรงงานน า้ตาลจะหยุดการ
ด าเนินการต่างๆ จึงไม่ได้รับซือ้ผลผลิตใดๆ 
จาก BEC และ BPC 

4 เดือน 
(สงิหาคม ถึง พฤศจิกายน) 

จ าหนา่ย 
ไม่
จ าหนา่ย 

ไม่
จ าหนา่ย 

ซึ่งโดยปกติฤดูกาลผลิตของ BSF จะเร่ิมต้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้นี ้ระยะเวลา
ดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงตามการประกาศโดยส านกังาน กอน.  อยา่งไรก็ตาม ส าหรับปริมาณขัน้
ต ่าต่างๆ ต่อฤดกูาลผลิต ท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้มีการ
ก าหนดฤดกูาลผลติเป็น 1 ธนัวาคม  ถึง 30 พฤศจิกายน เพื่อความชดัเจนในการตรวจสอบปริมาณ
ซือ้ขาย และในการค านวณรายได้และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

โรงไฟฟ้าของ BEC นัน้ออกแบบและก่อสร้างโดย Guangxi Construction Engineering Group 
No 1 Installation Co.,Ltd.7  (Guangxi) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ จีนที่ก่อตัง้มากว่า 26 ปี ทัง้นี ้
Guangxi ประกอบธุรกิจรับเหมาออกแบบและก่อสร้างหลากหลายประเภท ซึง่รวมถึงอตุสาหกรรม
การผลิตน า้ตาลและไฟฟ้า นอกจากนี ้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ BEC มีผู้ รับเหมาช่วงคือบริษัท 

                                                           
7 อ้างอิงจาก http://www.gxya.com.cn/ 
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ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จ ากัด8 ซึ่งมีกลุ่มบริษัทน า้ตาลในประเทศไทยหลายแห่งเป็นลกูค้า 
ได้แก่ น า้ตาลขอนแก่น น า้ตาลไทยรุ่งเรือง และสหเรือง  ส าหรับโรงไฟฟ้าของ BPC นัน้ออกแบบ
และก่อสร้างโดยบริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จ ากดั 

ทัง้นี ้ได้มีการจดัซือ้ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย
ตอ่ไปนี ้

รายการอปุกรณ์ BEC BPC 
เคร่ืองกงัหนัไอน า้ (Steam 

Turbine) 
Guangzhou Skoda-jinma 
Steam Turbine Co., Ltd 

Shinko Ind. Ltd. 

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 
(Generator) 

Nanyang Explosion 
Protection Group Co., Ltd. 

Nishishiba Electric Co., 
Ltd. 

หม้อไอน า้ (Boiler) 
Sichuan Crun Power 
Equipment Co.,Ltd. 

Sichuan Crun Power 
Equipment Co.,Ltd. 

โดยข้อมลูเบือ้งต้นของ 5 บริษัทข้างต้นมีดงันี ้ 

Guangzhou Skoda-jinma Steam Turbine Co., Ltd9 ถือหุ้ นใหญ่โดย SKODA ซึ่งเป็นบริษัท
สญัชาติสาธารณรัฐเช็ก โดย SKODA ผลิตกังหนัไอน า้มานานกว่า 90 ปี ในขณะที่ Guangzhou 
Skoda-jinma Steam Turbine ผลิตกังหันไอน า้มากว่า 20 ปี และสามารถผลิตกังหันไอน า้ที่มี
ก าลงัการผลติถึง 50 เมกะวตัต์ 

Shinko Ind. Ltd.10 ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2481 เป็นผู้น าในด้านการผลติกงัหนัไอน า้ของประเทศญ่ีปุ่ น มี
ยอดขายถึงประมาณ 33,400 ล้านเยนในปี 2558 (รอบบญัชีสิน้สดุเดือนตลุาคม 2558) Shinko มี
ลกูค้าจากหลากหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงบริษัทน า้ตาลชัน้น าหลายแห่งในไทย เช่น น า้ตาล
ขอนแก่น มิตรผล และโรงงานน า้ตาลสหเรือง เป็นต้น 

Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd.11 เป็นผู้ผลิตเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสญัชาติจีน ซึ่ง
ถกูจดัให้อยู่ใน 100 อนัดบัแรกของผู้ประกอบการด้านอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน และได้รับ
อนัดับความน่าเช่ือถือ AAA ซึ่งคือระดับสูงสุดจาก China Chamber of Commerce for Import 
and Export 

                                                           
8 อ้างอิงจาก http://www.thaiturbogen.com/ 

9 อ้างอิงจาก http://www.gzhm.com/ 

10 อ้างอิงจาก http://www.shinkohir.co.jp/ 

11 อ้างอิงจาก http://www.cn-nf.com/ 

http://guangzhouskostetur.mfgpages.com/
http://guangzhouskostetur.mfgpages.com/
http://www.nishishiba.co.jp/nsdk/english/company/outline.htm
http://www.nishishiba.co.jp/nsdk/english/company/outline.htm
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Nishishiba Electric Co., Ltd.12 (Nishishiba) เป็นบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ นซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2493 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทซึ่งรวมถึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ต่อมาได้จด
ทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange ในปี 2517 ปัจจุบัน Nishiba มียอดขายปีละประมาณ 
20,000 ล้านเยน 

Sichuan CRUN Co., Ltd.13 ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2535 เป็นผู้ผลติผลติหม้อไอน า้ชัน้น าของประเทศจีน 
และได้จดทะเบียนใน Shenzhen Stock Exchange โดยมีช่ือยอ่คือ “CRUN” 

ทัง้นี ้บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จ ากัด (“CCIV”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
เทคนิคได้เข้ามาประเมินสภาพเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ต่างๆ ในโครงการ และพบวา่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์
หลักที่ มี ส่ วนส าคัญ ต่อกระบวนการผลิต ไฟฟ้ าและไอน า้  ได้แก่  Boiler & Combustion 
Economizer, Deaerator, Turbine & Generator, Dust Collector แ ล ะ  Cooling Tower ยั ง มี
สภาพการท างานอยูใ่นเกณฑ์ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีสมรรถนะการท างาน (Performance) 
ทัง้ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรและประสิทธิภาพการใช้พลงังาน อยู่ในเกณฑ์ของค่าก าหนดการ
ออกแบบและคณุสมบตัิทางเทคนิคของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่งๆ  

ข) ระบบการจ่ายกระแสไฟฟา้ 

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะถกูส่งไปยงัสายไฟฟ้าของกฟภ. และผู้
ซือ้รายอื่นๆ เช่น BSF โดยจะถูกส่งผ่านมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่จ าหน่าย ณ จุด
จ าหนา่ย  

ค) วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ได้แก่ กากอ้อย (รวมถึงเชือ้เพลิงชีวมวลอื่นๆ ที่
เหมาะสม) น า้  RO น า้  Condensate และสารเคมีที่ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน า้  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) วตัถดุิบชีวมวล 

โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ถูกออกแบบให้สามารถน าเชือ้เพลิงชนิดอื่นๆ นอกจากกาก
อ้อยมาใช้เสริมได้ ได้แก่ ใบอ้อย และไม้สบั  

กากอ้อย 

ในปัจจุบนั โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั โดยจะมีปริมาณ
ความต้องการใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงประมาณ 445 ,010 และ 453,229 ต ันต่อปี14 

                                                           
12 อ้างอิงจาก http://www.nishishiba.co.jp/ 

13 อ้างอิงจาก http://crun.company.weiku.com/ 

14 อ้างอิงจากรายงานท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ 

https://smelink.net/company/c-and-c-international-venture-company-limited.html
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ในช่วงฤดกูาลผลิต 2559/2560 และ ฤดกูาลผลิต 2560/2561 เป็นต้นไป ตามล าดบั โดย 
BEC และ BPC ได้ท าสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้กับ BSF 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 2.4.6 เร่ือง สาระส าคัญของสัญญาที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้กากอ้อยของ BSF เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน า้ตาล
ของโรงงานน า้ตาลของ BSF ซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC 

ใบอ้อย 

จากข้อมูลของ BEC และ BPC โรงไฟฟ้าของทัง้สองบริษัท สามารถน าใบอ้อยมาใช้เป็น
เชือ้เพลิงเสริมกับกากอ้อย ทัง้นี ้ใบอ้อยของ BSF มาจากเศษใบอ้อยที่ติดมากบัต้นอ้อยที่
เกษตรกรไร่อ้อยน ามาสง่ในบริเวณโรงงานน า้ตาลของ BSF  รวมถึง BSF สามารถจดัหาได้
จากใบอ้อยที่เหลือบนไร่อ้อยหลงัการเก็บเก่ียวของเกษตรกร ซึ่งไร่อ้อยต่างๆ จะอยู่ในรัศมี
ประมาณ 40 กิโลเมตรจากบริเวณโรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC โดย BEC และ BPC ได้ท า
สญัญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ กับ BSF ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในหัวข้อ 2.4.6 เร่ือง สาระส าคัญของสญัญาที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ 

ไม้สบั 

ในกรณีที่กากอ้อยมีปริมาณไม่เพียงพอ BEC และ BPC อาจจะพิจารณาน าไม้สบัมา
ใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารอง จากรายงานที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระพบว่า ในบริเวณพืน้ที่
ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือมีปริมาณไม้สบัอยู ่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ ไม้สบัย ังมี
คุณสมบัติที่สามารถน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารองในกรณีขาดแคลนกากอ้อยได้อีกด้วย  

อยา่งไรก็ตาม ใบอนญุาตผลติไฟฟา้ของ BEC ระบวุา่เชือ้เพลงิส าหรับผลติไฟฟ้าได้แก่ กาก
อ้อย และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของ BPC ระบุว่าเชือ้เพลิงหลักและ
เชือ้เพลิงเสริม ส าหรับผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย และ แกลบ ตามล าดบั ทัง้นี ้BEC และ 
BPC อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อด าเนินการขอแก้ไขใบอนญุาตดงักลา่วให้เหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล  

(2) น า้ RO 

โรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้าระบบผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 
(Cogeneration System) ซึ่งต้องใช้น า้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน า้เพื่อป่ันกังหันผลิต
กระแสไฟฟ้า โดย BEC และ BPC ซือ้น า้ RO จาก BSF ภายใต้สญัญาซือ้ขายน า้ RO โดย
น า้ RO คือน า้ที่ผา่นกระบวนการหีบอ้อยที่โรงน า้ตาลของ BSF และถกูน าเข้าสูก่ระบวนการ 
Reverse Osmosis และเติมสารเคมีได้แก่ เช่น คลอรีนเหลว (Liquid Chlorine), ไฮโดร
คลอไรด์  (Hydrochloride), โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride), โพลี
เมอร์ (Polymer) เพื่อปรับสภาพน า้ให้เหมาะสมกบัการใช้งานในหม้อต้มไอน า้ (Boiler) 

      

http://www.takichem.co.jp/eng/products/water/pac.html
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(3) น า้ Condensate 

โรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้าระบบผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 
(Cogeneration System) ซึ่ งต้องใช้น า้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไอน า้เพื่ อป่ันกังหันผลิต
กระแสไฟฟ้า โดย BEC และ BPC ซือ้น า้ Condensate จาก BSF ภายใต้สัญญาซือ้ขายน า้ 
Condensate โดยน า้ Condensate คือน า้ที่ผา่นกระบวนการละลายน า้ตาลที่โรงน า้ตาลของ BSF  

(4) สารเคมี 

โดยปกติส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกันมีความ
ต้องการใช้สารเคมีในปริมาณน้อยและไม่เป็นอนัตราย สารเคมีถูกน ามาใช้เพื่อปรับปรุง
คณุภาพน า้ RO และ น า้ Condensate เพื่อให้สามารถน าไปใช้ต้มในหม้อต้มน า้ได้ (Boiler)   

2.4.6 สาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

2.4.6.1 สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 (ก) สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. กับ BEC  

1. คูส่ญัญา • กฟภ. ในฐานะผู้ซือ้ไฟฟา้ 

• BEC  ในฐานะผู้ผลติไฟฟา้ 
2. เลขที่และวนัท่ีของสญัญา • สญัญาเลขที่ VSPP-PEA 044/2554 

• ฉบบัลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

3. ปริมาณไฟฟา้ที่รับซือ้ • ผู้ผลติไฟฟา้ตกลงขายไฟฟา้ในปริมาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ 8 เมกะวตัต์ 
ที่ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 

4. ก า ห น ด ข า ย ไฟ ต า ม
สญัญา (SCOD) 

• 25 มิถนุายน 2555 

5. ระยะเวลาและการสิน้สดุ
ของสญัญา 

• สญัญามีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 11 มีนาคม 2559 และให้มีผลใช้
บงัคบัจนกวา่จะมีการยตุิสญัญาดงัตอ่ไปนี ้15 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนงัสือถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์จะยตุิ
การซือ้ขายไฟฟา้ โดยการเลกิสญัญา 

2) หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้
อีกฝ่ายท าเป็นหนงัสือแจ้งให้อีกฝ่ายนัน้ ด าเนินการแก้ไข หาก
ไมแ่ก้ไข อีกฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

3) เมื่อครบก าหนดอายโุครงการตามระยะเวลาสนบัสนนุที่เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เร่ือง การรับซื อ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

                                                           
15  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน) 

เลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค   
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(โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในเชือ้เพลิงชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยน
ผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ประกาศ ณ 
วนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 (คือ วนัท่ี 10 สงิหาคม 2571)16  

4) หากไม่มีการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับจากวนัก าหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ระบุไว้ใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ให้ถือวา่สญัญาซือ้ขายไฟฟา้สิน้สดุ 

5) ภายหลงัสิน้สุดอายุสัญญาแล้ว อาจได้รับพิจารณาต่ออายุ
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ไปอีกตามระยะเวลาที่ปรับลด 

6. การช าระเงิน • ผู้ผลติไฟฟา้ที่มีปริมาณพลงัไฟฟา้เสนอขายตามสญัญาเกิน 1 เมกะ
วตัต์ ณ จุดรับซือ้ไฟฟ้า ปริมาณพลังงานจะถูกหักออกร้อยละ 2 
ของปริมาณไฟฟ้าส่วนที่ขายเกินกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายขาย
ให้ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก เพื่อเป็นคา่ด าเนินการ17 18  

7. การระงบัข้อพิพาท • หากมีปัญหาอันเกิดการปฏิบัติตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าหรือ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหนงัสือไปถึงคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังานเพื่อวินิจฉยัปัญหาดงักลา่ว19  

• คู่สัญญาอาจจะตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ วินิจฉัยข้อ
พิพาท 

8. กฎหมายที่บงัคบัใช้ • กฎหมายไทย 

    

  (ข) สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. กับ BPC 

1. คูส่ญัญา • กฟภ. ในฐานะผู้ซือ้ไฟฟา้ 
• BPC  ในฐานะผู้ผลติไฟฟา้ 

2. เลขที่และวนัท่ีของสญัญา • สญัญาเลขที่ VSPP-PEA 008/2556 
• ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2556 

                                                           
16  เง่ือนไขและอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวียน (โครงการผลติไฟฟ้าท่ีใช้เชือ้เพลงิชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 

17   ค่าด าเนินการท่ี กฟภ. จะเรียกเก็บดงักลา่ว ค านวณจากผลต่างระหว่างปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้แก่ กฟภ. และปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี
ผู้ผลติไฟฟ้าซือ้จาก กฟภ. 

18  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน) 
เลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

19  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน) 
เลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2559   ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
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3. ปริมาณไฟฟา้ที่รับซือ้ • ผู้ผลติไฟฟา้ตกลงขายไฟฟา้ในปริมาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ 8 เมกะวตัต์ 
ที่ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 

4. ก า ห น ด ข า ย ไฟ ต า ม
สญัญา (SCOD) 

• 30 มิถนุายน 2558 

5. ระยะเวลาและการสิน้สดุ
ของสญัญา 

• สญัญามีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ทัง้สองฝ่ายลงนามในสญัญา และ
ให้มีผลใช้บงัคบัจนกวา่จะมีการยตุิสญัญาดงัตอ่ไปนี ้20 
1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนงัสือถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์จะยตุิ

การซือ้ขายไฟฟา้ โดยการเลกิสญัญา 
2) หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้

อีกฝ่ายท าเป็นหนงัสือแจ้งให้อีกฝ่ายนัน้ ด าเนินการแก้ไข หาก
ไมแ่ก้ไข อีกฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

3) เมื่อครบก าหนดอายโุครงการตามระยะเวลาสนบัสนนุที่เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน (ไมร่วม
พลงังานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลีย่นผา่นจากแบบ Adder เป็น 
Feed-in Tariff (FiT) (กล่าวคือเป็นก าหนดเวลา 20 ปีนบัจาก
วนัจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ (COD) คือ 6 เมษายน 2578)21  

4) หากไม่มีการเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับจากวันก าหนดเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ระบุไว้ใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ให้ถือวา่สญัญาซือ้ขายไฟฟา้สิน้สดุ 

6. การช าระเงิน • ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญาเกิน 1 
เมกะวตัต์ ณ จดุรับซือ้ไฟฟ้า ปริมาณพลงังานจะถกูหกัออกร้อยละ 
2 ของปริมาณไฟฟ้าส่วนที่ขายเกินกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
ขายให้ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก เพื่อเป็นคา่ด าเนินการ22 

                                                           
20  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน) 

เลขท่ี VSPP-PEA 008/2556 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

21  เง่ือนไขและอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซือ้ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลงังานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 11 
มิถนุายน 2558  

22  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน) 
เลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
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7. การระงบัข้อพิพาท • หากมีปัญหาอันเกิดการปฏิบัติตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าหรือ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหนงัสือไปถึงคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังานเพื่อวินิจฉยัปัญหาดงักลา่ว23  

• คู่สัญญาอาจจะตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ วินิจฉัยข้อ
พิพาท 

8. กฎหมายที่บงัคบัใช้ • กฎหมายไทย 

2.4.6.2 สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าให้แก่ BSF  

1. คูส่ญัญา • BEC/BPC ในฐานะผู้ผลติไฟฟา้ 
• BSF ในฐานะผู้ซือ้ 

2. ปริมาณไฟฟา้ • ผู้ ซือ้ตกลงซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า และผู้ ผลิตไฟฟ้าตกลงขาย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ซือ้ ในปริมาณไม่ต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าและไม่สงูกว่า
ปริมาณสงูสดุต่อฤดกูาลผลิตของ BSF ที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟา้ให้แก่ BSF   

3. อตัราคา่ไฟฟา้ • คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัวา่ราคาคา่ไฟฟา้ที่ซือ้ขายภายใต้สญัญาฉบบั
นีจ้ะค านวณตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ส าหรับปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ ซือ้รับซือ้ไม่เกินปริมาณขัน้ต ่าตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผู้ ผลิตไฟฟ้าตกลงจะคิดราคาค่าไฟฟ้า
เท่ากับ (i) ราคาที่ BSF  ซือ้ไฟฟ้าจาก กฟภ. หรือ (ii) ราคาที่
ผู้ผลติไฟฟา้ขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. แล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่  

ข. ส าหรับปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ ซือ้รับซือ้มากกว่าปริมาณขัน้ต ่าตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ผู้ ผลิตไฟฟ้าตกลงจะคิดราคาค่าไฟฟ้า
เทา่กบัราคาที่ผู้ผลติไฟฟา้ขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. 

• ในกรณีที่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) และ กฟภ. สิน้สุดลง คู่สัญญาตกลงจะปรับปริมาณไฟฟ้า
สูงสุดลงเพื่อสะท้อนปริมาณสูงสุดจริงที่ BEC หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) มีสทิธิขายให้แก่กฟภ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ที่ยงัคงมีผล
บงัคบัใช้อยูใ่นขณะนัน้ 

• ผู้ซือ้จะช าระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ ผลิตไฟฟ้าภายในวนัท าการถัดจาก
วนัที่ผู้ผลิตไฟฟ้าได้แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบว่าผู้ผลิตไฟฟ้าได้รับค่าไฟฟ้า
จาก กฟภ. ส าหรับคา่ไฟฟา้ในเดือนดงักลา่วแล้ว  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ซือ้ไม่ได้รับการแจ้งดงักล่าวจากผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ซือ้

                                                           
23  แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน) 

เลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  ระหว่างบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
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จะช าระคา่ไฟฟา้ที่รับจริงในเดือนดงักลา่วให้แก่ผู้ผลติไฟฟา้โดยการ
น าฝากเช็ค และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อรับรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC (ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี)้ ภายในวนัท าการสดุท้ายของเดือนที่สองนบัจากเดือน
ใดๆ ที่มีการซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่งคูส่ญัญา  

4. ระยะเวลาซือ้ขาย • คู่สญัญาตกลงซือ้ขายไฟฟ้าตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า จนถึงวนัที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ BEC และ 
(ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC  

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

• รับซือ้ไฟฟา้ไมน้่อยกวา่ปริมาณขัน้ต ่าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 
• หากรับซือ้ไม่ครบตามปริมาณขัน้ต ่าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดย

ไม่ใช่ความผิดของผู้ ผลิตไฟฟ้า ผู้ ซือ้จะจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ ผลิต
ไฟฟ้าตามสูตรที่ได้มีการตกลงกันในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าให้แก่ 
BSF เว้นแต่ จะสามารถพิสจูน์ได้ว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถน าส่ง
ไฟฟา้ได้ตามปริมาณไฟฟา้ขัน้ต ่า โดยไมไ่ด้เป็นผลจากความผิดของ
ผู้ซือ้ คู่สญัญาตกลงให้ผู้ซือ้มีหน้าที่ช าระค่าไฟฟา้ตามปริมาณที่รับ
ซือ้จริงเทา่นัน้   

6. เหตผิุดสญัญา • เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็น
เหตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิคู่สญัญาอีก
ฝ่ายในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้ 
1) ผู้ซือ้ไม่ช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีเ้มื่อถึงก าหนด เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 2 งวดติดกนั 
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่เป็น

สาระส าคญั เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ผลิตและ/หรือจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ ซือ้ติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่
สามารถแก้ไขความผิดดงักลา่วภายในระยะเวลา 60 วนั  

7. เหตุ แห่ งก ารบอก เลิ ก
สญัญา 

• ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนฯ
การบอกเลกิสญัญาสามารถท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อักษรเพื่อเลิก

สญัญา 

2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. คู่สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งถูกพิทัก ษ์ ท รัพ ย์  เป็นบุคคล
ล้มละลาย 

ข. คู่ สัญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งท า ผิ ด สัญ ญ าใน ข้อที่ เ ป็ น
สาระส าคญัจนเป็นถือเป็นเหตผิุดสญัญาตามที่ระบใุนข้อ 
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5. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบับนีไ้ด้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกบัให้แก้ไขความผิดดงักลา่วภายใน 30 วนั  

 ทัง้นี  ้หากคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญาสามารถบอกเลิกสญัญา
ได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

8. การระงบัข้อพิพาท • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งตามสญัญาฉบบันี ้ภายหลงั
จากพ้นก าหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสญัญาฉบับนีล้งแล้ว 
และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่วขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลยตุิธรรม 

9. กฎหมายที่ใช้บงัคบั • กฎหมายไทย 

2.4.6.3 สัญญาซือ้ขายไอน า้ 

1. คูส่ญัญา • BEC/BPC ในฐานะผู้ขาย 
• BSF  ในฐานะผู้ซือ้  

2. ไอน า้ • ผู้ซือ้ตกลงซือ้ไอดีและไอเสยีจากผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายไอดีและ
ไอเสียให้แก่ผู้ ซือ้ตามปริมาณขัน้ต ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF ที่
ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไอน า้ 

3. ระยะเวลาการซือ้ขาย • คู่สญัญาตกลงซือ้ขายไอน า้ ตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญา
ซือ้ขายไอน า้ จนถึงวนัที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ BEC และ 
(ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC  

4. ราคาซือ้ขาย • คู่สญัญาตกลงราคาซือ้ขายไอดีและไอเสียตามรายละเอียดที่ระบุ
ในสญัญาซือ้ขายไอน า้ 

• ราคาซือ้ขายไอดีและไอเสียจะปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไอน า้ 

5. การช าระราคาสนิค้า ผู้ซือ้จะช าระเงินค่าไอดีและไอเสียของแตล่ะเดือนให้แก่ผู้ขายภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่ผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบว่าผู้ขายได้รับค่าไฟฟ้าจาก 
กฟภ. ส าหรับคา่ไฟฟา้ในเดือนดงักลา่วแล้ว  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ซือ้ไมไ่ด้รับการแจ้งดงักลา่วจากผู้ขาย ผู้ซือ้จะช าระคา่ไอ
ดีและไอเสียที่รับจริงในเดือนดังกล่าวให้แก่ผู้ ขายโดยการน าฝากเช็ค 
และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ภายในวนัท าการสดุท้ายของเดือนที่สอง
นบัจากเดือนใดๆ ที่มีการซือ้ขายไอน า้ระหวา่งคูส่ญัญา 
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6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของคูส่ญัญา 

หน้าที่ของผู้ซือ้  
• รับซือ้ไอดีและไอเสียอย่างน้อยเท่ากับปริมาณไอดีขัน้ต ่าและ

ปริมาณไอเสียขัน้ต ่า และช าระราคาค่าไอดีและไอเสยีตามปริมาณ
ที่รับซือ้จริงให้แก่ผู้ขาย ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบใุนสญัญา
ซือ้ขายไอน า้ 

• หากผู้ ซือ้รับซือ้ไอดีและ/หรือไอเสียไม่ครบตามปริมาณไอดีขัน้ต ่า
และ/หรือปริมาณไอเสยีขัน้ต ่า (แล้วแตก่รณี) โดยไมใ่ช่ความผิดของ
ผู้ขาย ผู้ ซือ้ตกลงจะจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ ขาย เว้นแต่ ผู้ซือ้สามารถ
พิสจูน์ได้ดงัที่ระบตุ่อไปนี ้คูส่ญัญาตกลงให้ผู้ซือ้มีหน้าที่ช าระคา่ไอ
ดีและไอเสียเฉพาะปริมาณไอดีและไอเสียตามปริมาณที่รับซือ้จริง
เทา่นัน้ 
ก. ผู้ขายไม่สามารถน าสง่ไอดีและ/หรือไอเสียได้ตามปริมาณไอดี

ขัน้ต ่าและ/หรือปริมาณไอเสียขัน้ต ่า (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้
เป็นผลจากความผิดของผู้ซือ้  

ข. ในกรณีที่ผู้ซือ้รับซือ้ไอดีได้ต ่ากวา่ปริมาณไอดีขัน้ต ่า แตผู่้ซือ้ได้
ซือ้ไอเสีย คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าปริมาณไอดีที่ซือ้ขาดไป 
ทัง้นี ้ตามสตูรการค านวณที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไอน า้ 

ค. ในกรณีที่ผู้ซือ้รับซือ้ไอเสียได้ต ่ากว่าปริมาณไอเสียขัน้ต ่า แต่ผู้
ซือ้ได้ซือ้ไอดี คิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าปริมาณไอเสียที่ซือ้ขาด
ไป ทัง้นี ้ตามสตูรการค านวณที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไอน า้ 

• ในกรณีที่ผู้ขายสามารถผลติไอดีและ/หรือไอเสยีได้มากกวา่ปริมาณ
ไอดีขัน้ต ่าและปริมาณไอเสียขัน้ต ่า ผู้ซือ้ตกลงจะพิจารณาซือ้ไอดี
และ/หรือไอเสียส่วนเพิ่มดงักล่าวจากผู้ขายตามความสามารถใน
การรับซือ้ของผู้ซือ้ในขณะนัน้  

• ในกรณีที่ผู้ ซือ้รับซือ้ไอดีและ/หรือไอเสียต ่ากว่าปริมาณไอดีขัน้ต ่า
และ/หรือปริมาณไอเสียขัน้ต ่า (แล้วแต่กรณี) เมื่อสิน้ฤดูกาลผลิต
ของ BSF ณ ปีใดๆ คูส่ญัญาเข้าใจร่วมกนัวา่  
i. หากผู้ขายสญูเสียรายได้สทุธิจากการขายไอดีอนัเนื่องการที่ผู้ซือ้

ไม่รับซือ้ไอดี โดยไม่มีการแจ้งปรับลดปริมาณรับซือ้ไอดี ผู้ ซือ้
ยินยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเทา่กบัรายได้จากการขายไอดีที่
ขาดไป อยา่งไรก็ดี หากผู้ซือ้มีการแจ้งปรับลดปริมาณการรับซือ้
ไอดีซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการรับซือ้กากอ้อยของผู้ ขายที่
ลดลง อันเนื่องมาจากการสื่อสารระหว่างกันของคู่สญัญาเพื่อ
พยายามลดผลกระทบจากการซือ้ขายไอดีที่ต ่ากว่าปริมาณไอดี
ขัน้ต ่า  คู่สญัญาตกลงให้ผู้ ซือ้ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ขายเท่ากับ
ก าไรขัน้ต้นจากการขายไอดีที่ขาดไป 
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ii. หากผู้ ขายสูญเสียรายได้สุทธิจากการขายไอเสีย โดยไม่มีการ
แจ้งปรับลดปริมาณรับซือ้ไอเสยี ผู้ซือ้ยินยอมช าระค่าปรับให้แก่
ผู้ขายเท่ากบัรายได้จากการขายไอเสียที่ขาดไป อย่างไรก็ดี หาก
ผู้ซือ้มีการแจ้งปรับลดปริมาณการรับซือ้ไอเสีย ซึ่งสอดคล้องกบั
ปริมาณการรับซือ้กากอ้อยของผู้ขายที่ลดลง อนัเนื่องมาจากการ
สื่อสารระหว่างกนัของคู่สญัญาเพื่อพยายามลดผลกระทบจาก
การซือ้ขายไอเสียที่ต ่ากว่าปริมาณไอเสียขัน้ต ่า  คู่สญัญาตกลง
ให้ผู้ซือ้ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเท่ากบัก าไรขัน้ต้นจากการขาย
ไอเสยีที่ขาดไป   

• ผู้ ซือ้ต้องช าระค่าปรับดังกล่าวโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ขายพร้อมกบัเงินค่าไอดีและไอเสยีซึง่ผู้ซือ้มีหน้าที่ต้องช าระให้แก่
ผู้ ขายส าหรับค่าไอดีและไอเสียในงวดเดือนสุดท้ายของแต่ละ
ฤดกูาลผลติของ BSF  

หน้าที่ของผู้ขาย 
• ผลิตและจัดส่งไอดีและไอเสียตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไอน า้

ให้แก่ผู้ซือ้ 
• ภายหลงัจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ซือ้เก่ียวกบัการขอปรับปริมาณไอดีขัน้

ต ่าที่จะรับซือ้ในปีใดๆ ผู้ขายจะด าเนินการตา่งๆ เพื่อลดความเสยีหาย
จากการลดปริมาณการรับซือ้ดงักลา่ว รวมถึงการแจ้งผู้ขายวตัถดุิบใน
การผลิตไอดีของตนเพื่อลดการซือ้วัตถุดิบในการผลิตไอน า้ตาม
สดัสว่นปริมาณไอดีและไอเสยีที่จะลดลงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซือ้ 

7. เหตผิุดสญัญา • เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็น
เหตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้ 
1. ผู้ซือ้ไม่ช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีเ้มื่อถึงก าหนด เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาในข้อที่เป็น

สาระส าคญั เช่น ผู้ขายไม่ผลิตและ/หรือไม่น าสง่ไอน า้ให้แก่ผู้
ซือ้ติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตอุนัสมควร และไม่สามารถ
แก้ไขความผิดดงักลา่วภายในระยะเวลา 60 วนั  

8. การบอกเลกิสญัญา • ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนฯ
การบอกเลกิสญัญาสามารถท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเลิก

สญัญา 
2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี
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ดงัตอ่ไปนี ้
ก. คู่สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งถูกพิทัก ษ์ ท รัพ ย์  เป็นบุคคล

ล้มละลาย 
ข. คู่ สัญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งท า ผิ ด สัญ ญ าใน ข้อที่ เ ป็ น

สาระส าคญัจนเป็นถือเป็นเหตผิุดสญัญาตามที่ระบใุนข้อ 
7. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบับนีไ้ด้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกบัให้แก้ไขความผิดดงักลา่วภายใน 30 วนั  

 ทัง้นี  ้หากคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญาสามารถบอกเลิกสญัญา
ได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

9. การระงบัข้อพิพาท • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งตามสญัญาฉบบันี ้ภายหลงั
จากพ้นก าหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสญัญาฉบับนีล้งแล้ว 
และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่วขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลยตุิธรรม 

10. กฎหมายที่ใช้บงัคบั • กฎหมายไทย 
 
2.4.6.4 สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

1. คูส่ญัญา • BSF   ในฐานะผู้ขาย 
• BEC และ BPC ในฐานะผู้ซือ้ 

2. ระยะเวลาซือ้ขาย • คู่สญัญาตกลงซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 
ตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ 
BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC   

3. วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
และไอน า้ 

• ผู้ซือ้ตกลงซือ้กากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตของ BSF จาก
ผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายกากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิต
ของ BSF ให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งมีคณุสมบตัิและตามปริมาณกากอ้อยที่จะ
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ซือ้ขายขัน้ต ่าต่อฤดูกาลผลิตของ BSF ที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้24 

ก. ในกรณีที่กากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตของ BSF มี
จ านวนต ่ากว่าปริมาณกากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่า โดยไมใ่ช่ผล
จากเหตุการณ์พิเศษภายใต้ข้อ 7. ผู้ ขายตกลงจะด าเนินการ
จัดหากากอ้อยจากแหล่งอื่น (“กากอ้อยจากแหล่งอื่น”) 
ให้แก่ผู้ซือ้เพื่อทดแทนปริมาณกากอ้อยที่ขาดไป ทัง้นี ้ผู้ซือ้ตก
ลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ากากอ้อยจากแหล่งอื่น  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการซือ้กากอ้อยจากแหล่งอื่น เช่น 
คา่ขนสง่กากอ้อยจากแหลง่อื่นมายงัโรงไฟฟา้ของผู้ซือ้ 

ข. ในกรณีที่กากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตของ BSF มี
จ านวนต ่ากว่าปริมาณกากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่า โดยไมใ่ช่ผล
จากเหตกุารณ์พิเศษภายใต้ข้อ 7. และผู้ขายไมส่ามารถจดัหา
กากอ้อยจากแหลง่อื่นมาทดแทนได้เพียงพอ ผู้ขายตกลงจะใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อหาวตัถดุิบชีวมวล
อื่นๆ เช่น ใบอ้อย ไม้สับ ตามที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับ
อนุญาตภายใต้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง (“วัตถุดิบชีวมวลทดแทน”) ให้แก่ผู้ซือ้เพื่อทดแทน
ปริมาณกากอ้อยที่ขาดไป โดยที่ผู้ ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
วตัถุดิบชีวมวลทดแทนดงักล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
ซึง่รวมถึง คา่ขนสง่วตัถดุิบชีวมวลทดแทนมายงัโรงไฟฟา้ของผู้
ซือ้  

• ผู้ซือ้สามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัผู้ขายเพื่อขอปรับลด
จ านวนปริมาณกากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่าในปีใดๆ ได้เป็นครัง้ๆ ไป 

4. ราคาซือ้ขาย • ราคากากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตของ BSF จะถูก
ค านวณตามสตูรซึง่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการ
ผลติไฟฟา้และไอน า้ 

• ในกรณีที่กากอ้อยซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตของ BSF ที่ผู้ขาย
จดัสง่ให้แก่ผู้ซือ้มีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ ผู้ขายตกลงจะปรับราคา
กากอ้อยดงักลา่วโดยพิจารณาจากคา่ความชืน้ของกากอ้อยที่น าสง่

                                                           
24   ปริมาณกากอ้อยขัน้ต ่าตอ่ฤดกูาลผลติของ BSF ท่ีก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว เป็นปริมาณกากอ้อยท่ีเพียงพอส าหรับการผลติไฟฟ้าและไอน า้ตามงบก าไร

ขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมุติฐานของกองทุนฯ (โปรดดูภาคผนวก 1)  รวมถึงเป็นปริมาณท่ีผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายน าไปใช้ในการ
ประเมินหามลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิในรายได้สทุธิฯ ในหวัข้อ 3.2 การประเมินคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ ลงทนุครัง้แรกฯ  
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ตามสตูรการค านวณที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการ
ผลติไฟฟา้และไอน า้  

• ราคาซือ้ขายกากอ้อยจากแหลง่อื่น และวตัถดุิบชีวมวลทดแทน จะ
เป็นราคาตามจริงซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (รวมถึง ค่า
ขนส่งวตัถุดิบชีวมวลทดแทนมายงัโรงไฟฟ้าของผู้ซือ้) โดยที่ราคา
ดงักลา่วจะก าหนดโดยผู้ขายกากอ้อยจากแหลง่อื่น และ/หรือผู้ขาย
วตัถดุิบชีวมวลทดแทน (แล้วแตก่รณี)   

• ในกรณีที่ราคาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้
อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาล และหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนด
ราคาซือ้ขายอ้อยขัน้ต้น และ BSF สามารถแสดงให้ BEC และ 
BPC เช่ือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาของการซือ้ขายอ้อยขัน้ต้น
อย่างมีนยัส าคญัจากปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตวัของ
ราคาซือ้ขายไฟฟ้า ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC กับ 
กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 044/2554 ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2554 (รวมถึงสญัญาฉบบัแก้ไข (ถ้ามี)) และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระหว่าง BPC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 008/2556 ฉบับลง
วนัที่ 4 เมษายน 2556 (รวมถึงสญัญาฉบบัแก้ไข (ถ้ามี)) คู่สญัญา
ตกลงให้ BSF มีสิทธิในการปรับราคาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ได้ โดยที่การปรับจะไมท่ าให้ EBITDA margin 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ตามสตูรท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบ
ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัผลกระทบต่อกองทนุฯ ในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” 
หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ”) 

5. การช าระราคาสนิค้า • ผู้ซือ้จะช าระเงินค่าวตัถดุิบชีวมวลให้แก่ผู้ขายโดยโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคารของผู้ ขายภายในวันท าการถัดจากวันที่ BEC และ/หรือ 
BPC ได้น าเงินรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ฝากเข้าบญัชี
เพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และบญัชี
เพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวนัท าการท่ี 2 ของเดือนที่ 3 นบัแต่เดือน
ดงักลา่ว  

• คู่สญัญาตกลงร่วมกนัว่า ผู้ซือ้จะเป็นผู้ช าระราคาซือ้ขายกากอ้อย
จากแหลง่อื่น และ/หรือ วตัถดุิบชีวมวลทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ที่เก่ียวข้อง (รวมถึง ค่าขนสง่วตัถดุิบชีวมวลทดแทนมายงัโรงไฟฟ้า
ของผู้ซือ้) ให้แก่ผู้ขายกากอ้อยจากแหลง่อื่น และ/หรือผู้ขายวตัถดุิบ
ชีวมวลทดแทน (แล้วแต่กรณี) โดยตรงตามเง่ือนไขที่ผู้ซือ้ตกลงกับ
ผู้ขายกากอ้อยจากแหลง่อื่น และ/หรือผู้ขายวตัถดุิบชีวมวลทดแทน
ดงักลา่ว 

6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของคูส่ญัญา 

หน้าที่ของผู้ขาย 
• สง่มอบกากอ้อยและวตัถดุิบชีวมวลทดแทนดงันี ้

1. สง่มอบกากอ้อยซึง่ได้มาจากกระบวนการผลติของ BSF ให้แก่
ผู้ซือ้ไมต่ ่ากวา่ปริมาณกากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่า  

2. ในกรณีที่ผู้ ขายไม่สามารถส่งมอบกากอ้อยซึ่งได้มาจาก
กระบวนการผลิตของ BSF ได้ครบตามจ านวนปริมาณกาก
อ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่า  ผู้ขายตกลงด าเนินการจดัหากากอ้อย
จากแหล่งอื่นและ/หรือวัตถุดิบชีวมวลทดแทนให้แก่ผู้ ซือ้ใน
จ านวนที่เท่ากับปริมาณกากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่าที่ขาดไป 
โดยที่ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับค่ากากอ้อยจากแหลง่อื่น
และ/หรือวตัถดุิบชีวมวลทดแทนดงักลา่ว 

3. ในกรณีที่ผู้ ขายไม่สามารถส่งมอบกากอ้อยซึ่ง  ได้มาจาก
กระบวนการผลติของ BSF และไมส่ามารถจดัหากากอ้อยจาก
แหล่งอื่นและ/หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทน
จากแหลง่อื่นให้แก่ผู้ซือ้ในจ านวนที่เท่ากบัปริมาณกากอ้อยที่
จะซือ้ขายขัน้ต ่า ผู้ขายตกลงจะจ่ายค่าปรับเป็นจ านวนเทา่กบั 
2 เท่าของมูลค่าของปริมาณกากอ้อยที่น าส่งต ่ากว่าปริมาณ
กากอ้อยที่จะซือ้ขายขัน้ต ่า โดยค านวณจากราคากากอ้อย
เฉลี่ยซึ่งเข้าหีบที่ BSF ในฤดูกาลผลิตที่เกิดเหตุดงักล่าว เว้น
แต่ จะเป็นกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันว่า BSF ไม่ต้องรับผิด
เนื่องจากกองทุนฯ ไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ ทัง้นี ้ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟา้และไอน า้ 

• ไมว่า่ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจดัสง่กากอ้อยให้แก่ผู้ซือ้ก่อน
ผู้ซือ้รายอื่นๆ 

หน้าที่ของผู้ซือ้  
• รับซือ้กากอ้อยซึ่งเข้าหีบที่ BSF จากผู้ขาย และช าระราคาค่ากาก

อ้อยดงักลา่วให้แก่ผู้ขายภายในระยะเวลาที่คูส่ญัญาตกลงกนั 
• รับซือ้กากอ้อยจากแหล่งอื่นและ/หรือวตัถุดิบชีวมวลทดแทน และ

ช าระราคาค่ากากอ้อยจากแหล่งอื่นและ/หรือวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ขายนัน้ๆ โดยตรงภายในระยะเวลาที่ผู้ ซือ้
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ตกลงกบัผู้ขายดงักลา่ว 
7. การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้

เหตกุารณ์พิเศษ 
• คู่สัญญาเข้าใจร่วมกันว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์พิเศษใดๆ ซึ่ง

สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตัิตามหน้าที่ของผู้ขาย
ภายใต้สญัญาฉบบันี ้ท าให้ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ หรือส่ง
มอบกากอ้อยได้ครบถ้วนตามปริมาณที่ก าหนดในสญัญา  

 ในกรณีดงักล่าว ผู้ขายจะไม่มีหน้าที่ ต้องน าส่งกากอ้อย และ/หรือ
จัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทนส าหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์พิเศษดังกล่าว ทัง้นี ้ตัง้แต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์พิเศษ
จนถึงเวลาที่เหตุการณ์พิเศษหรือผลกระทบจากเหตุการณ์พิเศษ
ดงักล่าวจะสิน้สดุลง ทัง้นี ้ภายหลงัจากผลกระทบจากเหตุการณ์
พิเศษดงักลา่วสิน้สดุลงผู้ขายมีหน้าที่ต้องน าสง่กากอ้อย และ/หรือ
จัดหาวตัถุดิบชีวมวลทดแทนตามปริมาณที่ตกลงภายใต้สญัญา
ฉบบันีใ้นปริมาณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์พิเศษดงักลา่ว
ในรอบปีนัน้ๆ  

• “เหตุการณ์พิเศษ” หมายถึง เหตุสดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ที่ไม่อาจ
ปอ้งกนัได้แม้ผู้ขายจะได้จดัการป้องกนั หรือระมดัระวงัตามสมควร
อนัพงึคาดหมายได้จากบคุคลในฐานะและในภาวะเช่นนัน้ เช่น 
1) เหตทุี่เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั ภยัแล้ง วาตภยั โรค

อ้อยหรือปัญหาแมลง รวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของ BSF ซึ่งส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบในจังหวัด
บรีุรัมย์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั หรือ 

2) เหตกุารณ์ที่เหนือการควบคมุของผู้ขาย เช่น การประท้วงหยดุ
งานของคนงาน ที่ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ ขายไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการหรือไม)่ การจลาจล เป็นต้น 

• ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบถงึเหตกุารณ์พิเศษที่เกิดขึน้ภายใน 15 วนั
นบัจากวนัท่ีได้รู้ถึงเหตดุงักลา่ว ทัง้นี ้คูส่ญัญาตกลงจะร่วมกนัหารือ
เพื่อหาแนวทางปฏิบตัิร่วมกนัเพื่อลดผลกระทบจากเหตกุารณ์พิเศษ
ดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 

• ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์พิเศษขึน้ ผู้ขายตกลงจะด าเนินการอย่าง
เต็มความสามารถ (best effort) เพื่อหากากอ้อย และ/หรือวตัถดุิบ
ชีวมวลทดแทนจากแหล่งอื่นๆ ในจงัหวดับรีุรัมย์ และ/หรือ จังหวดั
ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ ซือ้จากเหตุการณ์พิเศษ
ดงักลา่ว  

• ทัง้นี ้หากเหตกุารณ์พิเศษยงัคงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
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น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกัน คู่สญัญาตกลงจะร่วมกันหาทางออก
เพื่อประโยชน์สงูสดุของคู่สญัญา รวมถึงการพิจารณาเลิกสญัญา
ฉบบันีต้ามเง่ือนไขที่คูส่ญัญาจะตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

8. เหตผิุดสญัญา • เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็น
เหตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้ 
1) ผู้ซือ้ไม่ช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีเ้มื่อถึงก าหนด เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 2 งวดติดกนั  
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่เป็น

สาระส าคญั เช่น ผู้ขายไม่น าสง่วตัถุดิบชีวมวล หรือกากอ้อย
จากแหลง่อื่น หรือวตัถดุิบชีวิมวลทดแทน ให้แก่ผู้ซือ้ติดต่อกนั 
2 งวด โดยไม่มีเหตุอนัสมควร และไม่สามารถแก้ไขความผิด
ดงักลา่วภายในระยะเวลา 60 วนั  

9. การบอกเลกิสญัญา • ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนฯ 
การบอกเลกิสญัญาสามารถท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อักษรเพื่อเลิก

สญัญา 
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้
ก. คู่สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งถูกพิทัก ษ์ ท รัพ ย์  เป็นบุคคล

ล้มละลาย 
ข. คู่ สัญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งท า ผิ ด สัญ ญ าใน ข้อที่ เ ป็ น

สาระส าคญัจนเป็นถือเป็นเหตผิุดสญัญาตามที่ระบใุนข้อ 
8. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบับนีไ้ด้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกบัให้แก้ไขความผิดดงักลา่วภายใน 30 วนั  

 ทัง้นี  ้หากคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญาสามารถบอกเลิกสญัญา
ได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

10. การระงบัข้อพิพาท • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งตามสญัญาฉบบันี ้ภายหลงั
จากพ้นก าหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสญัญาฉบับนีล้งแล้ว 
และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คู่สญัญาทัง้สอง
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ฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่วขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลยตุิธรรม 
11. กฎหมายที่ใช้บงัคบั • กฎหมายไทย 

2.4.6.5 สัญญาซือ้น า้ RO 

1. คูส่ญัญา • BSF  ในฐานะผู้ขาย 
• BEC/BPC ในฐานะผู้ซือ้ 

2. สนิค้า • ผู้ซือ้ตกลงซือ้น า้ RO (“น า้ RO”) จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงขายน า้ 
RO ให้แก่ผู้ซือ้ตามปริมาณที่ผู้ซือ้ขอซือ้ในแตล่ะปี  

3. ระยะเวลาซือ้ขาย • คูส่ญัญาตกลงซือ้ขายน า้ RO ตัง้แต่วนัท่ีคูส่ญัญาลงนามในสญัญา
ซือ้ขายน า้ RO จนถึงวนัท่ี (ก) 10 สงิหาคม 2571 ส าหรับ BEC และ 
(ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC   

4. ราคาซือ้ขาย • ราคาซือ้ขายน า้ RO จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาซือ้
ขายน า้ RO 

• ราคาซือ้ขายน า้ RO จะปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี 
5. การช าระราคาสนิค้า • ผู้ ซือ้จะช าระเงินค่าน า้ RO ให้แก่ผู้ ขายโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารของผู้ ขายภายในวันท าการถัดจากวันที่ BEC และ/หรือ 
BPC ได้น าเงินรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ฝากเข้าบญัชี
เพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และบญัชี
เพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวนัท าการท่ี 2 ของเดือนที่ 3 นบัแต่เดือน
ดงักลา่ว 

6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของคูส่ญัญา 

หน้าที่ของผู้ขาย 
• จดัสง่น า้ RO ให้แก่ผู้ซือ้ 
• ไม่วา่ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจดัสง่น า้ RO ให้แก่ผู้ซือ้ตาม

สญัญาฉบบันีก้่อนผู้ซือ้รายอื่นๆ  
หน้าที่ของผู้ซือ้ 
• รับซือ้น า้ RO ตามจ านวนที่รับจริงและช าระราคาค่าน า้ RO ให้แก่

ผู้ขาย  
7. เหตผิุดสญัญา • เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็น

เหตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้ 
1) ผู้ซือ้ไม่ช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีเ้มื่อถึงก าหนด เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 2 งวดติดกนั 
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อที่เป็น

สาระส าคญั เช่น ผู้ขายไมผ่ลิตและ/หรือไม่น าสง่น า้ RO ให้แก่
ผู้ซือ้ติดตอ่กนั 2 เดือน โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร และไม่สามารถ
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แก้ไขความผิดดงักลา่วภายในระยะเวลา 60 วนั  
8. การบอกเลกิสญัญา • ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนฯ

การบอกเลกิสญัญาสามารถท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อกัษรเพื่อเลิก

สญัญา 
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้
ก. คู่สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งถูกพิทัก ษ์ ท รัพ ย์  เป็นบุคคล

ล้มละลาย 
ข. คู่ สัญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งท า ผิ ด สัญ ญ าใน ข้อที่ เ ป็ น

สาระส าคญัจนเป็นถือเป็นเหตผิุดสญัญาตามที่ระบใุนข้อ 
7. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบับนีไ้ด้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกบัให้แก้ไขความผิดดงักลา่วภายใน 30 วนั  

 ทัง้นี  ้หากคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญาสามารถบอกเลิกสญัญา
ได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

9. การระงบัข้อพิพาท • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งตามสญัญาฉบบันี ้ภายหลงั
จากพ้นก าหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสญัญาฉบับนีล้งแล้ว 
และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่วขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลยตุิธรรม 

10. กฎหมายที่ใช้บงัคบั • กฎหมายไทย 

2.4.6.6 สัญญาซือ้น า้ Condensate 

1. คูส่ญัญา • BSF  ในฐานะผู้ขาย 
• BEC/BPC ในฐานะผู้ซือ้ 

2. สนิค้า • ผู้ ซือ้ตกลงซือ้น า้ Condensate จากผู้ ขาย และผู้ ขายตกลงขายน า้ 
Condensate ให้แก่ผู้ซือ้ตามปริมาณที่ผู้ซือ้ขอซือ้ในแตล่ะปี•  

3. ระยะเวลาซือ้ขาย คู่สญัญาตกลงซือ้ขายน า้ Condensate ตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาลงนามใน
สัญญาซือ้ขายน า้ Condensate จนถึงวันที่  (ก) 10 สิงหาคม 2571 
ส าหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC   

4. ราคาซือ้ขาย • ราคาซือ้ขายน า้ Condensate จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุใน
สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate 
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• ราคาซือ้ขายน า้ Condensate จะปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี 
5. การช าระราคาสนิค้า • ผู้ซือ้จะช าระเงินค่าน า้ Condensate ให้แก่ผู้ ขายโดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารของผู้ ขายภายในวันท าการถัดจากวันที่ BEC 
และ/หรือ BPC ได้น าเงินรายได้จากการขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. ฝาก
เข้าบญัชีเพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC 
และบญัชีเพื่อรับรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BPC 
แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกินกว่าวนัท าการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นบั
แตเ่ดือนดงักลา่ว 

6. ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของคูส่ญัญา 

หน้าที่ของผู้ขาย 
• จดัสง่น า้ Condensate ให้แก่ผู้ซือ้ 
• ไมว่า่ในกรณีใดๆ ผู้ขายตกลงขายและจดัส่งน า้ Condensate ให้แก่

ผู้ซือ้ก่อนผู้ซือ้รายอื่นๆ 
หน้าที่ของผู้ซือ้ 
• รับซือ้น า้ Condensate และช าระราคาค่าน า้ Condensateให้แก่

ผู้ขาย  
7. เหตผิุดสญัญา • เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็น

เหตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้ 
1) ผู้ซือ้ไม่ช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันีเ้มื่อถึงก าหนด เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 2 งวดติดกนั  
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาในข้อที่เป็น

สาระส าคัญ  เช่น  ผู้ ขาย ไม่ผลิตและ/ห รือ ไม่ น าส่ งน า้ 
Condensate ให้แก่ผู้ ซือ้ติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร และไม่สามารถแก้ ไขความผิดดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 60 วนั  

8. การบอกเลกิสญัญา • ภายใต้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนฯ
การบอกเลกิสญัญาสามารถท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเลิก

สญัญา 
2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้
ก. คู่สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งถูกพิทัก ษ์ ท รัพ ย์  เป็นบุคคล

ล้มละลาย 
ข. คู่ สัญ ญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งท า ผิ ด สัญ ญ าใน ข้อที่ เ ป็ น

สาระส าคญัจนเป็นถือเป็นเหตผิุดสญัญาตามที่ระบใุนข้อ 
7. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
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ฉบับนีไ้ด้โดยแจ้งความประสงค์ในการเลิกสัญญาให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกบัให้แก้ไขความผิดดงักลา่วภายใน 30 วนั  

 ทัง้นี  ้หากคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว 
คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญาสามารถบอกเลิกสญัญา
ได้โดยแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

9. การระงบัข้อพิพาท • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขดัแย้งตามสญัญาฉบบันี ้ภายหลงั
จากพ้นก าหนดเวลาไกล่เกลี่ยตามที่ระบุในสญัญาฉบับนีล้งแล้ว 
และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่วขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลยตุิธรรม 

10. กฎหมายที่ใช้บงัคบั • กฎหมายไทย 

2.4.7 การบริหารจัดการของ BRR เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง BEC และ BPC 
และบริษัทในกลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ 

เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC จะต้องมีการท าธุรกรรมกบั BRR และบริษัทใน
กลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ ดงันัน้ BEC และ/หรือ BPC  จึงได้เข้าท าสญัญาต่างๆ เพื่อให้การท าธุรกรรมเป็นไป
ตามความเหมาะสม เป็นธรรม และชดัเจน   

1) การซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

การซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวล
ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับ BSF ซึ่งมีการก าหนดปริมาณกาก
อ้อยขัน้ต ่าที่ BSF จะจดัหาและจ าหนา่ย รวมถึงเชือ้เพลงิอื่นๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้อย ซึง่เป็นไป
ตามใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง ให้แก่ BEC และ/หรือ BPC เพื่อให้ BEC และ/หรือ BPC มีเชือ้เพลิงที่
เพียงพอต่อการผลิตไอน า้และไฟฟ้า รวมถึงก าหนดราคาซือ้ขาย โดยราคาเร่ิมต้นของกากอ้อย
ใกล้เคียงกบัราคาซือ้ขายกากอ้อยหน้าโรงงานผู้ผลิตน า้ตาลในจงัหวดับรีุรัมย์และจงัหวดัใกล้เคียง 
(เฉพาะราคากากอ้อย ไมร่วมถึงคา่ขนสง่)  

นอกจากนี ้BSF ได้ให้สิทธิ BEC และ BPC ในการซือ้กากอ้อยก่อนบคุคลอื่น รวมถึงบริษัทอื่นๆ ใน
กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ (ไมร่วมถึงการน าไปใช้งานในโรงงานน า้ตาลของ BSF เอง)  

2) การซือ้ขายไอดี และไอเสีย 

การซือ้ขายไอดี และไอเสียจะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไอน า้ระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับ 
BSF ซึ่งมีการก าหนดปริมาณไอดีและไอเสียที่ BEC และ/หรือ BPC จะผลิตและจ าหน่ายให้แก่ 
BSF รวมถึงก าหนดราคาซือ้ขาย โดยจะอ้างอิงจากต้นทนุที่เกิดขึน้กบั BEC และ/หรือ BPC ในการ
ผลติไอดี ไอเสยี (เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Cost Plus Basis) 
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นอกจากนี ้BSF ได้ให้สิทธิ BEC และ BPC ในการซือ้ขายไอดี ก่อนบคุคลอื่น รวมถึงบริษัทอื่นๆ ใน
กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 

3) การซือ้ขายน า้ RO 

การซือ้ขายน า้ RO จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายน า้ RO ซึ่งมีการก าหนดปริมาณน า้ RO ระหว่าง 
BEC และ/หรือ BPC กับ BSF ที่ BSF จะผลิตและจ าหน่ายให้แก่ BEC และ/หรือ BPC รวมถึง
ก าหนดราคาซือ้ขาย โดยจะอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึน้กับ BSF ในการผลิตน า้ RO (เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ Cost Plus Basis) 

นอกจากนี ้BSF ได้ให้สิทธิ BEC และ BPC ในการซือ้น า้ RO ก่อนบคุคลอื่น รวมถึงบริษัทอื่นๆ ใน
กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์   

4) การซือ้ขายน า้ Condensate 

การซือ้ขายน า้ Condensate จะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate ระหว่าง BEC และ/
หรือ BPC กบั BSF ซึ่งมีการก าหนดปริมาณน า้ RO ที่ BSF จะผลิตและจ าหน่ายให้แก่ BEC และ/
หรือ BPC รวมถึงก าหนดราคาซือ้ขาย โดยจะอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึน้กับ BSF ในการผลิตน า้ 
RO (เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Cost Plus Basis) 

นอกจากนี ้BSF ได้ให้สิทธิ BEC และ BPC ในการซือ้ Condensate ก่อนบุคคลอื่น รวมถึงบริษัท
อื่นๆ ในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์   

5) การซือ้ขายไฟฟ้า 

การซือ้ขายไฟฟ้าจะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กบั BSF  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัอตัราคา่ไฟฟา้ ในหวัข้อ 2 “การลงทนุของกองทนุฯและข้อมลู
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.4 “ข้อมลูทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” - 
หวัข้อยอ่ยที ่2.4.3 “โครงสร้างรายได้และรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ 
BEC และ BPC” 

นอกจากนี ้BRR ในฐานะผู้สนบัสนนุและผู้ ถือหุ้นใหญ่ ตกลงรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของ BEC และ 
BPC ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ และสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึง BRR ตกลงรับรองการปฏิบตัิ
หน้าที่ของ BSF เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้BRR มีความประสงค์จะเข้าไปถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุฯ โดยเป็นไปตามสดัสว่นการถือครองขัน้ต ่า และระยะเวลาการถือครองขัน้ต ่าที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาตกลงด าเนินการ 
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2.4.8 รายการระหว่างกัน 

ในการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ BEC และ BPC ภายใต้โครงสร้างการจดัตัง้กองทนุฯ BEC และ BPC จะยงัคงมีการ
ท าธุรกรรมกบับริษัทในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์บางรายการซึง่จะเก่ียวเนื่องกบัรายได้สทุธิฯที่กองทนุฯ จะได้รับจาก BEC 
และ BPC โดยรายการดงักลา่วจะประกอบด้วย  

รายการซือ้ขายผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าและเชือ้เพลิงกากอ้อยกับ BSF ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ โดย
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้โดยปกติของโรงไฟฟ้าทัง้สองโรงในช่วงที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม มลูค่ารายการ
ในอดีตก่อนจดัตัง้กองทนุฯ อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้กบัมลูคา่รายการท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัการจดัตัง้กองทนุฯ 
เนื่องจากปัจจยัส าคญั  คือปริมาณอ้อยเข้าหีบของ BSF ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา โดยในปีฤดกูาล
ผลิต 2558/2559 ปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 2.06 ล้านตัน ในขณะที่ปีฤดูกาลผลิต 2559/2560 และ 
2560/2561 ปริมาณอ้อยเข้าหีบคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.25 ล้านตนั และ 3.2 ล้านตนั ตามล าดบั ทัง้นี ้ปริมาณ
อ้อยเข้าหีบของ BSF ที่เพิ่มขึน้จะสง่ผลกระทบต่อปริมาณกากอ้อยซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์สว่นเหลือจากกระบวนการหีบ
อ้อยเพิ่มขึน้ตามกัน และกากอ้อยจะถูกน าไปเป็นเชือ้เพลิงหลกัในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้า 
BEC และ BPC ดงันัน้ คาดว่าภายหลงัการจดัตัง้กองทนุฯ มูลค่าของรายการระหว่างกนัจะเพิ่มสงูขึน้ตามปริมาณ
อ้อยเข้าหีบ เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในช่วงปีที่ผา่นมา 

รายการระหว่างกนัของ BEC และ/หรือ BPC กบับคุคลที่เก่ียวข้อง ที่มีผลกระทบตอ่รายได้สทุธิฯ ที่กองทนุฯจะได้รับ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทัง้สองโรงภายใต้โครงสร้างการจัดตัง้กองทุนฯ  ส าหรับช่วงระยะเวลาในรอบปี
บญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ล าดบั ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ล้านบาท) 

ค าอธิบายรายการ 
งวดปี 2559 

BEC BPC 
1 BEC และ BPC ขาย

ไอดีให้แก่ BSF 
7.08 35.44 โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน ซึ่งหม้อ

ต้มไอน า้ของโรงไฟฟา้มีก าลงัการผลิตไอดีส่วนที่เหลือจากการจ่ายไอดีเข้ากังหนัไอน า้
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่กฟภ. และ BSF ตลอดจนผลิตเพื่อใช้ภายในโรงไฟฟ้า
เอง ในขณะเดียวกัน BSF ก็มีความต้องการใช้ไอดีในกระบวนการผลิตน า้ตาล ดงันัน้ 
การท ารายการดงักลา่วจะเป็นประโยชน์กบัทัง้ BEC BPC และ BSF  
ที่ผ่านมา ขนาดรายการซือ้ขายไอดียงัมีมลูคา่ต ่าซึง่เป็นไปตามปริมาณอ้อยเข้าหีบและ
ความต้องการไอดีส าหรับการผลิตน า้ตาลทรายของ BSF ที่สอดคล้องกัน ทัง้นี ้
หลังจากจัดตัง้กองทุนฯแล้ว รายการระหว่างกันนีจ้ะยังคงมีอยู่ต่อเน่ือง โดยคาดว่า
มลูคา่รายการจะสงูขึน้ ตามปริมาณความต้องการไอดีของ BSF เพ่ือใช้ในกระบวนการ
หีบอ้อยที่มีการขยายก าลงัการผลิตสงูขึน้ สอดคล้องกับปริมาณการหีบอ้อยที่คาดว่า
จะเพิ่มขึน้ตามแผนการส่งเสริมการเพาะปลกูอ้อยของกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ ดงัที่กลา่วไว้
ข้างต้น นอกจากนี ้BSF กับ BEC และ BPC ยงัได้ท าสัญญาซือ้ขายไอดี ซึ่งมีการตก
ลงปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าที่ BSF จะซือ้ไอดีจาก BEC และ BPC ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณ
ความต้องการของ BSF ตามการคาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบและเชือ้เพลิงกากอ้อย
ที่ BSF จะน าส่งแก่ BEC และ BPC อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่กระแส
รายได้ของกองทุนฯ ในขณะที่ BSF จะมีความมั่นคงในการจัดหาไอดีที่จะต้องใช้ใน
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ล าดบั ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ล้านบาท) 

ค าอธิบายรายการ 
งวดปี 2559 

BEC BPC 
กระบวนการผลิตน า้ตาลของ BSF เชน่กนั 

ความเหมาะสมของราคา 
โดยทัว่ไป ไอน า้ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่อาจมีคณุสมบตัิ เชน่ อณุหภมิู ความดนั 
ตลอดจนต้นทนุการผลิตที่แตกต่างกัน จึงไม่มีราคาตลาดที่จะน ามาอ้างอิงได้ อีกทัง้
อาจไม่สามารถน าราคาซือ้ขายของโรงไฟฟ้าอ่ืนมาเปรียบเทียบได้โดยตรง ดังนัน้ ที่
ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์จึงก าหนดราคาไอดีโดยใช้วิธี Cost Plus โดยใน
การค านวณต้นทุนจะค านึงถึงต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต เช่น กากอ้อย น า้ RO  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและการบริหารจัดการ และค่าเสื่อมราคา ส าหรับการพิจารณา
อตัราก าไรสว่นเพ่ิมได้ก าหนดอยูใ่นระดบัที่ต ่ากวา่อตัราก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟา้อยู่
บ้าง  เน่ืองจากถึงแม้ไอดีเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าจากกระบวนการหม้อต้มไอน า้
เช่นเดียวกัน แต่การผลิตไฟฟ้าจะต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ตามที่ระบุใน
สญัญาซือ้ขายไอดี ราคาซือ้ขายในปี 2560 ภายหลังการจดัตัง้กองทนุฯ จะเป็นราคา
เดียวกับที่ซือ้ขายกันในปี 2559 และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีตามที่ระบุใน
สญัญา 

2 BEC ซือ้ไอดีจาก 
BPC 

16.84 - โรงไฟฟ้าอาจมีการซือ้ไอดีระหว่างโรงไฟฟ้ากันเองเพื่อน าไอดีไปผลิตไฟฟ้าเป็นครัง้
คราว ในกรณีที่ มีเหตกุารณ์ที่ท าให้โรงใดโรงหนึ่งไมส่ามารถผลิตไอดีเองได้ เชน่ อยูใ่น
ระหว่างการซ่อมบ ารุงหม้อต้มไอน า้หรือการปรับเปลี่ยนชิน้ส่วนหรือเคร่ืองจักรที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตไอดี  เป็นต้น ดังนัน้ การท ารายการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่การด าเนินการโรงไฟฟ้าและกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ ในการเพิ่มความ
คลอ่งตวัในการบริหารโรงไฟฟา้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้การจ าหน่าย
ไฟฟา้อยา่งตอ่เน่ือง 

ความเหมาะสมของราคา 
ราคาซือ้ขายเป็นราคาเดียวกบัราคาที่โรงไฟฟา้ขายให้แก่ BSF  

3 BEC และ BPC ขาย
ไอเสียให้แก่ BSF 

21.06 29.97 ไอเสียนัน้ถือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนัน้การที่ BEC 
และ BPC จ าหน่ายไอเสียให้แก่ BSF เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตน า้ตาล ก็ถือเป็น
การสร้างมลูคา่ให้แก่ผลิตภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟา้ ในขณะที่ BSF ก็
มีความต้องการไอเสียเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน า้ตาล ดังนัน้ การท ารายการ
ดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงไฟฟา้และBSF  
ทัง้นีป้ริมาณความต้องการไอเสียของ BSF เพ่ือใช้ในกระบวนการหีบอ้อย และปริมาณ
ไอเสียที่คาดว่าจะผลิตได้ของโรงไฟฟ้าน่าจะปรับเพ่ิมขึน้ภายหลงัการจัดตัง้กองทุนฯ 
เน่ืองจากปริมาณการหีบอ้อยและละลายน า้ตาลที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น นอกจากนี ้ BEC และ BPC กับ BSF มีการท าสัญญาซือ้ขายไอเสีย ซึ่งมีการ
ตกลงปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าที่ BSF จะซือ้ไอเสียจาก BEC และ BPC อนัจะท าให้มีความ
มัน่คงของกระแสรายได้ของกองทนุฯ ในขณะที่ BSF จะมีความมัน่คงในการจดัหาไอ
เสียเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตน า้ตาลตามแผนงานที่วางไว้ 
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BEC BPC 

ความเหมาะสมของราคา 
เน่ืองจากไอเสียที่โรงไฟฟ้าอ่ืนผลิตได้มีคุณสมบัติ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ตลอดจน
ต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถน าราคาซือ้ขายของโรงไฟฟ้าอ่ืนมา
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง ดังนัน้ จึงก าหนดราคาไอเสียโดยใช้วิธี Cost Plus ทัง้นี ้
เน่ืองจากไอเสียเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า จึงค านวณต้นทุนโดยค านึงถึง 
ต้นทนุวตัถดุิบ เชน่  คา่กากอ้อย ค่าน า้ Condensate  และก าหนดอตัราก าไรในระดบั
ที่ไม่สงูมากนัก ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสญัญา ราคาซือ้ขายในปี 2560 ภายหลงัการจดัตัง้
กองทนุฯ จะเป็นราคาเดียวกับที่ซือ้ขายกันในปี 2559 และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในแต่
ละปีตามที่ระบใุนสญัญา 

4 BEC และ BPC ขาย
ไฟฟา้ให้แก่ BSF 

12.26 16.69 ก าลังการผลิตไฟฟ้าของ BEC และ BPC ยังมีส่วนเหลือจากการผลิตและจ าหน่าย
ให้กฟภ. รวมถึงการใช้ภายในอยูใ่นระดบัหนึ่ง ซึ่ง BSF ตกลงที่จะรับซือ้พลงังานไฟฟ้า
สว่นเหลือดงักลา่ว โดยมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่ง BEC/BPC กบั BSF ซึง่มี
การก าหนดปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่าและขัน้สูง ซึ่งปริมาณรับซือ้ขัน้สูงจะไม่ เกินปริมาณ
ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากก าลงัการผลิตไฟฟา้ส่วนเหลือดงักล่าว เพ่ือให้ BEC/BPC 
สามารถสง่ไฟฟา้ให้แก่กฟภ. ได้ครบตามปริมาณที่กฟภ. รับซือ้สงูสดุ อยา่งไรก็ตาม ใน
กรณีที่กฟภ. ไม่รับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ/หรือ BPC อนัมีผลให้ BEC และ/หรือ BPC 
มีก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเหลือที่จะสามารถส่งไฟฟ้าให้ BSF ได้เพิ่มขึน้ BSF อาจ
พิจารณารับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ/หรือ BPC เกินกวา่ปริมาณขัน้สงูที่ก าหนดไว้ อนั
จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่โรงไฟฟ้าจะได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าแก่ BSF 
เพ่ิมขึน้เพ่ือชดเชยรายได้จากการขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ.ที่ขาดไป 

ความเหมาะสมของราคา 
อตัราคา่ไฟฟา้ส าหรับปริมาณที่ BSF รับซือ้ขัน้ต ่าตามสญัญา จะเป็นก าหนดเป็นราคา
ที่ต ่ากว่าระหว่าง (i) ราคาที่ BSF ซือ้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ. หรือ (ii) ราคาที่BEC 
และ/หรือ BPC ขายพลงังานไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ราคาที่ก าหนดนีมี้ความสมเหตสุมผล 
เน่ืองจากจะเป็นราคาที่ทัง้ BEC BPC และ BSF ต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกนั กลา่วคือ  
BEC และ BPC ได้ใช้ประโยชน์จากก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเหลือเพ่ือผลิตและขาย
ไฟฟา้ให้แก่ BSF ในปริมาณที่ BSF จะรับซือ้ขัน้ต ่าตามที่ก าหนด ในขณะที่ BSF จะไม่
เสียประโยชน์เพราะเป็นการซือ้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้อยู่แล้วในราคาเท่ากับที่ซือ้
จาก กฟภ. หรืออาจต ่ากวา่  
ส าหรับอตัราคา่ไฟฟ้าในสว่นที่ BSF  ซือ้เกินปริมาณขัน้ต ่าจะเทา่กบัราคาที่ BEC และ 
BPC จ าหน่ายกฟภ. ดงันัน้ BEC และ BPC จะไมเ่สียประโยชน์จากการจ าหน่ายไฟฟ้า
เกินกว่าปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนดในสญัญาให้แก่ BSF เน่ืองจากเป็นราคาที่โรงไฟฟ้า
ขายให้ กฟภ.อยู่แล้ว ในขณะที่ BSF สามารถพิจารณาว่าจะรับซือ้หรือไม่ก็ได้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับฺ 

5 BEC และ BPC ซือ้
กากอ้อยจาก BSF 

33.49 46.74 กากอ้อยเป็นผลิตภณัฑ์ส่วนเหลือจากกระบวนการผลิตน า้ตาลของ BSF ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับผลิตไฟฟา้และไอน า้ได้ และในขณะเดียวกนัโรงไฟฟา้ของ 
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BEC BPC 
BEC และ BPC ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั โดยที่การขนสง่กากอ้อยจาก BSF ไปยงั
โรงไฟฟ้า BEC และ BPC นัน้สามารถกระท าได้โดยสะดวก เน่ืองจากโรงงานของ BSF 
อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ท าให้ไม่มีต้นทุนค่าขนส่ง  ดังนัน้ การท า
รายการดงักลา่วจงึเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้ ได้มีการ
ท าสญัญาซือ้ขายกากอ้อย เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะมีเชือ้เพลิง
วตัถดุิบชีวมวลส าหรับผลิตไฟฟา้และไอน า้อย่างเพียงพอ จึงมีการก าหนดปริมาณกาก
อ้อยขัน้ต ่าที่ BSF จะต้องน าส่งให้ BEC และ BPC ซึ่งสอดคล้องกับแผนการหีบอ้อย 
การผลิตน า้ตาล และปริมาณกากอ้อยจากกระบวนการผลิตน า้ตาลของ BSF ที่คาดว่า
จะมีอยา่งเพียงพอที่จะน าสง่แก่โรงไฟฟา้ในกลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 

ความเหมาะสมของราคา 
ราคาซือ้ขายกากอ้อยระหว่าง BSF กับ BEC และ BPC สามารถเทียบเคียงกันได้กับ
ราคาซือ้ขายกากอ้อยที่ได้จดัหาจากแหล่งภายนอกในช่วงที่ผ่านมา (เฉพาะราคากาก
อ้อย ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าตกั) ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสญัญา ราคาซือ้ขายในปี 2560 
ภายหลงัการจดัตัง้กองทนุฯ จะเป็นราคาเดียวกับที่ซือ้ขายกนัในปี 2559 และหลงัจาก
นัน้ ราคากากอ้อยจะมีการปรับตามอตัราการปรับคา่ไฟฟ้าที่ BEC และ BPC จ าหน่าย
ให้แก่ กฟภ.ในแตล่ะปี 

6 BEC และ BPC ซือ้น า้ 
RO จาก BSF 

0.72 3.39 หลงัจาก BSF ใช้ไอดีที่ซือ้จาก BEC และ BPC ในกระบวนการผลิตแล้ว BSF จะมีน า้ 
RO ที่เหลือปล่อยออกจากกระบวนการหลงัจากการควบแน่น ซึง่จะมีอณุหภมิูสงูกว่า
น า้ปกติ โดย BEC และ BPC สามารถน าน า้ RO ไปผ่านการปรับปรุงด้วยสารเคมีเพื่อ
ป้อนเข้าสูห่ม้อไอน า้ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตไอน า้ต่อไป ซึ่งขัน้ตอนดงักลา่ว จะมี
ต้นทนุต ่ากว่าการผลิตน า้ร้อนขึน้เองจากแหล่งน า้ดิบของ BEC และ BPC ดังนัน้ การ
ท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของทัง้ BEC/BPC และ BSF 

ความเหมาะสมของราคา 
การก าหนดราคาของน า้ RO พิจารณาจากวิธี Cost Plus ทัง้นีใ้นการค านวณต้นทนุจะ
ค านึงถึง คา่แรงงาน คา่เสื่อมราคาเคร่ืองจกัร คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร คา่สารเคมี และ
ค่าสาธารณูปโภค ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสัญญา ราคาซือ้ขายในปี 2560 ภายหลังการ
จดัตัง้กองทุนฯ จะเป็นราคาเดียวกับที่ซือ้ขายกันในปี 2559 และจะมีการปรับเพิ่มขึน้
ในแตล่ะปีตามที่ระบใุนสญัญา 

7 BEC และ BPC ซือ้น า้ 
Condensate จาก 
BSF 

14.20 20.32 หลงัจาก BSF ใช้ไอเสียที่ซือ้จาก BEC และ BPC ในกระบวนการผลิตแล้ว BSF จะมี
น า้ Condensate ที่เหลือปลอ่ยออกจากกระบวนการผลิตหลงัจากการควบแน่น ซึ่งจะ
มีอุณหภูมิสูงกว่าน า้ปกติเล็กน้อย โดย BEC และ BPC สามารถน าน า้ Condensate 
ไปปรับปรุงด้วยสารเคมีเพื่อป้อนเข้าสู่หม้อไอน า้ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตไอน า้
ต่อไป ซึ่งขัน้ตอนดังกล่าว จะมีต้นทุนต ่ากว่าการผลิตน า้ร้อนขึน้เองจากแหล่งน า้ดิบ
ของ BEC และ BPC ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของทัง้ BEC BPC และ BSF 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 60  

 

ล าดบั ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ล้านบาท) 

ค าอธิบายรายการ 
งวดปี 2559 

BEC BPC 
 

ความเหมาะสมของราคา 
การก าหนดราคาของน า้  Condensate พิจารณาจากวิ ธี  Cost Plus ทัง้นี ใ้นการ
ค านวณต้นทุนจะค านึงถึง ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจักร ค่าบ ารุ งรักษา
เคร่ืองจกัร ค่าสารเคมี และค่าสาธารณูปโภค ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสญัญา ราคาซือ้ขาย
ในปี 2560 ภายหลงัการจัดตัง้กองทุนฯ จะเป็นราคาเดียวกับที่ซือ้ขายกันในปี 2559  
และจะมีการปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีตามที่ระบใุนสญัญา 

8 BPC ซือ้น า้ 
Condensate จาก 
BEC 

- 6.73 โรงไฟฟ้าอาจมีการซือ้ไอน า้ระหว่างกัน ในกรณีที่ โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งไม่สามารถ
ผลิตไอน า้ เองได้  เพื่ อน าไปผลิตไฟฟ้า  ซึ่ งเม่ื อน าไอน า้ ไป ป่ันกังหันแล้ว น า้ 
Condensate ที่ได้ออกมาก็จะขายกลบัไปให้โรงไฟฟา้อีกโรงตอ่ไป 

ความเหมาะสมของราคา 
ซือ้ขายกนัในราคาเดียวกบัที่โรงไฟฟา้ซือ้จาก BSF 

หมายเหต ุ: ราคาซือ้ขายตอ่หน่วยของไอดี ไอเสีย น า้ RO และน า้ Condensate ที่ก าหนดขึน้โดยใช้วิธี Cost Plus ตามที่กล่าวในตารางข้างต้น เป็น
ข้อมลูที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายได้น าไปก าหนดเป็นหนึ่งในสมมตุิฐานที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของของสิทธิในรายได้สทุธิฯ ในหวัข้อ 
3.2 การประเมินคา่ทรัพย์สินที่กองทนุฯ ลงทนุครัง้แรกฯ แล้ว 

2.5 จุดเด่นของกองทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

กองทนุฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟา้ ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั
ในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีศกัยภาพ และน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวออก
จดัหาประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในการลงทนุครัง้แรกนี ้จะมุ่งเน้นการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไฟฟ้า โดยพิจารณาและประเมินศกัยภาพการสร้างรายได้ที่มัน่คงและ
ตอ่เนื่องของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทนุนัน้ เพื่อให้การลงทนุของกองทนุฯ ในทรัพย์สนิของกองทนุฯ เป็นไป
ตามเปา้หมายหลกั  

ทัง้นี ้เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเงินดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการในนาม
ของกองทนุฯ จะเข้าลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ โดยพิจารณาจากจดุเดน่ของการ
ลงทนุทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 การมีสัญญาซือ้ขายระยะยาวส าหรับไฟฟ้า ไอดี และไอเสีย 

รายได้หลกัจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ BEC และ BPC มาจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และการ
ขายไอน า้ให้แก่ BSF โดยจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน
ส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 รายได้จากการขายไฟฟา้ให้ กฟภ. และ
รายได้จากการขายไอน า้ให้แก่ BSF คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74 และ ร้อยละ 26 ของรายได้รวม
จากการประกอบกิจการไฟฟา้ ตามล าดบั  
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ทัง้นี ้BEC และ BPC ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในปริมาณโรงละไม่เกิน 8 เมกะวตัต์กบั กฟภ. โดยมี
ระยะเวลาของสญัญาสิน้สดุวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิน้สดุวนั
เดียวกันกับวันสิน้สดุระยะเวลาซือ้ขายรายได้สุทธิฯ ของ BEC และ BPC ตามล าดับ และมีการก าหนด
วิธีการค านวณราคารับซือ้ไฟฟ้าอย่างชดัเจน ทัง้นี ้การมีสญัญาระยะยาวกบั กฟภ. ข้างต้น จะช่วยสร้าง
ความมั่นคงให้กับกองทุนฯ เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จากประมาณการงบก า ไร
ขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2561 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 74 ของรายได้รวมจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ BEC 
และ BPC 

อนึ่ง BEC เร่ิมขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และจะมีอายสุญัญาซือ้ขายกบั 
กฟภ. คงเหลือประมาณ 11 ปี ณ วนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ (วนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุ
ในสิทธิในรายได้สุทธิฯ คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2560) ในขณะที่ BPC เร่ิมขายไฟฟ้าให้กับ 
กฟภ. เมื่อวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และจะมีอายสุญัญาซือ้ขายกับ กฟภ. คงเหลือประมาณ 18 ปี ณ 
วนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุในสิทธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าของ BEC และ โรงไฟฟ้าของ BPC มีก าลงัการ
ผลติไฟฟา้ในปริมาณโรงละ 9.9 เมกะวตัต์ และมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟภ. สงูสดุโรงละ 8 เมกะวตัต์ 

นอกจากนี ้BEC และ BPC จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไอน า้ ซึง่เป็นผลผลติจากกระบวนการผลิตไฟฟา้ระบบ
ผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) กับ BSF โดยรายได้ของ BEC และ 
BPC จากการขายไอดีและไอเสียข้างต้น จะถูกน ามารวมเป็นรายได้ที่ใช้ในการค านวณรายได้สทุธิฯ ที่
กองทนุฯ จะได้รับ  

สญัญาซือ้ขายไอน า้ที่  BEC และ BPC จะเข้าท ากับ BSF ข้างต้น ระบุว่าหาก BSF รับซือ้ไม่ครบตาม
ปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนด โดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC BSF ต้องช าระค่าปรับให้ BEC และ/
หรือ BPC ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไอน า้ นอกจากนี ้สญัญาดังกล่าวมีระยะเวลาสิน้สดุวนัที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิน้สดุวนัเดียวกนักบัวนัสิน้สดุระยะเวลาซือ้ขาย
รายได้สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ตามล าดบั และมีการก าหนดวิธีการค านวณราคาซือ้ขายไว้ตลอดอายุ
สญัญา ด้วยเหตขุ้างต้น การมีสญัญาซือ้ขายระยะยาว จึงเป็นการเพิ่มความมัน่คงให้กบัรายได้ของกองทนุ
ฯ และช่วยให้การบริหารจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของรายได้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.5.2 ความม่ันคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต 

วตัถุดิบหลกัของโรงไฟฟ้า ได้แก่  กากอ้อย น า้ RO และน า้ Condensate ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้าท า
สญัญาซือ้ขายกากอ้อย น า้ RO และน า้ Condensate กบั BSF โดยมีระยะเวลาของสญัญาสอดคล้องกบั
ระยะเวลาของสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งจะช่วยให้โรงไฟฟ้ามีแหลง่วตัถดุิบที่แน่นอนและเช่ือถือได้ 
ในกรณีที่ BSF ไมส่ามารถจดัหากากอ้อยที่มีคณุสมบตัิตามสญัญาได้ครบตามปริมาณที่ก าหนด โดยไมไ่ด้
มีสาเหตจุากเหตุการณ์พิเศษตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวล BSF ตกลงจะจดัหาวตัถุดิบชีว
มวลทดแทนอื่นให้เท่ากบัปริมาณกากอ้อยที่ขาดไป ในราคาที่ก าหนดภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ”) หรือในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจดัหา
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วตัถดุิบทดแทนได้ BSF ตกลงจะช าระคา่ปรับเป็นจ านวน 2 เทา่ ของมลูคา่กากอ้อย (รวมถึงวตัถดุิบชีวมวล
ทดแทน) ท่ีขาดไป 

ตารางแสดงความเพียงพอของปริมาณกากอ้อย 

รายการ หน่วย 
ฤดูกาลผลติปี 

58/59A 59/60F 
60/61F 

เป็นต้นไป 
1 อ้อยเข้าหีบ BSF ตนั/ปี 2,060,650 2,500,000 3,000,000 
2 กากอ้อยที่ได้จากการผลติน า้ตาล ตนั/ปี 587,285 712,500 855,000 
3 กากอ้อยที่ใช้ในโรงงาน BSF ตนั/ปี 200,367 260,022 289,309 
4 กากอ้อยที่สามารถสง่ให้ BEC/BPC ตนั/ปี 386,918 452,478 565,691 
5 ความต้องการกากอ้อยของ BEC/BPC ตนั/ปี 279,366 445,010 453,229 
6 กากอ้อยสว่นเกินจากที่ BEC/BPC ต้องการ % 38.50% 1.68% 24.81% 

ที่มา: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ธันวาคม 2559 

ทัง้นี ้ผู้บริหารของ BSF ได้มีการวางแผนการผลติน า้ตาล รวมถึงการจดัหาอ้อยในปริมาณที่สอดคล้องกบั
ความต้องการใช้กากอ้อยของโรงไฟฟ้า ในช่วงฤดกูาลผลติปี 2558/2559 BSF ได้ขยายก าลงัการผลติจาก 
17,000 ตนัอ้อยต่อวนั เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวนั โดยในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 มีปริมาณอ้อย
ปอ้นเข้าโรงน า้ตาลของ BSF ประมาณ 2,060,650 ตนั มีผลิตผลพลอยได้กากอ้อยประมาณ 587,285 ตนั 
ซึ่งเมื่อหักกากอ้อยส่วนที่ใช้ภายในโรงน า้ตาลแล้ว คงเหลือกากอ้อยที่สามารถจัดส่งให้กับโ รงไฟฟ้าได้
ประมาณ 386,918 ตนั ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงไฟฟ้า ส าหรับในระหว่างช่วงฤดกูาลผลิตปี 
2559/2560 ซึ่งคาดว่ากองทนุรวมฯจะเร่ิมจดัตัง้และด าเนินการประมาณกลางปี 2560 นัน้ BSF ได้มีการ
เตรียมการจดัหากากอ้อยจากแหลง่ภายนอกเพิ่มเติมอยู่บ้าง เพื่อให้มัน่ใจวา่โรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะ
มีเชือ้เพลิงเพียงพอส าหรับการผลิตตามประมาณการในช่วงระหว่างปี 2560 และตัง้แต่ฤดูกาลผลิตปี 
2560/2561 ซึ่งเป็นปีที่กองทนุฯ เร่ิมด าเนินการเต็มปีเป็นปีแรก ปริมาณอ้อยเข้าหีบของ BSF ที่คาดว่าจะ
เพิ่มมากขึน้ จะท าให้มีกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตที่สามารถส่งให้ BEC และ BPC ในปริมาณที่
มากกวา่ความต้องการใช้ของ BEC และ BPC อยูพ่อสมควร 

นอกจากนี ้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์โดย BRD ยงัมีการพฒันาผลผลิตอ้อยรวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
เพาะปลกูและเก็บเก่ียวอ้อย เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะมีอ้อยป้อนเข้าโรงงานได้เพียงพอกบัแผนก าลงัการผลิต 
โดยมีการขยายพืน้ที่สงเสริมการเพาะปลกูอ้อย ดงัจะเห็นได้จากจ านวนพืน้ที่ที่ส่งเสริมการเพาะปลกูมี
จ านวนเพิ่มขึน้เป็นล าดบั (จ านวนพืน้ท่ีปลกูอ้อยที่เข้าร่วมโครงการในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 
129,000 ไร่ 168,000 ไร่ และ 176,000 ไร่ ตามล าดบั)  
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แผนภาพแสดงสถติิปริมาณพืน้ที่เพาะปลูกอ้อยและปริมาณอ้อยเข้าหีบ 

 
ที่มา: รายงานพืน้ที่เพาะปลกูอ้อย ปีการผลิต 2557/2558 และ รายงานการผลิตน า้ตาลทรายของโรงงานน า้ตาลทัว่ประเทศ
ของส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล (สอน.) 

อีกทัง้  จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล (สอน.) แสดงให้เห็นว่าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยและปริมาณอ้อยสง่เข้าหีบสงูที่สดุในประเทศ รวมถึงมีอตัราการ
เติบโตเฉลีย่ (CAGR) ของพืน้ที่เพาะปลกูอ้อยและปริมาณอ้อยสง่เข้าหีบสงูที่สดุอีกด้วย ในสว่นของข้อมลู
อตัราผลผลติอ้อยต่อไร่ พบว่าในปีฤดกูาลผลติ 2557/2558  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราผลผลิตอ้อย
ต่อไร่สงูที่สดุในประเทศที่ 11.17 ตนัต่อไร่ (ผลผลิตอ้อยต่อไร่ของภาคเหนือเท่ากับ 11.15 ตนัต่อไร่ ภาค
ตะวนัออกเทา่กบั 11.16 ตนัตอ่ไร่ และภาคกลางเทา่กบั 10.89 ตนัตอ่ไร่)  

นอกจากนี ้จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้ตัง้หรือขยายโรงงานน า้ตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2558 โรงงานน า้ตาลแห่งใหม่ที่ขออนญุาตจดัตัง้ จะต้องอยู่ห่างจากเขตโรงน า้ตาลที่
ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร และจากประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การให้ตัง้
โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบในทกุท้องที่ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2559 โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบแหง่ใหม่
ที่ขออนุญาตจัดตัง้ หากมีก าลงัการผลิตเกิน 300 ตันต่อวัน จะต้องอยู่ห่างจากเขตโรงน า้ตาลที่ได้รับ
ใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร จึงท าให้ความเสี่ยงจากการแย่งอ้อยจากโรงงานน า้ตาลและ
โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบในละแวกใกล้เคียงลดต ่าลง  

ส าหรับน า้ดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ จากข้อมูลรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิค
อิสระ โรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้น า้ดิบส าหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้รวมกันประมาณ 
1,014,628 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ส าหรับปี 2559/2560 และ 1,014,843 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ส าหรับปี 
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2560/2561 เป็นต้นไปจนกระทั่งสิน้สดุสญัญา ทัง้นีโ้ครงการมีบ่อน า้ดิบเพื่อกักเก็บน า้ฝนและน า้ผิวดิน
ประมาณ 3,040,423 ลกูบาศก์เมตร สามารถส ารองน า้ดิบเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าได้ตลอดทัง้ปีครอบคลมุช่วง
ฤดแูล้ง นอกจากนีข้้อมลูของกรมอตุนุิยมวิทยาพบวา่ สภาพอากาศของจงัหวดับรีุรัมย์จะมีฤดฝูนในแตล่ะปี
ประมาณ 4-5 เดือน ดงันัน้ขนาดความจุส ารองของบ่อเก็บน า้ดิบดงักล่าวจึงมีขนาดที่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น า้ดิบของโรงไฟฟา้ จึงมีความเสีย่งต ่าที่โรงไฟฟา้จะขาดแคลนน า้ดิบในกระบวนการผลติไฟฟา้ 

2.5.3 ลูกค้าของ BEC และ BPC มีคุณภาพเครดิตที่ดี 

โรงไฟฟา้มีรายได้หลกัจากการจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบั กฟภ. และการจ าหนา่ยไอน า้ให้กบั BSF   

จากรายงานประจ าปี 2558 และรายงานเพื่อความยั่งยืนประจ าปี 2558 ของ กฟภ. ระบุว่า กฟภ. เป็น
รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติการไฟฟา้สว่นภมูิภาค และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 100 โดย  กฟภ. มีธุรกิจหลกั คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน ธุรกิจ และอตุสาหกรรมต่างๆ  ในเขตจ าหน่าย 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
นนทบรีุ และสมทุรปราการ) หรือ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ และ
มีผู้ใช้ไฟฟา้ 18.17 ล้านราย มีทนุประเดิม 87 ล้านบาท และทนุรับจากงบประมาณ 4,803 ล้านบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2558 โดย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 กฟภ. มีรายได้รวม 465,828 ล้านบาท และก าไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 
20,992 ล้านบาท 

นอกจากนี ้BEC และ BPC ได้เข้าท าสญัญาระยะยาวส าหรับการซือ้ขายไอน า้และไฟฟ้ากบั BSF ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ BRR โดยมีอายุสญัญาสอดคล้องกับระยะเวลาซือ้ขายรายได้สุทธิฯ โดยกลุ่มบริษัทมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลติและจดัจ าหนา่ยน า้ตาลมาเป็นเวลากวา่ 50 ปี ทัง้นี ้BSF เป็น
บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในปี 2546 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทราย โดยในฤดกูารผลติปี 2558/59 
BSF ได้ขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้จาก 17,000 ตนัอ้อยต่อวนั เป็น 23,000 ตนัอ้อยต่อวนั ท าให้สามารถ
รองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบได้กว่าปีละ 2 ล้านตนั โดย BSF มีรายได้จากการขายและบริการจ านวนทัง้สิน้ 
3,467 ล้านบาท และ 3,615 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั และก าไรสทุธิ 110 ล้านบาท และ 
70 ล้านบาท ในปี  2557 และ 2558 ตามล าดับ  ในปัจจุบัน BSF มีทุนจดทะเบียนจ านวนทัง้สิ น้ 
1,050,000,000 บาท ปัจจุบนัถือหุ้นใหญ่โดย BRR ซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในปี 2557 จึงเป็นการเพิ่มความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจให้ BSF ซึง่เป็นหนึง่ในบริษัทยอ่ยด้วย 

2.5.4 การก าหนดรายจ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมเพื่อการลดความผันผวนของ
รายได้สุทธิฯ 

รายได้สทุธิฯ ท่ี BEC และ BPC จะโอนให้แก่กองทนุฯ จะเป็นไปตามสตูรการค านวณรายได้สทุธิที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ซึง่จะมีรายละเอียดสตูรการค านวณดงัตอ่ไปนี ้ 

รายได้สุทธิฯ  =   รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า + รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ + รายได้อื่นที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  –  ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า 
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ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  และ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ซึง่คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าเป็นแบบ
เหมาครอบคลมุรายจ่ายดงัตอ่ไปนี ้ตลอดระยะเวลาตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

- คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้  

- คา่บริหารจดัการโรงไฟฟา้  

ทัง้นี ้หากมีคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มใดๆ ท่ีเกินจากจ านวนเงินคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมา
รวมที่กองทุนฯ ตกลงจะช าระให้แก่ BEC และ/หรือ BPC ตามที่ระบใุนสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ BEC 
และ/หรือ BPC ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบรายจ่ายสว่นเพิ่มจ านวนดงักลา่วโดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการโรงไฟฟา้ที่จะใช้ในการค านวณรายได้สทุธิฯ ท่ีจะต้องน าสง่แก่กองทนุฯ  

การก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟา้แบบเหมารวมจะสง่ผลให้รายได้สทุธิฯ มีความผนัผวน
ลดลง ซึง่จะช่วยเพิ่มความมัน่คงให้กระแสเงินสดที่กองทนุฯ จะได้รับ 

2.5.5 การถอืหน่วยลงทุนของ BRR  

BRR มีความตัง้ใจจะถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ านวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 
33.33) โดยตามข้อตกลงกระท าการ BRR จะถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดของกองทนุฯ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 

ทัง้นี ้การที่ BRR ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์เข้ามามีสว่นได้เสียโดยการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ จะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นว่ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์จะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธิภาพตอ่เนื่องเพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอให้แก่กองทนุฯ ตามแผนงาน 

2.5.6 BRR BEC และ BPC จะวางหลักประกันเพื่ อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องให้แก่
กองทุนฯ 

BRR BEC และ BPC ตกลงจะด าเนินการให้มีการวางหลกัประกนัเพื่อเป็นการประกนัการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ตนภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาข้อตกลงกระท าการ โดยมีหลกัประกนัดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้
รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบไุว้ใน สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาธุรกรรมที่เก่ียวข้อง 

ก. การจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรต่างๆ ของ BEC และ BPC ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้า โดยที่ BEC และ BPC ตกลงวา่หาก BEC และ/หรือ BPC ได้มาซึง่ที่ดินซึ่งเก่ียวข้อง
กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เพิ่มเติมในอนาคต BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะด าเนินการจด
จ านองที่ดินดงักลา่วให้แก่กองทนุฯ เพิ่มเติมตอ่ไป 

ข. การจ าน าหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย BRR  และจ าน าหุ้นทัง้หมดใน BPC โดย BEC 

ค. การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าของที่ดินอนัเป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้ให้แก่กองทนุฯ 

ง. การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขบญัชี 1 ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ 

จ. การด าเนินการให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั 
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การวางหลกัประกนัดงักลา่วข้างต้นจึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่วา่ BEC BPC และ BRR จะปฏิบตัิหน้าที่
ต่างๆ ของตนตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.5.7 BRR ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ ได้เข้าท าข้อตกลงเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนการดูแลให้บริษัทในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ และสัญญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 

BRR ตกลงที่จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาตกลงการด าเนินการ 

ก. รักษาสดัส่วนการเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทางตรงใน BEC และการเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน BPC เป็น
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99.00 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของแตล่ะบริษัท รวมถึงรักษาสดัสว่น
การถือหุ้นของตนใน BSF ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ 
BSF อีกทัง้ BRR จะต้องมีอ านาจควบคุม (management control) ใน BEC BPC และ BSF ตลอด
ระยะเวลาของสญัญาข้อตกลงการด าเนินการ 

ข. รักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุฯ ของ BRR ให้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20.00 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 

ค. ด าเนินการในการบริหารจัดการและท าหน้าที่ดูแล BEC BPC และ BSF ให้ปฏิบตัิตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟา้ที่เก่ียวข้อง 

ดงันัน้ การเข้าท าสญัญาข้อตกลงการด าเนินการดงักลา่วของ BRR จะสร้างความเช่ือมัน่วา่การด าเนินการ
ของโรงไฟฟา้ จะเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน 

2.5.8 มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

BRR และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRR มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีการควบคุมและ
ประเมินด้านสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นี ้โรงไฟฟา้ชีวมวลของ BEC และ BPC มีระบบการควบคมุมล
สารทางอากาศ การควบคุมระดับเสียง การจัดการน า้ทิง้ การก าจัดกากของเสีย และมีพืน้ที่สีเขียวใน
บริเวณโครงการโรงไฟฟา้ประมาณ 25 ไร่ อีกทัง้ น า้ทิง้บางสว่นสามารถน ากลบัมาวนใช้ประโยชน์ใหมไ่ด้ 

โดยในเดือนเมษายน 2559 BPC ได้รับรางวลัปฏิบตัิการสีเขียว (Green Activity) ระดบัที่ 2 และในเดือน
พฤษภาคม 2559 BEC ได้รับรางวลัระบบสีเขียว (Green System) ระดบัที่ 3 จากโครงการอตุสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) นอกจากนี ้ในเดือนมีนาคม 2559 BEC ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 
14001:2004 ส าหรับการผลติไฟฟา้จากวตัถดุิบชีวมวล ซึง่รางวลัและการรับรองดงักลา่วแสดงถึงการมีการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพฒันาอย่างตอ่เนื่อง
ของ BEC และ BPC จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

 

2.6 ภาพรวมเศรษฐกิจและลักษณะอุตสาหกรรม 
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อตุสาหกรรมไฟฟา้ในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่ถกูก ากบัดแูลการด าเนินงานโดย (1) กพช. 
(2) พน. และ (3) กกพ. โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟา้ให้มีความมัน่คงและยัง่ยืน ใน
ราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล และส่งเสริมให้เอกชนมีสว่นร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระ
ของ กฟผ. ในการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟา้เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

2.6.1 การผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ 

การผลิตและรับซือ้ไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้าหลกัของประเทศไทย ได้แก่ กฟผ. และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยโครงการส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 โครงการคือ (1) โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer Program หรือ IPP) ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าจะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั 
กฟผ. เท่านัน้ (2) โครงการผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer Program หรือ SPP) ซึ่งผู้ผลิต
ไฟฟา้จะจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กับ กฟผ. และจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัลกูค้าภาคอตุสาหกรรม และ (3) ผู้ผลติไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer Program หรือ VSPP) ซึ่งจ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรงให้แก่ กฟน. 
กฟภ. และลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็นผู้ ผลิต และรับซือ้จากผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชน และ 
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้จ าหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. และ กฟภ. เป็นผู้
จ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟา้รายย่อย ลกูค้าธุรกิจ และลกูค้าอตุสาหกรรมทัว่ไปในประเทศ นอกจากนี ้กฟผ. 
ยงัมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
มาเลเซีย โดยเป็นเจ้าของเครือขา่ยระบบจดัจ าหนา่ยไฟฟา้ในเขตให้บริการของตน 

กฟผ. นบัเป็นผู้ซือ้ไฟฟา้แบบขายสง่หลกัของประเทศแม้ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า
บางส่วนให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรงด้วยก็ตาม  นอกจากนี ้กฟผ. ยังเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยเป็นเจ้าของ ด าเนินการ ดแูลรักษา และพฒันาโครงข่ายระบบสง่ไฟฟา้ของประเทศ (National 
Transmission Grid) 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลติไฟฟา้ และเปิดโอกาสผู้ผลติไฟฟ้า
เอกชนร่วมประมลูแขง่ขนัการสร้างโรงไฟฟา้ใหม ่เพื่อช่วยลดภาระการลงทนุของ กฟผ. ในการผลติไฟฟา้ 

ก าลังผลิตรวมของประเทศ 

จากข้อมลูที่เผยแพร่โดย กฟผ. (ณ เดือน เมษายน 2559) และกกพ. (ณ เดือน มิถนุายน 2559) ประเทศ
ไทยมีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมของระบบไฟฟ้าทัง้สิน้ 43,597 เมกะวตัต์ โดยเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้จาก 
กฟผ. รวม 16,376 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.56 ของก าลงัการผลิตติดตัง้รวม รองลงมา
ได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่มีก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 14,767 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 33.87 ของก าลงัการผลิตติดตัง้รวม ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ และผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนราย
เลก็มาก มีก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 5,535 และ 3,041 เมกะวตัต์ ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ12.70 และ 6.98 ของก าลังการผลิตติดตัง้รวม และเป็นก าลังการผลิตติดตัง้จากผู้ ผลิตไฟฟ้าจาก
ตา่งประเทศอีกจ านวน 3,878 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.89 ของก าลงัการผลติติดตัง้รวม 
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ตารางแสดงก าลังผลิตตดิตัง้รวมของประเทศ 

โรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต์) 
ร้อยละ 

1. ก าลงัการผลติติดตัง้รวมของ กฟผ. 16,376 37.56 
2. ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) 14,767 33.87 
3. ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ (SPP)  5,535 12.70 

4. ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็มาก (VSPP) 3,041 6.98 
5. ผู้ผลติไฟฟา้จากตา่งประเทศ 3,878 8.89 
รวมก าลังการผลิตติดตัง้รวมของระบบไฟฟ้า 43,597 100.00 

ที่มา:  กฟผ. (ข้อมลูเดือนเมษายน 2559: www.egat.co.th)  
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.erc.or.th) 

2.6.2 ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

สถติิความต้องการไฟฟ้า 

ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Demand) ของประเทศไทยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรในประเทศ โดย กฟผ. จะต้องจดัให้มีก าลงั
การผลิตไฟฟ้ารวมสงูกว่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสดุเสมอเพื่ อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าใน
ประเทศให้มีความมัน่คง โดยความต้องการพลงัไฟฟา้สงูสดุ หมายถึง คา่พลงัไฟฟา้ที่ผู้บริโภคใช้รวมกนัทัง้
ระบบสงูสดุ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละปี ซึง่ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุเป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การ
วางแผนการผลติและรับซือ้ไฟฟา้เพิ่มของประเทศ โดยมีรายละเอียดข้อมลูความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ
เปรียบเทียบกบัก าลงัการผลติติดตัง้ในแตล่ะปีดงัตอ่ไปนี ้ 

แผนภาพแสดงรายละเอียดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและก าลังการผลิตตดิตัง้ 

 
ที่มา:  กฟผ. (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.egat.co.th/) 
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หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ระหวา่งปี 2548 ถึง 2558 จะพบวา่อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีอตัราการเติบโต
ที่สอดคล้องกบัสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมา โดยในปี 2548 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 120,450 กิกะ
วตัต์ชั่วโมง และทยอยปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 174,834 กิกะวตัต์ชั่วโมง ในปี 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ในขณะที่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้จาก 6,849 พนัล้าน
บาท ในปี 2548 เป็น 9,471 พนัล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 3.30 
ตอ่ปี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 แผนแสดงรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
ที่มา:  ศนูย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน  สนพ.   

(ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.eppo.go.th/) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: http://www.bot.or.th/) 

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน 

จากรายงานข้อมูลย้อนหลงัของศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน สนพ. ปี 2558 พบว่าการผลิต
พลงังานไฟฟ้าในประเทศมีปริมาณเติบโตขึน้จาก 180,946 กิกะวตัต์ชัว่โมง เป็น 192,189 กิกะวตัต์ชัว่โมง 
หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 6.21 จากปีก่อน โดยเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสงูสดุ ได้แก่ ก๊าซ
ธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.50 ของการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด ทัง้นี ้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.00 มีการผลิตเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 140.66 เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงพลงังานในการกระจายแหลง่เชือ้เพลงิส าหรับผลติไฟฟา้ ในสว่นของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้
รวมของประเทศมีปริมาณเติบโตขึน้จาก  168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2557 เป็น 174,833 กิกะวตัต์
ชั่วโมง ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.68 จากปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน
จดัเป็นช่วงเวลานานโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงแรกของปี ประกอบกับการขยายตวัของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการก่อสร้าง ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ไม่
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อัตราการเตบิโตเ ล่ีย CAGR ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.30

อัตราการเตบิโตเ ล่ีย CAGR ของการใช้ไฟฟ้า 3.80%
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มากนกัตามการหดตวัของการสง่ออก ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยงัชะลอตวั ทัง้นีก้ารใช้ไฟฟ้า
โดยภาพรวมเพิ่มขึน้เกือบทกุสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นการใช้ในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากปัญหาภยั
แล้งซึ่งส่งผลให้ปริมาณน า้ไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรในบางพืน้ที่ โดยมีรายละเอียดปริมาณการผลิต
ไฟฟา้ และ ปริมาณการใช้ไฟฟา้แยกตามประเภทอตุสาหกรรมดงันี ้ 

ตารางแสดงรายละเอียดการผลิตพลังงานไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
(หน่วย: กกิะวตัต์ชั่วโมง) 

ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ 120,314  66.49 127,806  66.50 

ถ่านหิน/ลกิไนต์ 37,572  20.76 34,594  18.00 

การน าเข้าไฟฟา้จากประเทศเพื่อนบ้าน 12,260  6.78 15,375  8.00 

พลงังานน า้ 5,164  2.85 3,844  2.00 

พลงังานหมนุเวียน 3,993  2.21 9,609  5.00 

น า้มนัเตาและน า้มนัดีเซล 1,643  0.91 961  0.50 

รวมทัง้สิน้ 180,946 100.00 192,189 100.00 

ที่มา:  ศนูย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน  สนพ. (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.eppo.go.th) 

การใช้ไฟฟ้า 
(หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง) ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558  ร้อยละ 

ครัวเรือน 38,993  23.12 41,285  23.61 

กิจการขนาดเลก็ 18,807  11.15 19,767  11.31 

ธุรกิจ 31,362  18.60 33,218  19.00 

อตุสาหกรรม 73,782  43.76 74,772  42.77 

สว่นราชการและองค์กรที่ไมแ่สวงก าไร 152  0.09 179  0.10 

เกษตรกรรม 414  0.25 386  0.22 

ไฟฟา้ที่ไมค่ิดมลูคา่ 2,517  1.49 2,743  1.57 

อื่นๆ 2,592  1.54 2,479  1.42 

รวมทัง้สิน้ 168,620 100.00 174,833 100.00 

ที่มา:  ศนูย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน  สนพ. (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.eppo.go.th) 

2.6.3 แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) 

ภาครัฐมีนโยบายด้านพลงังานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(Power Development Plan หรือ PDP) ซึง่ใช้เป็นแผนแมบ่ทในการจดัการการผลติไฟฟา้ของประเทศ โดย
จะวางกรอบการจดัหาพลงังานไฟฟา้ในระยะยาว 15 ถึง 20 ปี เพื่อสร้างความมัน่คงและความเพียงพอของ
ก าลงัการผลิตไฟฟ้า โดยค านึงถึงนโยบายพลงังานของประเทศ และปัจจยัต่างๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
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และสิง่แวดล้อม อาทิเช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายประเภทของเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า ก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า และ นโยบายการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้แผน PDP มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทางภาครัฐ และผู้ที่เก่ียวข้องจะมีการทบทวนแผน PDP เป็นระยะๆ หรือ 
ทบทวนทกุๆ 1 ถึง 2 ปี เพื่อพิจารณาปัจจยัต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมุติฐานเดิมหรือไม่ เพื่ อ
จดัท าแผนฉบบัใหมห่รือฉบบัปรับปรุง  

เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กพช. มีมติเห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 
2558 ถึง 2579 (PDP 2015) และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติจาก กพช. ดงักล่าวเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 
2558 โดยแผน PDP 2015 ฉบับนีไ้ด้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (Alternative Energy Development Plan หรือ AEDP 2015) และ 
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (Energy Efficiency Development Plan หรือ EEDP 
2015) โดยให้ความส าคญัใน 3 ประเด็นดงันี ้ 

1. ด้านความมัน่คงทางพลงังาน (Security) โดยต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 
และใช้เชือ้เพลิงหลากหลาย รวมทัง้มีความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชือ้เพลิงชนิด
ใดชนิดหนึง่  

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) โดยต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และค านึงถึงการใช้
ไฟฟา้อยา่งมีประสทิธิภาพในภาคเศรษฐกิจตา่งๆ  

3. ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบที่เกิดกบัสิง่แวดล้อมและชมุชน โดยเฉพาะเปา้หมายใน
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หนว่ยผลติไฟฟา้ 

จากแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (PDP 2015) ประเทศไทยจะมีก าลงั
ผลติไฟฟา้รวมสทุธิ 70,335 เมกะวตัต์ เมื่อสิน้แผนฯ ในปลายปี 2579 โดยประกอบไปด้วยก าลงัผลิตไฟฟ้า
ปัจจุบัน ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ ก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459  
เมกะวัตต์ และ มีการปลดก าลงัผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579 จ านวน 
24,736 เมกะวตัต์ รายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2557 ถงึ 2579 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถงึ 2579 (PDP 2015) ก าลังการผลิต (เมกะวัตต์) 

ก าลงัการผลติรวม ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2557 37,612 

ก าลงัการผลติสว่นเพิ่มระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579 57,459 

ก าลงัการผลติที่ปลดจากระบบระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (24,736) 

ก าลงัการผลติไฟฟา้ทัง้สิน้ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2579 70,335 

ที่มา:  สนพ. (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.eppo.go.th) 
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การพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้า 

ตามประมาณการแผน PDP 2015 สนพ. พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยน าแบบจ าลอง End Use 
Model มาใช้ ซึ่งเป็นการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ การขยายตวัของ
ครัวเรือน และประสิทธิภาพของอปุกรณ์ไฟฟา้ ประกอบกบัการค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบ
ตอ่ความต้องการใช้ไฟฟา้ เช่น นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เปา้หมายการประหยดัพลงังาน
ของรัฐบาล นโยบายการพฒันาระบบรางเพื่อขนสง่มวลชนและผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เป็นต้น จาก
ประมาณการดงักลา่ว คาดการณ์ว่าความต้องการพลงัไฟฟา้สงูสดุจะเพิ่มขึน้จาก 26,942 เมกะวตัต์ ในปี 
2557 เป็น 49,655 เมกะวตัต์ ในปี 2579 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 2.82 ต่อปี 
ในขณะที่ก าลงัการผลิตไฟติดตัง้เพิ่มขึน้จาก 37,612 เมกะวตัต์ในปี 2557 เป็น 70,335 เมกะวตัต์ ในปี 
2579 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ที่ร้อยละ 2.89 ตอ่ปี โดยมีรายละเอียดก าลงัการผลติและ
ความต้องการพลงัไฟฟา้สงูสดุดงันี ้

แผนภาพแสดงการพยากรณ์ก าลังการผลิตติดตัง้ และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างปี 2557 ถงึ 2579 

 
ที่มา:  สนพ. (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.eppo.go.th) 

2.6.4 แนวโน้มและอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

จากนโยบายการพฒันาพลงังานทดแทนที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ในทกุภาคสว่น
สงัคม โดยลดปริมาณการใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลซึ่งมีอยู่อยา่งจ ากดั เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
และ น า้มนั และช่วยลดภาระการน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ กระทรวงพลงังานจึงมีนโยบายสง่เสริม
การผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยให้ กฟผ. รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนขนาดเลก็ (SPP) และ 
ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนขนาดเลก็มาก (VSPP) ขนาดไมเ่กิน 10 เมกะวตัต์ ที่ผลติพลงังานไฟฟา้ร่วมกบัพลงังาน
ความร้อน (Cogeneration) จากกากหรือเศษวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตรโดยน าพลงังานความร้อนท่ีเหลือ
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เมกะวัตต์

ก าลังการผลิตติดตัง้ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

อัตราการเติบโตเ ลี่ย CAGR ของก าลังการผลิตติดตัง้ 2.89%

อัตราการเติบโตเ ลี่ยCAGR ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสุด 2.82%
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จากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบสายสง่ ซึ่งเป็นการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแบง่เบาภาระการลงทนุของภาครัฐในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  ซึ่ง
นโยบายของภาครัฐดงักลา่ว ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ทุกปี โดยในปี 
2553 มีสดัสว่นปริมาณไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่ผลิตได้รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off 
grid power generation) ต่อความต้องการพลงังานไฟฟ้า ทัง้ประเทศร้อยละ 5.90 และเพิ่มเป็นร้อยละ 
9.87 ในปี 2557 (ไมร่วมพลงัน า้ขนาดใหญ่) รายละเอียดดงันี ้ 

แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลติจากพลังงานทดแทนระหว่างปี 2553 ถงึ 2557 

ที่มา:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (ข้อมลูเดือนมิถนุายน 2559: www.dede.go.th) 

2.6.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) 

ส าหรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของภาครัฐในปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ
แก้ไขปัญหาสงัคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และ ลดการใช้
พลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซิล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นเหตุ
ให้มีการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นหลกั โดยมียทุธศาสตร์ในการ
สง่เสริมพลงังานชีวภาพ ได้แก่ พลงังานจากขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นอนัดบัแรก  

ทัง้นี ้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดท าแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศโดยมีเปา้หมายที่จะเพิ่มสดัสว่นการการผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานทดแทนจากปี 2557 ที่ร้อยละ 9.87  
เป็นร้อยละ 20.11 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีก าลงัผลิตติดตัง้
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โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนรวมเท่ากบั 19,684 เมกะวตัต์ โดยก าลงัผลิตติดตัง้โรงไฟฟ้าตามสญัญาใน
ระบบ ณ สิน้ ปี 2557 และเปา้หมายปี 2579 แยกตามประเภทเชือ้เพลงิได้ดงันี ้ 

 

ตารางแสดงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก (AEDP) ปี 2579 

ประเภทเชือ้เพลิง  
(หน่วย: เมกะวัตต์) 

ก าลังผลิตติดตัง้ 
ณ สิน้ปี 2557 

เป้าหมาย 
ปี 2579 

ก าลังผลิตติดตัง้ 
ส่วนเพิ่ม/(ลดลง) 

ขยะชมุชน 66 500  434 
ขยะอตุสาหกรรม - 50 50 
ชีวมวล 2,452 5,570 3,118 
ก๊าซชีวภาพ (น า้เสยี/ของเสยี) 312  600  289 
พลงังานน า้ขนาดเลก็ 142 376  234 
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน) - 680  680 
พลงังานลม 224 3,002  2,778 
พลงังานแสงอาทิตย์ 1,299 6,000 4,701 
พลงัน า้ขนาดใหญ่ - 2,906 2,906 
รวมเมกะวัตต์ติดตัง้ (เมกะวัตต์) 4,494 19,684 15,190 
รวมพลงังานไฟฟา้ (ล้านหนว่ย) 17,217 65,588 48,371  
ความต้องการพลงังานไฟฟา้ทัง้ประเทศ (ล้านหนว่ย) 174,467 326,119 151,652 
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ร้อยละ) 9.87 20.11 31.90 

ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2559: 
www.dede.go.th) 

ที่ผา่นมา เพื่อเป็นการสง่เสริมการน าพลงังานหมนุเวียนมาผลติไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศใน
แง่ลดการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการน าวสัดุเหลือใช้มา
พฒันาให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทางหน่วยงานภาครัฐจึงมีนโยบายสนบัสนนุโครงการของภาคเอกชนต่างๆ 
อาทิเช่น (1) “โครงการส่งเสริมผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลงังานหมุนเวียน ” จาก กพช. โดยน าเงินจาก
กองทนุเพื่อสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานประมาณ 3,000 ล้านบาท มาสนบัสนนุการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก และ (2) “นโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าที่ใช้พลงังานหมนุเวียนจากผู้ผลิตขนาดเล็ก” โดย สนพ. 
ซึ่งจากข้อมลูของ กกพ. ณ วนัที่ 13 มิ.ย. 2559 มีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท 
SPP และ VSPP ซึง่เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เข้าระบบแล้ว และ ที่ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) สามารถ
สรุปได้ดงันี ้ 
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ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าประเภท SPP และ VSPP ที่ใช้เชือ้เพลงิประเภทชวีมวล 

สถานะ 
หน่วย: เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟ้า SPP โรงไฟฟ้า VSPP 

โครงการ 
ก าลังการ
ผลิตตดิตัง้ 

ปริมาณ
ขายตาม
สัญญา 

โครงการ 
ก าลังการ
ผลิตตดิตัง้ 

ปริมาณ
ขายตาม
สัญญา 

ยื่นค าขอแตย่งัไมไ่ด้ตอบรับซือ้ 2 67 42 - - - 
ตอบรับซือ้แล้วยงัไมเ่ซ็น PPA 9 267 184 1 7 7 
เซ็น PPA แล้ว ยงัไม ่COD - - - 66 538 367 
COD แล้ว 31 928 631 138 1,569 838 
รวมทุกสถานะ 42 1,262 857 205 2,113 1,212 

ที่มา:  คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ข้อมลูเดือน มิถนุายน 2559: www.erc.or.th) 

บทสรุป 

จากข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการใช้พลงังานชีวมวลยงัมีโอกาสเติบโตได้คอ่นข้างมาก 
และจะถกูน ามาใช้ส าหรับโรงไฟฟ้ามากขึน้ เพื่อทดแทนการใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่ง
พลงังานเชิงพาณิชย์ที่ใช้แล้วหมดไป โดยจะเห็นได้จากการพยากรณ์ความต้องการพลงัไฟฟา้ที่สงูขึน้ จาก
แผน PDP 2015 และ นโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนบัสนนุให้ขยายสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนที่ร้อยละ 9.87 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 20.11 ในปี 2579 นอกจากนี ้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานชีวมวลยังมี ข้อดีในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ช่วยลดปริมาณของเสียจากภาคการเกษตร 
ภาคอตุสาหกรรม และภาคครัวเรือน ไม่เพิ่มปริมาณสทุธิของคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศซึง่เป็น
สาเหตขุองการเกิดภาวะเรือนกระจก มีแหลง่ผลติมากมายภายในประเทศซึง่สามารถน ามาใช้หมนุเวียนได้
ตลอดทัง้ปี และเป็นการน าทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ    

2.7 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนฯและการประกันรายได้ 

ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนครัง้แรกคือ สิทธิในรายได้สุทธิฯ จากการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าจะ
ด าเนินงานและบริหารจดัการโดย BEC และ BPC  ดงันัน้ กองทนุฯ จึงไมม่ีความจ าเป็นต้องมอบหมายให้บคุคลอื่น
เป็นผู้ด าเนินงานในทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก   อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อตกลงในการปฏิบตัิหน้าที่ที่ระบุใน
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ระหว่างกองทนุฯ กบั BEC และ BPC ดงักลา่ว ก าหนดให้ผู้ด าเนินการโรงไฟฟ้า ซึง่คือ 
BEC และ BPC จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรม  มาตรฐานอตุสาหกรรม และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
อนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ประเภทพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration Power 
Plant) ที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล  นอกจากนี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ลงทุน กองทุนฯ อาจพิจารณาจ้างผู้ เช่ียวชาญทาง
เทคนิค เพื่อเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว อนึง่ ภายหลงัจากกองทนุฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้สทุธิฯ แล้ว กองทนุฯ จะมีความ
เสีย่งอนัเนื่องจากรายได้สทุธิฯ ท่ีได้รับอาจไมเ่ป็นไปตามประมาณการท่ีคาดไว้ โดยกองทนุฯ นีจ้ะไมม่ีการรับประกนั
รายได้จากการลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตอ่ยา่งใด  
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ทัง้นี ้ หากกองทนุฯ มีการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต  กองทนุฯ จะปฏิบตัิ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ห้ามมิให้กองทนุฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง ดงันัน้ ในกรณีดงักลา่ว บริษัท

จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 2.3.2 “การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั – 
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯลงทนุเพิ่มเติม”  

2.8 ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภยั 

ปัจจบุนั  BEC และ BPC มีการท ากรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ ได้แก่ 
กรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสีย่งภยัทกุชนิด (Industrial All Risks Insurance) ซึง่ BEC และ BPC มี
ช่ือเป็นผู้ เอาประกนัภยั และเป็นผู้ช าระค่าเบีย้ประกนัภยัตามวงเงินประกันภยัที่เก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าของตน โดย
สามารถสรุปรายละเอียดที่เก่ียวข้องได้ดงันี ้

ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) 

 BEC BPC 
ระยะเวลาการประกนัภยั วนัท่ี 31 ตลุาคม  2559  ถึงวนัท่ี  31  ตลุาคม  2560 
วงเงินประกนัภยั 535,670,000 บาท 527,010,000 บาท 
บริษัทประกนัภยั 1.  บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั  

2.  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  
3.  บมจ. ทิพยประกนัภยั  
4.  บมจ. ศรีอยธุยา เจเนอรัล ประกนัภยั 
5.  บมจ. เมืองไทยประกนัภยั และ  
6.  บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั 

ผู้ รับผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

โดยที่กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว มีเงื่อนไขขยายความคุ้มครองการประกนัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกด้วย โดย
มีวงเงินคุ้มครองจ านวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั  

ทัง้นี ้ภายหลงัจัดตัง้กองทุนฯ แล้วเสร็จ BEC และ BPC จะด าเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ตลอดระยะเวลาของสญัญาโอน
สิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งได้แก่ (1) กรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks 
Insurance) (2) กรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ (3) กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกองทุนฯ จะเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการ
จดัท ากรมธรรม์ประกนัภยัตาม (1) และ (3) ดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว ทัง้นี ้เบีย้ประกนัภยัของกรมธรรม์ข้างต้น จะถกู
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รวมเป็นสว่นหนึ่งของค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า และจะถกูน ามารวมในสตูรการค านวณรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ โดยกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับช่วงแรกภายหลงัการจดัตัง้กองทนุฯ25 จะมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance)  

 BEC BPC 
ระยะเวลาการประกนัภยั ตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ  ถึงวนัท่ี  31  ตลุาคม  2560 
วงเงินประกนัภยั 530,000,000 บาท 542,200,000 บาท 
บริษัทประกนัภยั 1.  บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 

2.  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
3.  บมจ. ทิพยประกนัภยั 
4.  บมจ. ศรีอยธุยา เจเนอรัลประกนัภยั 
5.  บมจ. เมืองไทยประกนัภยั และ 
6.  บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั 

ผู้ รับผลประโยชน์ กองทนุฯ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

BEC และ BPC จะจดัให้มีประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกเพิ่มเติมภายในวนัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุในรายได้
สทุธิฯ ซึง่จะมีระยะเวลาการประกนัภยัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯเข้าลงทนุส าเร็จจนถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 โดยมีวงเงิน
คุ้มครองจ านวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตอ่โรงตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

(3) กรมธรรม์ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance)  

BEC และ BPC จะจดัให้มีประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัเพิ่มเติมภายในวนัที่กองทนุฯเข้าลงทนุในรายได้สทุธิฯ โดยจะมี
ระยะเวลาการประกนัภยัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯเข้าลงทนุส าเร็จ จนถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และมีระยะเวลาของการ
ชดใช้ (Indemnity Period) 18 เดือน โดยมีผู้ รับผลประโยชน์คือ กองทนุฯ เช่นเดียวกนั 

บริษัทจดัการฯ มีความเห็นวา่ การจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัโดย BEC และ BPC ภายหลงักองทนุฯ ได้จดัตัง้ขึน้และ
ได้เข้าลงทนุในสทิธิรายได้สทุธิในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ส าเร็จ
แล้ว เพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากวงเงินประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยั
ทุกชนิดของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง จะไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ทัง้นี ้มูลค่า
ดงักลา่วอ้างอิงจากผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สองราย ได้แก่ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท 
15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด  ซึ่งประเมินไว้ส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานครัง้แรกอยู่ที่ 
527,000,000 บาท (โรงไฟฟ้าของ BEC) และ 536,000,000 บาท (โรงไฟฟ้าของ BPC)   (ประเมิน ณ วันที่ 1 
ตลุาคม 2559) กบั 468,700,000 บาท (โรงไฟฟา้ของ BEC) และ 539,700,000 บาท (โรงไฟฟา้ของ BPC) (ประเมิน 

                                                           
25  เน่ืองจากระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยัที่จดัหาโดย BEC และ BPC ก่อนการเข้าลงทนุของกองทนุฯ จะมีรอบระยะเวลาสิน้สดุในวนัท่ี  31

ตลุาคมของทุกปี ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้สทุธิฯ BEC และ BPC จะสลกัหลงักรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าวให้แก่กองทนุฯ โดย
ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยัในช่วงแรกจะเทา่กบัระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุในรายได้สทุธิฯ จนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560  
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ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2559) ตามล าดบั ซึ่งวงเงินประกนัภยัดงักลา่วน่าจะเพียงพอส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้มา
ใหม่ หากเกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าทัง้หมด  ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก บริษัท
จัดการเห็นว่ามีวงเงินคุ้มครองที่น่าจะเพียงพอแล้ว เนื่องจากโรงไฟฟ้าไม่ได้ตัง้อยู่ในเขตชุมชน ประกอบกับมี
บคุลากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานบริเวณโรงไฟฟ้าจ านวนไม่มากนกัเมื่อเทียบกบัทรัพย์สนิประเภทพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในส่วนของวงเงินประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะอ้างอิงจาก
ประมาณการรายได้สทุธิที่คาดว่าจะขาดหายไปของ BEC และ BPC บวกด้วยค่าใช้จ่ายคงที่ ที่ BEC และ BPC 
ยงัคงมีหน้าที่ต้องช าระในช่วงที่ธุรกิจหยดุชะงกัตลอดระยะเวลา 18 เดือนข้างหน้า  ซึง่การก าหนดระยะเวลาของการ
ชดใช้ (Indemnity Period) ที่ 18 เดือนดังกล่าวมาจากการประมาณการระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟา้ขึน้ใหมบ่นสมมติฐานวา่เกิดความเสยีหายทัง้หมดขึน้แกโ่รงไฟฟา้   โดยกองทนุฯ จะได้รับคา่สนิไหมทดแทน
เป็นการชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์และรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญา
โอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  ซึ่งบริษัทจัดการฯ เห็นว่าการก าหนดวงเงินประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกัด้วยระยะเวลาของการชดใช้ดงักลา่วนา่จะมคีวามเหมาะสม โดยอ้างอิงจากข้อมลูในรายงานของที่ปรึกษา
ทางเทคนิคอิสระ ซึ่งระบุวา่จากประสบการณ์ของที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ โดยทัว่ไปโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงั
การผลิตติดตัง้ไม่เกิน 10 MW จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมการติดตัง้เคร่ืองจักรและทดสอบ (Test Run & 
Commissioning) ไม่เกิน 18 เดือน  ทัง้นี  ้วงเงินประกันภัยของกรมธรรม์แต่ละประเภทดังกล่าว อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมตามสถานการณ์ และ/หรือ สภาพแวดล้อม ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต 

อนึง่ การตอ่อายกุรมธรรม์ประกนัภยัแตล่ะประเภทข้างต้นในรอบถดัๆไป รวมถึงการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัอื่นใด
เพิ่มเติมในอนาคต (หากจ าเป็น) BEC และ BPC  จะตกลงร่วมกันกับกองทุนฯ ในการพิจารณาก าหนดขอบเขต 
เง่ือนไขและวงเงินประกนัภยัดงักลา่วด้วย 

 ราคาและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.1 ราคาและวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และราคาประเมิน 

ราคาซือ้ขายของสิทธิในรายได้สทุธิฯ จะไม่สงูกว่าจ านวนเงินที่กองทนุฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทนุจากการเสนอขายครัง้แรก ซึ่งจะไม่เกิน 3,850 ล้านบาท โดยที่ราคาสดุท้ายจะเป็นราคาที่กองทุนฯ กบั BEC 

และ BPC ตกลงกนัโดยพิจารณาถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องตา่งๆ ซึง่รวมถึงสภาวะตลาดในช่วงการเสนอขาย 

3.2 การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้แรก และความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการ
เงนิ 

3.2.1 การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดัการได้จดัให้มีการประเมินมลูคา่ของสทิธิในรายได้สทุธิฯ โดยผู้ประเมินคา่อิสระ 2 ราย ดงัตอ่ไปนี  ้

1. บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทที่ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการเก่ียวกบัการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่ยาวนานที่สดุในประเทศไทย โดยบริษัทเป็นสว่น
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หนึ่งของกลุ่มบริษัท American Appraisal Associates Inc. ที่ให้บริการเป็นผู้ ประเมินมูลค่า
อิสระแก่ลกูค้ามากวา่ 100 ปี และมีส านกังาน 60 แหง่ทัว่โลก 

นบัแตก่่อตัง้เป็นต้นมา บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ให้บริการเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่าและให้ค าปรึกษาอย่างครบวงจร ในหลายกลุ่มสินทรัพย์ด้วยกันซึ่งรวมถึง 
อสงัหาริมทรัพย์ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ องค์กรธุรกิจ หุ้น ทรัพย์สนิทางปัญญา และสนิทรัพย์ไมม่ี
ตัวตนอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังเป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี .กริม เพาเวอร์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จสัมิน อีกด้วย 

2. บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2546 โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ ทัง้ในด้านปรับโครงสร้างหนี ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิ น ทัง้
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตวัตน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการให้บริการด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั สามารถให้บริการที่ปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
และกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในด้านตา่งๆ ดงันี ้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ที่ปรึกษาการบริหารและ
จดัการทรัพย์สิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินมูลค่าโครงการ ที่ปรึกษาการ
พฒันาโครงการ ที่ปรึกษาการลงทนุในทรัพย์สิน ประเมินมลูค่าหุ้น และประเมินมลูค่าทางธุรกิจ  
นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
เพื่อจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และประเมินมูลค่าให้กบักลุม่บริษัทไทคอน อินดสัเทรียล 
คอนเน็คชัน่จ ากดั (มหาชน) เพื่อจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ประเมินคา่อิสระทัง้ 2 รายมีความเห็นวา่วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสม
เพียงวิธีเดียวส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สทุธิฯ โดยราคาประเมินสิทธิในรายได้
สทุธิฯ ท่ีกองทนุฯ ลงทนุครัง้แรกแยกตามผู้ประเมินค่าอิสระ เปรียบเทียบกบัมลูค่าสงูสดุที่กองทนุฯ จะเข้า
ลงทนุ ได้ดงันี ้

ตารางแสดงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิฯ ตามโครงสร้างของกองทุนฯ 
ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้1 เปรียบเทียบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน 

มูลค่า (ล้านบาท) BEC BPC รวม 

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั2 1,387.00 2,218.00 3,605.00 

บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั3 1,379.00 2,173.00 3,552.00 

มลูคา่สงูสดุที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ  1,441.42 2,408.58 3,850.00 

อยา่งไรก็ดี ผู้ประเมินคา่อิสระได้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิประเภทอาคารและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของ BEC และ BPC โดยการหามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  (Replacement Cost New) เพื่ อ
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วตัถปุระสงค์ในการก าหนดวงเงินประกนัภยัที่เหมาะสม ส าหรับใช้ในการท าประกนัภยัทรัพย์สินประเภท
ความเสี่ยงภยัทกุชนิด (Industrial All Risks) ทัง้นี ้มลูคา่ต้นทนุทดแทนใหมข่อง BEC และ BPC แยกตาม
ผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สองรายสามารถสรุปได้ดงันี ้

BEC อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ 

สิง่ปลกูสร้าง 90,490,000 104,300,000 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 436,460,000 364,400,000 
รวม (ยอดถ้วน) 527,000,000 468,700,000 

 
BPC อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ 

สิง่ปลกูสร้าง 101,400,000 86,400,000 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 434,240,000 453,300,000 
รวม (ยอดถ้วน) 536,000,000 539,700,000 

หมายเหต:ุ 
1.  ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายประเมินมลูค่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) ตามโครงสร้างการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุฯ โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุฯ เพิ่มเติม
ในหวัข้อ 2.3.1”การลงทนุในทรัพย์สินที่กองทนุฯ ลงทนุครัง้แรก” 

2.  รายงานการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย
โรงไฟฟ้าของ BEC มีระยะเวลาประมาณการเร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ. 
2571 และโรงไฟฟ้าของ BPC มีระยะเวลาประมาณการเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2578 ส าหรับวิธีพิจารณาจากรายได้ ส่วนวนัที่ประเมินมลูค่าเพื่อหามลูคา่ต้นทนุทดแทนใหม่ของโรงไฟฟา้ทัง้
สองโรง คือ วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 

3.  รายงานการประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยโรงไฟฟ้าของ 
BEC มีระยะเวลาประมาณการเร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และ
โรงไฟฟ้าของ BPC มีระยะเวลาประมาณการเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 
ส าหรับวิธีพิจารณาจากรายได้ สว่นวนัที่ประเมินมลูค่าเพื่อหามลูค่าต้นทนุทดแทนใหม่ของโรงไฟฟ้าทัง้สองโรง คือ 
วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 

3.2.2 สรุปสมมติฐานที่ ผู้ประเมินใช้ในการประเมินค่า  

3.2.2.1 โรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC 

 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

วิธีที่ใช้ในการประเมิน
มลูคา่ 

วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) ของสิทธิในรายได้สทุธิฯ ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ โดยใช้อตัราคิดลดที่สะท้อนถึง
อตัราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสีย่งในการลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ นัน้  

ระยะเวลาประมาณ
การกระแสเงินสด 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 10 สงิหาคม พ.ศ. 2571  



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 81  

 

 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

 

กระแสเงินสดรับจาก
รายรับของโรงไฟฟา้  

ในแตล่ะปีที่โรงไฟฟา้ชีวมวลมีการด าเนินงาน
ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เต็มปี 
(พ.ศ. 2561 – 2570) จะมีจ านวนวันแยก
ตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงันี ้

จ านวนวนัในแตล่ะชว่งฤด ู(วนัตอ่ปี) 

ฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing) 136 
ฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting) 90 
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง  BSF 
(Condensing) 104/105* 
ชว่งซอ่มบ ารุง (Outage) รวมถึงวนั
ท าความสะอาด (Cleaning Day) 35 
จ านวนวนัรวมใน 1 ปี 365/366* 

*จ านวนวันนอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็น 105 
วนัส าหรับปีที่มี 366 วนั 

กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

-   ราย รับจากการขายไฟฟ้ า ให้  กฟภ .  
ค านวณจากตวัแปรปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ขายเข้าระบบ คณูอตัราคา่ไฟฟา้ ซึง่เป็นไป
ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
BEC และ กฟภ. โดยมีอตัราคา่ไฟฟา้ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2571 ดงันี ้ 

อตัราคา่ไฟฟา้ (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

FiTF 
ปี 2560 – 2571 2.3900 

FiTV 
ปี 2560 1.8500 
ปี 2561 - 2563  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

ปี 2564 - 2569  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.93 ตอ่ปี 

ปี 2570 - 2571  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.80 ตอ่ปี 

ในแตล่ะปีที่โรงไฟฟา้ชีวมวลมีการด าเนินงาน
ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เต็มปี 
(พ.ศ. 2561 – 2570) จะมีจ านวนวันแยก
ตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงันี ้

จ านวนวนัในแตล่ะชว่งฤด ู(วนัตอ่ปี) 

ฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing) 136 
ฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting) 90 
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง  BSF 
(Condensing) 104/105* 
ชว่งซอ่มบ ารุง (Outage) รวมถึงวนั
ท าความสะอาด (Cleaning Day) 35 
จ านวนวนัรวมใน 1 ปี 365/366* 

*จ านวนวันนอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็น 105 
วนัส าหรับปีที่มี 366 วนั 

กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

-   ราย รับจากการขายไฟฟ้ า ให้  กฟภ .  
ค านวณจากตวัแปรปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ขายเข้าระบบ คณูอตัราคา่ไฟฟา้ ซึง่เป็นไป
ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
BEC และ กฟภ. โดยมีอตัราคา่ไฟฟา้ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2571 ดงันี ้ 

อตัราคา่ไฟฟา้ (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

FiTF 
ปี 2560 – 2571 2.3900 

FiTV 
ปี 2560 1.8500 
ปี 2561 - 2563  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.44 ตอ่ปี 

ปี 2564 
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

ปี 2565 - 2571  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.78 ตอ่ปี 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 82  

 

 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

FiT Premium 
1 พ.ค.2560 – 10 พ.ค. 2563 0.3000 

-   รายรับจากการขายไอดีและไอเสยีให้ BSF 
ซึ่งปริมาณซือ้ขายจะแปรผันตามฤดูกาล 
ราคาซื อ้ขายไอดีและไอเสียจะเป็นไป
ตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

FiT Premium 
1 พ.ค.2560 – 10 พ.ค. 2563 0.3000 

-   รายรับจากการขายไอดีและไอเสยีให้ BSF 
ซึ่งปริมาณซือ้ขายจะแปรผันตามฤดูกาล 
ราคาซื อ้ขายไอดีและไอเสียจะเป็นไป
ตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

กระแสเงินสดจ่ายค่า
ต้นทนุวตัถดุิบ 

ต้นทนุวตัถดุิบได้แก่ 

- ราคากากอ้อยจะเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน า้ และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ ตามอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วน FiTF และ 
FiTV เฉลีย่กนั 

- ราคาน า้ Condensate จะเป็นไปตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate และจะมี
การปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

- ราคาน า้ RO จะเป็นไปตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายน า้ RO และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ใน
อตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

กระแส เงินสดจ่ าย
ส าหรับคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 

- ค่าใช้จ่ าย  Power Development Fund 
อยู่ ที่  0.01 บาทต่อพลังงานไฟฟ้ า  1 
กิโลวตัต์ชัว่โมงที่ขายได้ 

- ค่าเบีย้ประกันภัยถูกประมาณไว้ที่ 0.69 
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 1.05 ล้านบาทต่อปีในปีต่อๆไป 
และประมาณ 0.50 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2571 

- คา่จ้างผู้สอบบญัชี เป็นต้น 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 

- ค่าใช้จ่ าย  Power Development Fund 
อยู่ ที่  0.01 บาทต่อพลังงานไฟฟ้ า  1 
กิโลวตัต์ชัว่โมงที่ขายได้ 

- ค่าเบีย้ประกันภัยถูกประมาณไว้ที่ 0.69 
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 1.06 ล้านบาทต่อปีในปีต่อๆไป 
และประมาณ 0.51 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2571 

- คา่จ้างผู้สอบบญัชี เป็นต้น 

กระแส เงินสดจ่ าย
ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การบ ริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าแบบเหมา
รวม 

1) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาให้บริการที่
ปรึกษางานเดินระบบและงานซอ่มบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้  

2) คา่บริหารจดัการโรงไฟฟา้ เช่น 

- คา่แรง 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 
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 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

- เงินเดือนและผลประโยชน์สวสัดิการ  
- คา่เคมี 
- คา่ไฟฟา้ เป็นต้น 

โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 2-4 ตอ่ปี 

อัต ราคิ ดลด /อัต รา
ผลตอบแทน 

อั ต ราคิ ดลดส าห รับค าน วณ มูล ค่ า
ปัจจุบัน ส าหรับกระแสเงินสดในปี พ.ศ. 
2560 ถึงปี พ.ศ. 2571 เท่ากับ ร้อยละ 
8.00 โดยก าหนดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
และ หนี ส้ิน  ตามโครงสร้างเงินทุนของ
ทรัพย์สนิท่ีประเมิน (WACC) โดยมีที่มาดงันี ้

1. ต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Cost of 
Equity) ค านวณจากวิธี CAPM โดยน า
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ
เสีย่ง (Risk-free Rate) จากผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะเวลา 10 
ปี ณ วันที่ประเมิน บวกกับผลคูณของ
ค่าเบต้า (Beta) ซึ่งหาได้จากการศึกษา
เป รี ย บ เที ย บ กั บ บ ริ ษั ท ชั ้น น า ใ น
อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าที่มีลกัษณะการด าเนินงาน
และโครงสร้างทุนที่ ใกล้เคียงกัน  กับ
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง 
(Risk Premium) โดยเฉลี่ยในอดีตของ
ตลาดในประเทศไทย และบวกด้วย
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง
ภายในตวับริษัท (Company’s Specific 
Risk Premium) 

2. สดัส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น
เป็น 0 เนื่องจากพิจารณาวา่ในระยะยาว
กองทุนฯจะใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ ถือ

อัตราคิดลดส าหรับค านวณมูลค่าปัจจุบัน 
ส าหรับกระแสเงินสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ปี พ.ศ. 2571 เท่ากับ ร้อยละ 7.50 โดยมี
ที่มาดงันี ้

1. ผลตอบแทนการลงทุนของตลาดที่ไม่มี
ความเสี่ยง (Risk Free Rate) อ้างอิงจาก
พนัธบัตรรัฐบาลอายุ 11 ปี อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 2.50 

2. ค่ า ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk Premium) ซึ่ ง
พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) ความ
เสี่ยงของหน่วยธุรกิจอันเนื่องจากการ
ประกอบการและการบริหารจัดการ 2) 
ความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกซึง่มาจากตวั
แปรทางเศรษฐกิจที่หน่วยธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ 3) ความไม่แน่นอนของ
ปั จจัยภายนอกอื่ น ๆ ในอนาคต  เมื่ อ
พิจารณาโดยรวมแล้วอยูท่ี่ประมาณ 5% 
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 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

หุ้นทัง้หมด 

3.2.2.2 โรงไฟฟ้าชีวมวลของ BPC 

 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

วิธีที่ใช้ในการประเมิน
มลูคา่ 

วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) ของสิทธิในรายได้สทุธิฯ ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ โดยใช้อตัราคิดลดที่สะท้อนถึง
อตัราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสีย่งในการลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ นัน้ 

ระยะเวลาประมาณ
การกระแสเงินสด 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2578 

 

กระแสเงินสดรับจาก
รายรับของโรงไฟฟา้  

ในแตล่ะปีที่โรงไฟฟา้ชีวมวลมีการด าเนินงาน
ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เต็มปี 
(พ.ศ. 2561 – 2577) จะมีจ านวนวันแยก
ตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงันี ้

จ านวนวนัในแตล่ะชว่งฤด ู(วนัตอ่ปี) 

ฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing) 136 
ฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting) 90 
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง  BSF 
(Condensing) 104/105* 
ชว่งซอ่มบ ารุง (Outage) รวมถึงวนั
ท าความสะอาด (Cleaning Day) 35 
จ านวนวนัรวมใน 1 ปี 365/366* 

*จ านวนวันนอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็น 105 
วนัส าหรับปีที่มี 366 วนั 

กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

- ราย รับ จากก ารขาย ไฟฟ้ า ใ ห้  กฟ ภ .  
ค านวณจากตัวแปรปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ขายเข้าระบบ คูณอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
BPC และ กฟภ. โดยมีอตัราค่าไฟฟ้าตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2578 ดงันี ้ 

ในแตล่ะปีที่โรงไฟฟา้ชีวมวลมีการด าเนินงาน
ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เต็มปี 
(พ.ศ. 2561 – 2577) จะมีจ านวนวันแยก
ตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงันี ้

จ านวนวนัในแตล่ะชว่งฤด ู(วนัตอ่ปี) 

ฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing) 136 
ฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting) 90 
น อ ก ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต ข อ ง  BSF 
(Condensing) 104/105* 
ชว่งซอ่มบ ารุง (Outage) รวมถึงวนั
ท าความสะอาด (Cleaning Day) 35 
จ านวน ั ันรวมใน 1 ปี 365/366* 

*จ านวนวันนอกฤดูกาลผลิตของ BSF จะเป็น 105 
วนัส าหรับปีที่มี 366 วนั 

กระแสเงินสดรับจากรายรับของโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

- ราย รับ จากก ารขาย ไฟฟ้ า ใ ห้  กฟ ภ .  
ค านวณจากตัวแปรปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ขายเข้าระบบ คูณอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
BPC และ กฟภ. โดยมีอตัราค่าไฟฟ้าตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2578 ดงันี ้ 
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 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

อตัราคา่ไฟฟา้ (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

FiTF 
ปี 2560 – 2578 2.3900 

FiTV 
ปี 2560 1.8500 
ปี 2561 - 2563  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

ปี 2564 - 2569  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.93 ตอ่ปี 

ปี 2570 - 2578  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.80 ตอ่ปี 

FiT Premium 
1 พ.ค.2560 – 6 เม.ย. 2566 0.3000 

- รายรับจากการขายไอดีไอดีและไอเสียให้ 
BSF ซึ่ งป ริมาณ ซื อ้ขายจะแปรผันตาม
ฤดกูาล ราคาซือ้ขายไอดีและไอเสยีจะเป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

อตัราคา่ไฟฟา้ (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

FiTF 
ปี 2560 – 2578 2.3900 

FiTV 
ปี 2560 1.8500 
ปี 2561 - 2563  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 1.44 ตอ่ปี 

ปี 2564 
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

ปี 2565 - 2578  
 

ปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า
ในอตัราร้อยละ 2.78 ตอ่ปี 

FiT Premium 
1 พ.ค.2560 – 6 เม.ย. 2566 0.3000 

- รายรับจากการขายไอดีไอดีและไอเสียให้ 
BSF ซึ่ งป ริมาณ ซื อ้ขายจะแปรผันตาม
ฤดกูาล ราคาซือ้ขายไอดีและไอเสยีจะเป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ขายไอน า้ และจะ
ปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

กระแสเงินสดจ่ายค่า
ต้นทนุวตัถดุิบ 

ต้นทนุวตัถดุิบได้แก่ 

- ราคากากอ้อยจะเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและ
ไอน า้ และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ ตามอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วน FiTF และ 
FiTV เฉลีย่กนั 

- ราคาน า้ Condensate จะเป็นไปตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายน า้ Condensate และจะมี
การปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

ราคาน า้ RO จะเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายน า้ RO และจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในอตัรา
ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

กระแส เงินสดจ่ าย
ส าหรับคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 

- ค่าใช้จ่ าย  Power Development Fund 
ถูกประมาณไว้ที่ 0.01 บาทต่อไฟฟ้า 1 
กิโลวตัต์ชัว่โมงที่ขายได้ 

- ค่าเบี ย้ประกันภัย 0.72 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2560 เฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 1.17 ล้าน
บาทต่อปีในปีต่อๆไป และประมาณ 0.21 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 

- ค่าใช้จ่ าย  Power Development Fund 
ถูกประมาณไว้ที่ 0.01 บาทต่อไฟฟ้า 1 
กิโลวตัต์ชัว่โมงที่ขายได้ 

- ค่าเบี ย้ประกันภัย 0.72 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2560 เฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 1.18 ล้าน
บาทต่อปีในปีต่อๆไป และประมาณ 0.21 
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 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

ล้านบาทในปี พ.ศ.2578 

 คา่จ้างผู้สอบบญัชี เป็นต้น 

ล้านบาทในปี พ.ศ.2578 

 คา่จ้างผู้สอบบญัชี เป็นต้น 

กระแส เงินสดจ่ าย
ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การบ ริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าแบบเหมา
รวม 

1) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาให้บริการที่
ปรึกษางานเดินระบบและงานซอ่มบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้  

2) คา่บริหารจดัการโรงไฟฟา้ เช่น 

- คา่แรง 
- เงินเดือนและผลประโยชน์สวสัดิการ  
- คา่เคมี 
- คา่ไฟฟา้ เป็นต้น 

โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 2-4 ตอ่ปี 

อัต ราคิ ดลด /อัต รา
ผลตอบแทน 

อัตราคิดลดส าหรับค านวณมูลค่าปัจจุบัน 
ส าหรับกระแสเงนิสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ปี พ.ศ. 2578 เท่ากับ ร้อยละ 8.00 โดย
ก าหนดจากต้นทุน เงินทุนถัว เฉลี่ ยถ่ วง
น า้หนกัของต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น และ 
หนีส้ิน ตามโครงสร้างเงินทนุของทรัพย์สินที่
ประเมิน (WACC) โดยมีที่มาดงันี ้

1. ต้นทุนของส่วนของผู้ ถื อหุ้ น  (Cost of 
Equity) ค านวณจากวิธี CAPM โดยน า
อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
(Risk-free Rate) จากผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะเวลา 10 ปี ณ 
วนัที่ประเมิน บวกกบัผลคูณของค่าเบต้า 
(Beta) ซึ่ ง ห า ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
เป รี ย บ เที ย บ กั บ บ ริ ษั ท ชั ้น น า ใ น
อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าที่มีลกัษณะการด าเนินงาน
และโครงสร้างทุนที่ ใก ล้ เคี ยงกัน  กับ
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง 

อัตราคิดลดส าหรับค านวณมูลค่าปัจจุบัน 
ส าหรับกระแสเงนิสดในปี พ.ศ. 2560 ถึง
ปี พ.ศ. 2578 เท่ากับ ร้อยละ 7.87 โดยมี
ที่มาดงันี ้

1. ผลตอบแทนการลงทุนของตลาดที่ไม่มี
ความเสี่ยง (Risk Free Rate) อ้างอิงจาก
พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 18 ปี อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 2.87 

2. ค่ า ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk Premium) ซึ่ ง
พิจารณาจาก 3 ปัจจยัหลกัคือ 1) ความเสีย่ง
ของหนว่ยธุรกิจอนัเนื่องจากการประกอบการ
และการบริหารจัดการ 2) ความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกซึ่ งม าจากตัวแปรทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยธุรกิจไมส่ามารถควบคมุได้ 
และ 3) ความไม่แน่นอนของปัจจยัภายนอก
อื่นๆในอนาคต เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วอยู่
ที่ประมาณ 5% 
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 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

(Risk Premium) โดยเฉลี่ยในอดีตของ
ตลาดในประเทศไทย  และบวกด้วย
ประมาณการค่าส่วนชดเชยความเสี่ยง
ภายในตัวบริษัท (Company’s Specific 
Risk Premium) 

สดัส่วนของหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0 
เนื่องจากพิจารณาว่าในระยะยาวกองทุนฯ
จะใช้เงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

 

3.2.3 ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์มลูคา่ต่างๆ ในรายงานการประเมินราคา
รวมไปถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) 
จ ากดั และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินคา่อิสระที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมิน
ของผู้ ประเมินค่าอิสระทัง้สองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดท าขึน้ด้วยวิธีการประเมินที่
เหมาะสมกบัโครงสร้างการลงทนุของกองทนุฯ ที่ได้เข้าลงทนุในสทิธิในรายได้สทุธิฯ คือ ใช้วิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) จากรายได้สทุธิฯ ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิในรายได้
สทุธิฯ ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุได้ 

ทัง้นีส้มมตุิฐานท่ีผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สองรายใช้ในการประมาณการรายได้สทุธิฯ อ้างอิงมาจากข้อมลูที่ได้
จากฝ่ายบริหารและข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ BEC และ BPC สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 
สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ข้อเสนอราคาจากบริษัทนายหน้า
ประกนัภยั และสถิติอตัราเงินเฟอ้ขัน้พืน้ฐานจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณา อตัราคิดลดที่ผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สองราย
ใช้ในการประเมินคา่ พบวา่ผู้ประเมินค่าอิสระได้ท าการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนคาดหวงัของนกัลงทนุ 
และโครงสร้างเงินทนุที่เหมาะสมกบัธุรกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัที่นกัลงทนุมีต่อหลกัทรัพย์
ในความต้องการของตลาดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ ณ ปัจจบุนั 

โดยบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่ามลูค่าของทรัพย์สินที่กองทุนฯ  จะเข้าลงทุน จะไม่เกิน 
3,850 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่สูงกว่าประมาณร้อยละ  8.39 จากราคาประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมของทรัพย์สินที่ต ่าที่สดุ (ซึ่งเท่ากบั 3,552 ล้านบาท) ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินและบริษัทจดัการ
เห็นว่ามูลค่าลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสมเนื่องจาก เมื่อพิจาณาจากประมาณการตาม
สมมตุิฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจดัท าโดยที่
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ปรึกษาทางการเงิน โดยอ้างอิงจากสมมตฐิานของผู้สอบบญัชี อตัราเงินจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่กบัร้อย
ละ 10.80 โดยเป็นอตัราเงินจ่ายจากก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 5.94 ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ
พิจารณาจากความมั่นคงของทรัพย์สินที่ลงทุน  และจุดเด่นต่างๆของกองทุนฯ (โปรดพิจารณาข้อ 2.5 
จดุเดน่ของกองทนุฯ และกลยทุธ์การลงทนุ) 

อย่างไรก็ดี  ความเห็นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทจัดการและที่ป รึกษาทางการเงิน อยู่บน ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคต เช่น  
ผลตอบแทนที่คาดหวงัของนกัลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัจจยัอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีการ
คาดการณ์ไว้ มลูค่ายตุิธรรมของสทิธิรายได้สทุธิฯ อาจแตกตา่งจากมลูคา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินคา่อิสระ
ทัง้ 2 รายในปัจจบุนั และอาจสง่ผลให้ความเห็นของบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินเปลีย่นแปลงได้
ในอนาคต 

 นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯจะลงทุน 

เนื่องจากบริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ได้ก าหนดมลูคา่การเข้าลงทนุสงูสดุไว้ที่ไมเ่กิน 3,850 ล้านบาท 
(ค านวณจากราคาเสนอขายที่ 11.00 บาทต่อหน่วย และจ านวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายทัง้หมด 350.00 
ล้านหน่วย) ซึ่งสงูกว่าสมมติฐานมูลค่าเข้าลงทุนที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการจดัท าประมาณการซึ่งเท่ากับ 3,717 ล้าน
บาท ดงันัน้ในการท าประมาณการในหวัข้อ 4.1-4.3 ที่ปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมตฐิานซึง่อ้างอิงจากประมาณการ
ของผู้สอบบญัชีตามที่ระบใุนภาคผนวกที่ 1 ยกเว้นสมมติฐานมลูคา่การเข้าลงทนุที่ใช้ตามมลูค่าการเข้าลงทนุสงูสดุ
ที่ก าหนดไว้เทา่กบั 3,850 ล้านบาท 

4.1 ประมาณการก าไรของกองทุนฯ 

ข้อมูลที่ระบุในหวัข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในภาคผนวกที่ 1 
และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
จากที่ประมาณการไว้ ทัง้นี ้ข้อมลูในสว่นนีไ้มค่วรถกูพิจารณาเป็นค ารับรอง ค ารับประกนัหรือการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานที่ถกูต้องของกองทนุฯ บริษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนบัสนนุ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือบคุคลใดๆ และไม่ควรพิจารณาวา่ประมาณการดงักลา่วจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล 
โปรดพิจารณาหวัข้อ 7 “ปัจจัยความเสี่ยง” หวัข้อย่อยที่ 7.1.4 “ผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญจากประมาณการก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย” เนื่องจากข้อมลูดงักลา่วน าเสนอ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ 

รายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน นอกจากนี ้ประมาณการงบก าไร
ขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานจะไมไ่ด้รับการปรับปรุงส าหรับเหตกุารณ์ใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ี
ของเอกสารฉบบันี ้

ข้อมลูในสว่นนีอ้ยูภ่ายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบตุวัเลข ที่บริษัทจดัการ BEC BPC ผู้สนบัสนนุ 
และที่ปรึกษาทางการเงิน พิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล ณ วนัที่จดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่น
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แบ่งก าไรตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขนัที่ส าคัญจ านวนมาก ซึ่งบริษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนับสนุน และที่ปรึกษา
ทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการ BEC BPC ผู้สนับสนุน และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้จริง ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้าจแตกต่างจากผลที่
เกิดขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี  ้

ผู้ ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทุนฯ 
เพิ่มเติมได้ในภาคผนวกที่ 1 

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับ 12 เดือน นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ถงึวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (กรณีมูลค่าระดมทุนอยู่ที่ 3,850 ล้านบาท) 

ณ วนัที่จดัท าหวัข้อนี ้บริษัทจดัการ และผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ระบุมูลค่าสงูสดุที่จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินพร้อมทัง้ระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายแน่นอนแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงิน จึงท าการ
ปรับปรุงการค านวณประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้สะท้อนมลูค่าการระดมทุนสงูสดุที่อาจ
เกิดขึน้ที่ 3,850 ล้านบาท ซึง่จะแตกตา่งจากประมาณการท่ีจดัท าโดยผู้สอบบญัชี โดยสามารถสรุปได้ ดงันี  ้

ประมาณการส าหรับปี ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2561 (ล้านบาท) 

รายได้  

รายได้ผลประโยชน์จากเงินลงทนุในรายได้สทุธิฯ 260 

ค่าใช้จ่าย  

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทนุรวมฯ (29) 

คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุตดัจ าหนา่ย (2) 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 229 

บวกกลบัสภาพคลอ่งสว่นเกิน 187 

จ านวนเงนิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 416 

1) จ านวนเงินจ่ายจากก าไรสทุธิ 229 

2) จ านวนเงินจ่ายจากการลดทนุจดทะเบียน 187 

ประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละ) * 10.80 

1) ประมาณการอตัราเงินจ่ายจากก าไรสทุธิที่น ามาปันสว่นแบง่ให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ (ร้อยละ) 5.94 

2) ประมาณการอตัราเงินจ่ายจากการลดเงินทนุจดทะเบียนจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน (ร้อยละ) 4.86 

หมายเหตุ:  
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* ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น ค านวณโดยใช้จ านวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ หารด้วย
เงินระดมทนุจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ดงันัน้ อตัราเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะขึน้อยู่กับมลูค่าเงินทุนจากการเสนอขาย
หน่วยลงทนุที่แท้จริง 

อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุส าหรับกรณีมลูคา่ระดมทนุอยูท่ี่ 3,850 ล้านบาท ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ 
ราคาที่ 11.00 บาทตอ่หน่วย ที่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีออกและเสนอขายทัง้หมด 350.00 ล้านหน่วย โดยจ านวนเงินที่
สามารถน ามาปันสว่นแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งมาจากประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไร
ตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัที่ 30 เมษายน 2561 ถกูจดัท าโดยที่ปรึกษาทางการ
เงิน โดยอ้างอิงจากสมมติฐานของผู้สอบบญัชี และไมอ่าจรับรองผลได้ 

4.2 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านัน้ ความ
แตกตา่งระหวา่งผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงและผลประกอบการท่ีแสดงในประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปัน
สว่นแบ่งก าไรตามสมมติฐานของกองทนุฯ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงของตวัแปรที่ก าหนดด้านลา่ง นอกจากนี ้
ผลกระทบของปัจจยัภายนอกอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือสภาวะทางการเมือง หรือปัจจยัความ
ไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการ รวมถึงการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากปัจจัยหรือสมมติฐานมีการปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินไม่อาจรับรอง หรือ
รับประกนัความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู และค ารับรองตา่งๆ ได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้จดัท าการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการ
อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (“Projected Distribution”)  ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยพิจารณาปัจจยัหลกัที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่จ านวน
เงินสว่นแบง่ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้แก่ 

1. การเปลีย่นแปลงในปริมาณการจ าหนา่ยไฟฟา้ 

2. การเปลีย่นแปลงในอตัราสว่นผลผลติไอดีตอ่เชือ้เพลงิกากอ้อย 

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัข้างต้นมีผลกระทบตอ่ประมาณการจ านวนเงินสว่นแบง่ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี  ้

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

ร้อยละ 
 

ประมาณการเงนิ
จ่ายจากก าไรสุทธิ 

ประมาณการเงนิจ่าย
จากเงนิลดทุน(1) 

ประมาณการเงนิส่วนแบ่ง
ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ต ่ากว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50 5.42 5.01  10.43 
กรณีฐาน  5.94  4.86 10.80  
สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50  6.20  4.80 11.00  

หมายเหต:ุ (1) ประมาณการเงินจา่ยจากเงินลดทนุข้างต้นเป็นประมาณการเงินจา่ยจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนผลผลิตไอดีต่อเชือ้เพลิงกากอ้อย 
ร้อยละ ประมาณการเงนิ

จ่ายจากก าไรสุทธิ 
ประมาณการเงนิจ่าย
จากเงนิลดทุน(1) 

ประมาณการเงนิส่วนแบ่ง
ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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ต ่ากว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50  5.73  4.93  10.66  

กรณีฐาน  5.94  4.86   10.80 

สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50  6.13  4.80  10.93  

หมายเหต:ุ (1) ประมาณการเงินจา่ยจากเงินลดทนุข้างต้นเป็นประมาณการเงินจา่ยจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน 

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าและในอัตราส่วนผลผลิตไอดีต่อเชือ้เพลิงกากอ้อย 

ร้อยละ ประมาณการเงนิ
จ่ายจากก าไรสุทธิ 

ประมาณการเงนิจ่าย
จากเงนิลดทุน(1) 

ประมาณการเงนิส่วนแบ่ง
ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ต ่ากว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50  5.21  5.08  10.29 

กรณีฐาน  5.94  4.86  10.80 

สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 3.50  6.40  4.74  11.14 

หมายเหต:ุ (1) ประมาณการเงินจา่ยจากเงินลดทนุข้างต้นเป็นประมาณการเงินจา่ยจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน 

ประมาณการเงินส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 11.00 บาทต่อ
หน่วย ท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีออกและเสนอขายทัง้หมด 350.00 ล้านหน่วย ทัง้นี ้การก าหนดราคาหน่วยลงทนุหรือ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จะออกและเสนอขาย จะก าหนดโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของสิทธิในรายได้สทุธิฯ ท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ตามสภาวะตลาดทุน 
และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน อัตรา
ดอกเบีย้ทัง้ในและตา่งประเทศ ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) (ถ้ามี)   

4.3 การปรับปรุงประมาณการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนเป็นวิธีเส้นตรง (Straight Line Basis) และการปัน
ส่วนแบ่งก าไรตามสมมุติฐานของกองทุนฯ (หลักความระมัดระวัง) 

ภายใต้สมมติฐานว่ากองทุนฯ จะท าการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนสูงสุดเป็นจ านวนไม่เกิน 
3,850 ล้านบาท เนื่องจากกองทนุฯ ลงทนุในสิทธิในรายได้สทุธิฯ ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ ซึ่งอายคุงเหลือของสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จะลดลงตามระยะเวลา ท าให้มลูค่าของทรัพย์สินที่
กองทุนฯ จะลงทุนอาจลดลงตามอายุคงเหลือของสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จนกระทัง่หมดลงในวนัครบอายุ
สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจัดการ จึงได้จัดให้มีการประมาณ
การเงินจ่ายจากก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดย
ประยุกต์ใช้วิธีลดทุนแบบเส้นตรง (หลกัความระมัดระวัง) เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไป สามารถท าความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีการแสดงผลการด าเนินงานทัว่ไปของกองทนุฯ ได้อยา่งชดัเจน และเข้าใจง่ายยิง่ขึน้ โดยให้สมมติฐานวา่เงินลงทนุ 
(เงินต้น) จะถูกทยอยคืนแบบเส้นตรงในแต่ละปี เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทนุมีการด้อยค่าของสิทธิใน
รายได้สทุธิฯ แบบเส้นตรง  

การประยกุต์ใช้วิธีลดทนุแบบเส้นตรงข้างต้น ไมเ่ป็นไปตามหลกัวิชาการ และอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของ
มาตรฐานบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนด และกฏระเบียบ และ/หรือประกาศของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่
ประกาศใช้ในปัจจบุนัและอนาคตได้ 
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ประมาณการอัตราการปันส่วนก าไรและการจ่ายลดทุนเน่ืองจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
ส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2561 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  3,850 

ประมาณการเงนิที่จ่ายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 416 

(1) ประมาณการเงินจ่ายจากก าไรสทุธิ   152  

(2) ประมาณการเงินจ่ายจากการลดทนุ   264  

แบง่เป็น (2.1) การลดทนุจากการด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุโดยวิธีเส้นตรง 262 

             (2.2)  การลดทนุจากรายการคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสดอื่นๆ 2 

ประมาณการเงนิที่จ่ายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละ) 10.80 

(1) ประมาณการเงินจ่ายจากก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 3.94 

(2) ประมาณการเงินจ่ายจากการลดทนุ (ร้อยละ)  6.86  

แบง่เป็น (2.1) การลดทนุจากการด้อยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุโดยวิธีเส้นตรง (ร้อยละ) 6.80 

             (2.2)  การลดทนุจากรายการคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสดอื่นๆ (ร้อยละ) 0.06 

สมมติฐานการลดลงแบบเส้นตรงตามอายุของสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างในการ
แสดงผลกระทบจากการลดลงของมลูคา่ของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ ตามอายคุงเหลือของสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
เทา่นัน้ รายการผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากมลูคา่สทิธิในรายได้สทุธิฯ จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิที่แท้จริง จะ
ขึน้อยู่กบัราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินค่าอิสระ และการลดทนุจากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงิน
สดอื่นๆ เป็นเพียงการประมาณการ ดงันัน้ จ านวนเงินท่ีลดทนุท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากที่ประมาณการข้างต้น 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 11.00 บาทต่อหน่วย ที่
จ านวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายทัง้หมด 350.00 ล้านหน่วย ซึง่เป็นการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา 
12 เดือน ช่วงประมาณการวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 และไมอ่าจรับรองผลได้ 

4.4 ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิในอนาคตหากกองทุนฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทัง้จ านวน โดย
เปรียบเทียบสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถอืหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ใน
อนาคต 

จากการหารือร่วมกับ BEC และ BPC และพิจารณาสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสญัญาที่เก่ียวข้อง บริษัท
จดัการเข้าใจวา่ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุในสิทธิในรายได้สทุธิฯ ตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ท่ีกองทนุฯ จะเข้า
ท ากบั BEC และ BPC กองทนุฯ เป็นบคุคลเดียวที่จะมีสทิธิได้รับรายได้สทุธิฯ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ โดย
รายได้ดงักลา่วจะมาจาก (ก) การขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. และ การขายไฟฟา้ให้แก่ BSF (ข) การขายไอน า้ให้แก่ BSF 
และการขายไอน า้ระหวา่ง BEC กบั BPC (ถ้ามี) และ (ค) การขายน า้ Condensate และ/หรือ น า้ RO ระหวา่ง BEC 
กบั BPC  หรือการขายให้แก่บคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้รายได้ดงักลา่วเป็นรายได้หลกัทัง้หมดจากการประกอบกิจการ
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โรงไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการค านวณรายได้สทุธิฯ ในหัวข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็น
สาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ” 

อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เร่ืองการโอนสิทธิเรียกร้อง การโอนสิทธิ
ดงักล่าวจะสมบูรณ์และใช้บังคับระหว่างคู่สญัญา (เจ้าหนีแ้ห่งสิทธิและผู้ รับโอนสิทธิ) ก็ต่อเมื่อได้มีการท าเป็น
หนงัสือ และจะสามารถยกขึน้เป็นข้อต่อสู้ลกูหนีแ้ห่งสิทธิ หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้มีการบอกกลา่วการโอน
สทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นหนงัสอืไปยงัลกูหนีแ้หง่สทิธิแล้ว ดงันัน้ ตราบใดที่ยงัไมม่ีการบอกกลา่วการโอนสทิธิรายได้
สทุธิฯ ไปยงั (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ในฐานะลกูหนีแ้ห่งสิทธิภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฯ (2) BSF (ในฐานะ
ลกูหนีแ้ห่งสิทธิภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ท าขึน้หรือจะท าขึน้ระหว่าง BSF BEC และ BPC (3) BSF (ในฐานะ
ลกูหนีแ้ห่งสิทธิภายใต้สญัญาซือ้ขายไอน า้ที่ท าขึน้หรือจะท าขึน้ระหว่าง BSF BEC และ BPC   วา่ได้มีการโอนสิทธิ
การรับเงินภายใต้ธุรกรรมดงักลา่วจาก BEC และ/หรือ BPC ให้แก่กองทนุฯ แล้ว ก็อาจมีความเสีย่งที่เจ้าหนีร้ายอื่น
ของ BEC และ/หรือ BPC (หากมี) จะใช้สิทธิเรียกร้องที่จะขอรับช าระหนีจ้ากกองทรัพย์สนิของ BEC และ/หรือ BPC 
ซึง่รวมถึง รายได้คา่ไฟฟา้ และค่าไอน า้ ซึง่เป็นฐานในการค านวณรายได้สทุธิฯ ท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุ และความเสีย่ง
ที่กองทุนฯ อาจไม่สามารถอ้างสิทธิของตนตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ขึน้เป็นข้อต่อสู้  กฟภ. หรือ BSF ใน
ฐานะลกูหนีแ้หง่สทิธิหรือบคุคลภายนอกรายอื่นๆ จนกวา่จะมีการบอกกลา่วการโอน 

ทัง้นี ้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว กองทนุฯ ได้ก าหนดข้อห้ามในการก่อหนีแ้ละการก่อภาระผกูพนัของ BEC และ/หรือ 
BPC ในสญัญาตกลงด าเนินการที่กองทุนฯ จะเข้าท ากับ BRR BEC และ BPC โดยมีข้อตกลงว่า หาก BEC และ/
หรือ BPC มีความประสงค์จะก่อหนีภ้ายหลงัการเข้าลงทุนของกองทุนฯ BEC และ/หรือ BPC จะต้องขอความ
ยินยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากกองทนุฯ  (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญั
ของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.2 ”สญัญาตกลงด าเนินการ”)  

 

 ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1 สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 

1. คูส่ญัญา BEC และ BPC  ในฐานะผู้ขาย 

กองทนุฯ  ในฐานะผู้ซือ้ 

2. การเข้าลงทนุในรายได้สทุธิฯ ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่ก าหนดไว้
ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ BEC และ BPC ตกลงให้กองทุนฯ เข้าลงทุน
ในการโอนสิทธิรายได้สทุธิฯของ BEC และ BPC ในวนัที่กองทุนฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จ ซึ่งจะเกิดขึน้ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่กองทุนฯ ได้รับอนุมตัิจด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจากก.ล.ต.  

ทัง้นี ้รายได้สทุธิฯ ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ สามารถค านวณได้
ตามสตูรดงัตอ่ไปนี ้โดยให้ค านวณรายได้สทุธิฯเป็นรายเดือน   

รายได้สุทธิฯ = รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า + รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ + รายได้
อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า – ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า  
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โดย 

1. รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า หมายถึง 

• เงินที่ BEC ได้รับหรือจะได้รับจากกฟภ. จากการขายไฟฟ้าภายใต้ 
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ระหวา่ง BEC กบั กฟภ.  

• เงินที่ BPC ได้รับหรือจะได้รับจากกฟภ.) จากการขายไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่ง BPC กบั กฟภ.   

• เงินที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับหรือจะได้รับจากการขายไฟฟ้าให้แก่
บคุคลภายนอกอื่นๆ นอกจาก กฟภ. ตลอดระยะเวลาการซือ้ขาย (ถ้า
มี)  

2. รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ 

• เงินที่ได้จากการขายไอดีและไอเสียที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับ
หรือจะได้รับ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไอน า้ ระหว่าง BEC และ BPC 
กบั BSF  

• เงินที่ได้จากการขายไอดีและไอเสยี ที่ซือ้ขายกนัระหวา่ง BEC และ/
หรือ BPC และ/หรือ บคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) 

3. รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ได้แก่ 

• เงินคา่สนิไหมทดแทนท่ีได้รับจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

• เงินได้และ/หรือค่าปรับท่ี BEC และ/หรือ BPC ได้รับจากสญัญาอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ ได้แก่ สญัญาซือ้ขายไอน า้ 
สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้และไอน า้  

• เงินที่ได้จากการซือ้ขายน า้ Condensate และ/หรือน า้ RO ระหว่าง 
BEC และ/หรือ BPC และ/หรือ บคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากไม่ได้มี
การตกลงเป็นอย่างอื่น ราคาซือ้ขายจะอ้างอิงจากราคาตามสญัญา
ธุรกรรมระหวา่ง BEC BPC และ BSF (แล้วแตก่รณี) 

ทัง้นี ้รายได้อื่นดงักลา่วไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดจากผลผลิตพลอยได้อื่นๆ 
และค่าปรับที่  BEC และ/หรือ BPC อาจได้รับภายใต้สัญญาบริหาร
จัดการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (the Operating and Maintenance 
Contract) 

4. ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า หมายถึง 

รายจ่ายที่เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และรายจ่ายในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม ดังต่อไปนี  ้ทัง้นี  ้ไม่รวม  (i) 
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีอื่นใด (เว้นแต่ภาษีอื่นใดที่ถกูระบรุวมอยู่
ในรายจ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวมตามข้อ  4.2) 
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และ/หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้อง (ii) คา่ใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ใช่กระแส
เงินสด เช่น คา่เสือ่มราคา  

4.1 รายจ่ายที่เกิดขึน้จริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า คือ รายจ่ายที่
เกิดขึน้จริงที่ BEC และ BPC ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ตลอดระยะเวลาการซือ้ขาย ได้แก่ 

ก. ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ จะ
ถกูค านวณตามสตูรซึง่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ โดย
มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้

• ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า
และไอน า้ ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้
สทุธิฯ โดยที่ราคาซือ้ขายวตัถุดิบชีวมวลดงักล่าวจะไม่สูง
กว่าราคาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลซึ่งมาจากการผลิตของ 
BSF ที่ BEC และ BPC ซือ้จาก BSF ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลง
ร่วมกนัว่าในกรณีที่ราคาซือ้ขายกากอ้อยภายใต้สญัญาโอน
สิทธิรายได้สุทธิฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ
เพื่อให้สะท้อนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงไป หรือการขอความร่วมมื อจากรัฐบาล 
คูส่ญัญาตกลงจะพิจารณาปรับราคาซือ้ขายกากอ้อยเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องไม่ท าให้
ประโยชน์ที่กองทนุฯ จะได้รับด้อยลงกวา่เดิม 

•  ค่าใช้จ่ายในการซือ้น า้ Condensate จาก BSF ภายใต้
สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate  

• ค่าใช้จ่ายในการซือ้น า้ RO จาก BSF ภายใต้สญัญาซือ้
ขายน า้ RO  

ข. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

• ค่าเบี ย้ประกันตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ได้แก่  ก) 
ประกันความเสี่ยงทุกชนิด  ( Industrial All Risks) (ข) 
ประกันภัยคุ้ มครองความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) และ (ค) ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง เช่น อากรแสตมป์ (ถ้ามี) 

• ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร ส าหรับการโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟา้หรือเงินจ านวน
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อื่นใดให้แก่ BEC BPC และกองทุนฯ ภายใต้สญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ  

• ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ สอบบัญชีของ BEC และ BPC 
รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

• ค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่  BEC และ/ห รือ  BPC ได้ ใช้ ไป เพื่ อ
ประโยชน์แห่งการป้องกนัหรือบรรเทาความเสยีหายที่อาจ
เกิดขึน้ต่อโรงไฟฟ้า (เฉพาะส่วนที่บริษัทประกันภัยไม่
คุ้มครองหรือคุ้มครองไมเ่ต็มจ านวน) 

• เงินน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟา้   

• คา่ใช้จ่ายในการซือ้ไอดี และ/หรือ ไอเสีย และคา่ใช้จ่ายใน
การซือ้น า้ Condensate และ/หรือน า้ RO ระหว่าง BEC 
และ/หรือ BPC และ/หรือ บคุคลอื่น (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากไม่ได้
มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ราคาซือ้ขายจะอ้างอิงจากราคา
ตามสัญญาธุรกรรมระหว่าง BEC BPC และ BSF (แล้วแต่
กรณี) 

4.2 รายจ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม คือ รายจ่ายที่
จ าเป็นในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ตลอด
ระยะเวลาการซือ้ขาย นอกจากที่ระบุในข้อ 4.1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงรายการดังต่อไปนี  ้โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการ
ค านวณรายได้สุทธิ (แต่หากมีรายจ่ายส่วนเพิ่มใดๆ ที่ เกินจาก
จ านวนเงินรายจ่ายแบบเหมารวมที่กองทุนฯ ตกลงจะโอนให้แก่ 
BEC และ BPC ตามรายละเอียดที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ BEC และ BPC ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบรายจ่ายส่วนเพิ่ม
จ านวนดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการค านวณรายได้
สทุธิ) 

ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า  

• ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้า
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รวมถึงกรณี
ความเสียหายต่อ เค ร่ืองจักรอุปกรณ์  ตามที่ บ ริษัท
ประกนัภยันิยามว่าเป็นเหตุจาก Machinery Breakdown 
ซึ่งบริษัทรับประกันภยัอาจไม่คุ้มครอง ทัง้นี ้รายละเอียด
อื่นใดเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ)   

ข. ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 

• ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่จ าเป็น 
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เพื่ อ ใ ห้ โรง ไฟ ฟ้ า ส าม า รถ ด า เนิ น งาน ได้ อ ย่ า งมี

ประสทิธิภาพ  

• เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์

อื่นๆ ของพนกังานของ BEC และ BPC รวมถึงค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจดัการและคา่โสหุ้ย 

• ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ

เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ 

• ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ

โรงไฟฟา้  

• ค่าเช่าอาคาร ส านักงาน และที่ดิน ที่จ าเป็นในการ

ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

• ดอกเบีย้ คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับการกู้ยืม

ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟา้  

4.3   เงินท่ีคูส่ญัญาตกลงวา่เป็นรายจ่ายอื่นๆ 

• ภา ษี มู ลค่ า เพิ่ ม  และ /ห รือ  ภ า ษี อื่ น ใด  และ /ห รือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่รวมอยู่ในรายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า 
รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ หรือรายได้อื่นที่ได้ รับจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

• เงินซึ่งมิใช่รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ 
หรือรายได้อื่นท่ีได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ แต ่
BEC และ/หรือ BPC โอนเข้าบญัชีเพื่อรับรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้โดยส าคญัผิด  

• ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลงร่วมกนัว่า รายได้และค่าใช้จ่ายใดๆ ของ BEC และ BPC 
ซึ่งเกิดขึน้ก่อนวันที่สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับให้รายได้และค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) โดยไม่ถือวา่เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายภายใต้สญัญาฉบบันี ้ดงันัน้ BEC 
และ BPC สามารถจัดการรายได้หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากกองทนุฯ  

คูส่ญัญาเข้าใจร่วมกนัว่ารายได้ (1. รายได้คา่ซือ้ขายไฟฟา้ 2. รายได้ค่าซือ้ขาย
ไอน า้ และ 3. รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้) และคา่ใช้จ่าย
ของโรงไฟฟ้าที่น ามาค านวณรายได้สทุธิฯจะเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายสทุธิซึ่ง
ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) ทัง้นี ้เว้นแต ่
อากรแสตมป์ซึง่เก่ียวกบัการประกนัภยัตามที่คูส่ญัญาได้ตกลงกนั  
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BEC และ BPC มีหน้าที่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าแก่
กองทุนฯ เฉพาะผลประโยชน์ที่ เกิดขึ น้จ ริงเท่านั น้  ดังนั น้  ในกรณี ที่
ผลประโยชน์ดงักล่าวต ่ากว่ามูลค่าการเข้าลงทุน BEC และ BPC ไม่มีหน้าที่
ต้องชดเชยสว่นตา่งดงักลา่วแก่กองทนุฯ และให้ถือว่ากองทนุฯ ตกลงปลดหนี ้
ในจ านวนส่วนต่างระหว่างมูลค่าการเข้าลงทุนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จริง 
ให้ BEC และ BPC เมื่อครบวนัสิน้สดุสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

นอกจากนี ้คู่สญัญาตกลงจะโอน (i) ดอกเบีย้ที่เกิดในบญัชีเพื่อรับรายได้จาก
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) และ (ii) เงินส ารองที่ BEC และ/หรือ 
BPC ส ารองจ่ายแทนกองทุนฯ เพื่อซ่อมแซมหรือสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และ (iii) ดอกเบีย้ที่เกิดจาก
การที่ กฟภ. ช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่  BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) 
ลา่ช้า (ถ้ามี)ให้แก่ BEC และ BPC พร้อมการโอนคา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟา้ให้แก่ 
BEC และ BPC 

3. มูลค่าการเข้าลงทุนและ
การช าระราคา 

ภายใต้ความส าเร็จหรือการได้รับยกเว้นโดยคู่สญัญาที่เก่ียวข้องของเง่ือนไข
บงัคบัก่อนของสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ กองทนุฯ ตกลงจะช าระมลูคา่การ
เข้าลงทุนให้แก่ BEC และ BPC เป็นจ านวนเงินรวมเท่ากับ [•] บาท ในวนัที่
กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โดยกองทนุฯ จะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารซึ่ง  BEC 
และ BPC ได้แจ้งให้กองทุนฯ ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัที่กองทุนฯ เข้าลงทุน
ส าเร็จไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

4. ระย ะ เวล าก ารซื อ้ ข าย
รายได้สทุธิฯ 

คูส่ญัญาตกลงซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญาโอน
สิทธิรายได้สทุธิฯ จนถึงวนัที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ BEC และ (ข) 6 
เมษายน 2578 ส าหรับ BPC 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อน คูส่ญัญาตกลงและยอมรับวา่เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ระบดุงัตอ่ไปนีเ้ป็นเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนส าหรับหน้าที่ของคู่สญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี ้ซึ่งคู่สญัญาต้องร่วมกนั
ด าเนินการให้เง่ือนไขบังคบัก่อนทัง้หมดเสร็จสมบูรณ์ก่อน หรือในวนัที่จะมี
การเข้าลงทนุในการโอนสทิธิรายได้สทุธิฯของ BEC และ BPC เว้นแต ่สญัญา
ฉบบันีไ้ด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือคู่สญัญาได้ตกลงผ่อนผนั เปลี่ยนแปลง 
ยกเลิกทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเง่ือนไขบังคับก่อน
ดงักลา่วรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ก. BRR BEC และ BPC ตกลงจะเข้าท าสญัญาตกลงด าเนินการกับกองทุนฯ 
ตามเง่ือนไขที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

ข. BEC BPC และ BSF ได้เข้าท าสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ตามเง่ือนไขที่กองทนุฯ เห็นชอบแล้ว   

6. การโอนผลประโยชน์ BEC และ BPC ตกลงโอนสิทธิรายได้สุทธิฯให้แก่กองทุนฯ โดยคิดจากผล
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ประกอบการรายเดือน ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

7. ค ารับรอง 1. ในวนัท าสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และวนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 
กองทุนฯ ตกลงให้ค ารับรองของกองทุนฯ ตามที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ 

2. ในวนัท าสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และวนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 
BEC และ BPC ตกลงให้ค ารับรองของ BEC และ BPC ตามที่ระบุใน
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ   

3. BEC และ BPC ตกลงจะช าระเงินกู้ที่มีกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ทัง้หมด 
(ยกเว้นบัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft Account: O/D) รวมถึง
หนงัสือค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าที่มีกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) 
ในวันที่กองทุนฯ ช าระราคาซือ้สิทธิรายได้สทุธิฯให้แก่  BEC และ BPC 
ตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี ้(“วันที่การซือ้ขายส าเร็จ”)  

4. BEC และ BPC ตกลงจะช าระเงินกู้ ที่มีกับ BRR หรือบริษัทย่อยของ 
BRR ทัง้หมด (ยกเว้นหนีท้างการค้าโดยทัว่ไป) ในวนัท่ีการซือ้ขายส าเร็จ 

5. BEC และ BPC รับรองว่า BEC และ BPC มีใบอนุญาตส าคญัต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และ  BEC และ 
BPC ตกลงจะด าเนินการเพื่อตอ่อายใุบอนญุาตส าคญัดงักลา่ว และ/หรือ
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ได้ซึ่งใบอนุญาตอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ (ถ้ามี)   

6. BEC และ BPC จะเข้าท าสญัญาหลกัประกันที่ระบุในข้อ 11 (“สัญญา

หลักประกัน”) และด าเนินการใดๆ เพื่อให้หลกัประกนัดงักลา่วสมบรูณ์ 
ผูกพนัคู่สญัญาและสามารถใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ในวนัที่การซือ้
ขายส าเร็จ เว้นแต่ คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

7. BEC และ BPC รับรองว่าข้อมูลต่างๆ ท่ี BEC และ BPC ให้แก่กองทุนฯ 
เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง สมบรูณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ณ วนัที่ลงนามใน
สัญญาฉบับนี ้ตามความสามารถที่ดีที่สุดที่ BEC และ/หรือ BPC จะ
ตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้ 

8. กรณีมีการบอกเลิกสญัญา
ขายไฟฟา้ก่อนครบก าหนด 

BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะแจ้งให้กองทนุฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
ไมช่กัช้าเมื่อได้ทราบวา่สญัญาขายไฟฟ้าฉบบัใดฉบบัหนึ่งถกูบอกเลกิสญัญา
ก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่เก่ียวข้องดงักลา่ว โดย
ไมใ่ช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC  

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้รับแจ้งเหตดุงักลา่วจาก BEC และ/หรือ BPC กอง
ทุนฯ และ BEC หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) จะร่วมกันหารือเพื่อด าเนินการคืน
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มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ โดยคู่สัญญาตกลงกันให้การคืนมูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือเป็นไปตามตารางการคืนมลูค่าเงินลงทนุคงเหลอืที่ระบใุนสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
ประการอื่น 

9. ประกนัภยั • BEC และ BPC จะตกลงร่วมกนักบักองทนุฯ ในการด าเนินการท าประกนั
ตามที่เป็นปกติและประกนัอื่นใด ตามจ านวนวงเงินประกนัภยัแตล่ะชนิดที่
ได้มีความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง BEC BPC และ กองทุนฯ โดยให้
กองทุนฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์แต่ผู้ เดียว เว้นแต่ ประกนัภัย
คุ้มครองความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance)  

• ทัง้นี ้รายการประกนัภยัที่ BEC และ BPC ตกลงเข้าท า ได้แก่  

ก. ประกนัความเสีย่งทกุชนิด (Industrial All Risks) 

ข. ประกันภัยคุ้ มครองความเสียหายแก่บุคคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) 

ค. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 

โดยที่ BEC และ BPC ตกลงว่าจะคงไว้ซึ่งประกนัดงักลา่วตลอดเวลา และ
จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ ก่อน  โดย
กองทนุฯ จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

• กองทนุฯ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
สว่นแรกของผู้ เอาประกนัภยั (First Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่
เกินไปกว่าสว่นที่ประกนัภยัคุ้มครอง หรือในกรณีที่ค่าสินไหมที่ได้รับจาก
ประกนัความเสี่ยงทกุชนิด (Industrial All Risks) ไม่เพียงพอส าหรับการ
ซอ่มแซมให้ทรัพย์สินอยูใ่นสภาพที่สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้ เว้นแต ่
กรณีที่ความเสียหายดงักลา่วเกิดจากความผิดของ BEC และ/หรือ BPC 
(แล้วแต่กรณี) อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหม
ภายใต้กรมธรรม์ที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแตก่รณี) ได้ท าไว้ 

• คู่สัญญาตกลงว่า BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะด าเนินการซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้โดยมิชกัช้า โดย
ไมย่กเอาหน้าที่ของกองทนุฯ ในการช าระเงินค่าใช้จ่ายสว่นแรกของผู้ เอา
ประกันภัย (First Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่
ประกนัภยัคุ้มครองมาเป็นเหตทุ าให้การซอ่มแซมโรงไฟฟา้ลา่ช้าออกไป  

เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยปกติ กองทุนฯ 
จะต้องช าระเงินในสว่นที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ส ารองใช้
เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า โดยกองทุนฯ จะช าระเงิน
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ดังกล่าวให้แก่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ในภายหลัง ตาม
รายละเอียดในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

10. รายงานและเอกสาร 1. BEC และ BPC ตกลงจัดเตรียมและน าส่งรายงานและเอกสารให้แก่
กองทนุฯ เพื่อให้กองทนุฯ สามารถรับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแยกออกเป็น
รายงานและเอกสารที่ต้องน าส่งให้แก่กองทุนฯ แบบรายเดือน รายไตร
มาส รายปี และรายงานและเอกสารท่ีต้องน าสง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์พิเศษ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่คู่สญัญาตกลงร่วมกันใน
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

2. ทัง้นี  ้เอกสารส าคัญที่  BEC และ BPC ตกลงจะน าส่งให้แก่กองทุนฯ 
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ เช่น 

ก. หลกัฐานการรับเช็คค่าซือ้ขายไฟฟ้าจากกฟภ. และหลกัฐานการน า
เช็คดงักลา่วเข้าฝากใน บญัชี1 ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่
น าเช็คเข้าบญัชี  

ข. งบทดลอง (Trial Balance) รายไตรมาสของ BEC และ BPC ที่
ผู้สอบบญัชีใช้ในการจดัท างบการเงินรวมของ BRR ทัง้นี ้ภายใน 45 
วนั นบัแตว่นัสิน้ไตรมาส  

ค. งบการเงินประจ าปีของ BEC และ BPC ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ สอบ
บญัชีแล้ว ทัง้นี ้ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปี 

ง. ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ ส าหรับรอบปีบญัชี
ถดัไป (“รายงานประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี”) ทัง้นี ้ภายใน
วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้กองทุนฯ พิจารณาและอนุมัติ
รายงานประมาณการคา่ใช้จ่ายประจ าปีดงักลา่ว 

กองทุนฯ ตกลงจะพิจารณาและอนุมัติรายงานประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีให้แล้วเสร็จ (ก) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
หรือ (ข) ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัที่กองทนุฯ ได้รับรายงานประมาณ
การคา่ใช้จ่ายประจ าปีจาก BEC และ BPC แล้วแตว่า่วนัใดจะถึงช้า
กวา่ เว้นแต ่คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ทัง้นี ้หากกองทนุฯ ไมส่ามารถพิจารณาอนมุตัิรายงานประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า
กองทุนฯ ได้เห็นชอบและอนุมัติรายงานประมาณการค่าใช้จ่าย
ประจ าปีดงักลา่ว เว้นแต่ กองทนุฯ มีหนงัสือตอบไม่อนมุตัิรายงาน
ประมาณการคา่ใช้จ่ายประจ าปีไปยงั BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 102  

 

ในกรณีที่กองทนุฯ ไมอ่นมุตัิรายงานประมาณการคา่ใช้จ่ายประจ าปี
ดงักลา่ว คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัเพื่อตัง้บคุคลภายนอกซึ่งมีความ
อิสระและมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นคนกลาง
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ มีหนังสือถึง BEC หรือ BPC 
แจ้งเร่ืองการไม่อนมุตัิรายงานประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีฉบบั
ที่เสนอโดย BEC หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) เพื่อด าเนินการหาข้อยุติ
และสรุปรายงานประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีต่อไป  โดย
คู่สัญญาตกลงให้ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกตามวรรคนีใ้ห้
กองทนุฯ เป็นผู้ รับผิดชอบแตผู่้ เดียว 

ทัง้นี  ้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว คู่สัญญาตกลงจะใช้รายงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีตามประมาณการรายรับและ
รายจ่ายของโครงการ ส าหรับปีดงักล่าว ซึ่ง BEC BPC และ กองทุนฯ 
ตกลงร่วมกันตามรายละเอียดที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 
จนกว่าคู่สัญญาจะตกลงเก่ียวกับรายงานประมาณการค่าใช้จ่าย
ประจ าปีของปีดงักลา่วร่วมกนัได้ 

จ. เอกสารสนับสนุนประกอบการเบิกจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่สญัญา
ตกลงกนัให้ BEC และ BCP สามารถหกัเป็นคา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าได้
ตามจริง เช่น ใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จ  

ฉ. รายงานแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน (เฉพาะสว่นค่าใช้จ่าย
ตามจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการของ BEC และ BPC พร้อม
อธิบายสาเหตทุี่ท าให้ไมเ่ป็นไปตามประมาณการ 

ช. ก าหนดการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่อาจสง่ผลต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ 

ซ. รายงานเหตกุารณ์ส าคญัที่เกิดขึน้ในโรงไฟฟ้า เช่น กรณีเคร่ืองหยดุ 
การซอ่มแซมเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และแนวทางแก้ไขและมาตรการใน
การรับมือเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้BEC และ BPC ตกลงที่จะจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า ซึ่ง BEC และ BPC จะจดัสง่ให้แก่กองทนุฯ ตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เพื่อให้กองทุนฯ ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟา้ และขัน้ตอนและวิธีการในการค านวณรายได้ค่า
ซือ้ขายไฟฟ้า รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ และรายได้อื่นที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ  BEC และ BPC นอกจากนี ้BEC และ 
BPC ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการอธิบาย หรือให้รายละเอียด
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เพิ่มเติมตอ่กองทนุฯ เก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

11. หลกัประกนั BEC และ BPC ตกลงจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี ้เพื่อเป็นประกันการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของตนภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละสญัญาตกลงด าเนินการ  

ก. การจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจักรต่างๆ ของ BEC และ 
BPC ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยที่ BEC และ BPC ตกลง
ว่าหาก BEC และ/หรือ BPC ได้มาซึ่งที่ดินที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคต BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะ
ด าเนินการจดจ านองที่ดินดงักลา่วกบักองทนุฯ เพิ่มเติมตอ่ไป 

ข. การจ าน าหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย BRR และจ าน าหุ้ นทัง้หมดใน BPC 
โดย BEC 

ค. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสญัญาเช่าของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของ
โรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนฯ 

ง. การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขบญัชี 1 ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ 

จ. การด าเนินการให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 “ข้อก าหนดเง่ือนไขที่เป็น
สาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.3 
“สญัญาวางหลกัประกนั”) 

12. ข้อตกลงเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ซึ่งมีผลกระทบในทางลบที่
ส าคญั 

BEC และ BPC ตกลงกับกองทุนฯ ว่าตลอดระยะเวลาที่สัญญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯมีผลใช้บงัคบั หากมีเหตกุารณ์ซึง่มีผลกระทบทางลบท่ีส าคญัหรือ
จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอันเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และ 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาซือ้ขายไอน า้  ทันทีที่ BEC และ/หรือ BPC ได้
ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว BEC และ/หรือ BPC จะต้องแจ้งให้กองทุนฯ 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไมช่กัช้า  

13. ทรัพย์สนิเสยีหาย BEC และ BPC ตกลงกับกองทุนฯ ว่าในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้กับ
โรงไฟฟา้ BEC และ BPC จะใช้สทิธิเรียกร้องภายใต้สญัญาประกนัภยัที่ท าขึน้
ส าหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ ทัง้นี ้BEC BPC 
และกองทุนฯ ได้ตกลงเง่ือนไขเก่ียวกับกรณีเกิดความเสียหายแต่เพียง
บางส่วน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทัง้หมด  (Total Loss) 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีเกิดความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น (Partial Loss)   

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแต่เพียงบางสว่นกบัโรงไฟฟ้าของ BEC หรือ
โรงไฟฟ้าของ BPC ซึ่งแบ่งออกเป็น (i) กรณีความเสียหายน้อยกว่า 5 
ล้านบาท ส าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า (Partial Loss กรณีที่ 1) และ (ii) กรณี
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ความเสยีหายตัง้แต ่5 ล้านบาทแตน้่อยกวา่ 250 ล้านบาท ส าหรับแตล่ะ
โรงไฟฟ้า (Partial Loss กรณีที่ 2) ทัง้นี ้กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต่
เพียงผู้ เดียวโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั จะ
ด าเนินการตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่เกิด Partial Loss กรณีที่  1 คู่สญัญาตกลงให้ BEC 
และ/ห รือ  BPC สามารถด าเนินการจัดหาผู้ รับ เหมาที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะซ่อมแซมโรงไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องมา
ท าการเปรียบเทียบราคาเพื่ อเสนอต่อกองทุนฯ ก่อนการ
ด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อที่ BEC และ/หรือ 
BPC จะสามารถด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว 
ทัง้นี ้เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ ซึง่ได้สรุปข้อที่เป็นสาระส าคญัในข้อ 1.1 -1.4 ของข้อนี ้  

(ข) ในกรณีที่เกิด Partial Loss กรณีที่  2 คู่สญัญาตกลงให้ BEC 
และ/หรือ BPC ท าหน้าที่ สรรหาผู้ รับ เหมาที่ จะซ่อมแซม
โรงไฟฟ้ามาท าการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น 
ช่ือเสียง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่งมอบงาน/สินค้า การ
รับประกัน พร้อมทัง้เสนอช่ือผู้ ที่ควรได้รับการคัดเลือก และ
เหตผุลในการคดัเลือก มาให้กองทนุฯ พิจารณาอนมุตัิก่อนท่ีจะ
ด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่
ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุท ธิฯ ซึ่ งได้ส รุปข้อที่ เป็น
สาระส าคญัในข้อ 1.1 -1.4 ของข้อนี ้

1.1. BEC และ/หรือ BPC จะด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 90 วนันบัจากวนัที่เกิดความเสยีหายนัน้ 
โดยคู่สญัญาเข้าใจร่วมกันว่าระยะเวลา 90 วนัดงักล่าวไม่นับ
รวม  (ก) ช่วงที่ต้องรออะไหล่ที่จะใช้ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า 
หรือ(ข) ระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สญัญาตกลงกัน และหากการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
BEC และ/หรือ BPC จะต้องชดเชยรายได้ให้แก่กองทุนฯ ใน
จ านวนเงินเท่ากับรายได้ที่ กองทุนฯ ขาดหายไปในช่วง
ระยะเวลาที่เกินกว่า 90 วนั รวมถึงระยะเวลาที่คู่สญัญาตกลง
ขยายออกไป (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีส าหรับปีที่เกิดเหตุดังกล่าว แต่หากการ
ซอ่มแซมโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดย
เหตอุื่นท่ีนอกเหนือจากการควบคมุหรือไม่ใช่ความผิดของ BEC 
และ/หรือ BPC กองทนุฯ จะเรียกค่าเสียหายจากการซอ่มแซมที่
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ไมแ่ล้วเสร็จนัน้จาก BEC และ/หรือ BPC มิได้ 

1.2. BEC และ/หรือ BPC  (แล้วแต่กรณี ) ตกลงจะท าหนังสือแจ้ง
กองทุนฯ ถึงสถานะความคืบหน้าของการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า
อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

1.3. ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าของ BEC ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2570 หรือกับโรงไฟฟ้าของ BPC ตัง้แต่วันที่  1 
มกราคม 2577 คู่สญัญาตกลงให้กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต่
เพียงผู้ เดียว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ เป็นผู้ มีสิทธิแต่ผู้ เดียวในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ 
BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี ) เร่ิมด าเนินการซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าหรือไม่ โดยที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) อาจ
พิจารณาไม่ด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการ
อนุญาตดงักล่าวจากกองทุนฯ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่คู่สญัญา
ตกลงร่วมกนัในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

1.4. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (หรือร่วมกัน) อาจพิจารณาแต่งตัง้
บคุคลภายนอกซึง่มีความเช่ียวชาญและอิสระ (“ผู้ให้ความเห็น
อิสระ”) เพื่อท าหน้าตรวจสอบและโต้แย้งค าชีแ้จงของบริษัท
ประกัน เพื่อให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเพื่อชดเชยความ
เสียหายของโรงไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด และสืบหาสาเหตุของ
ความเสยีหาย โดยผู้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ให้ความเห็นอิสระจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด เว้นแต่ ความเห็นของผู้ ให้
ความเห็นอิสระท าให้บริษัทประกันภัยพิจารณาใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ BEC และ/หรือ BPC มากขึน้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว
คู่สัญญาตกลงให้คู่สัญญาที่เก่ียวข้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้ ให้ความเห็นอิสระฝ่ายละเท่ากันๆ ทัง้นี ้
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

2. กรณีเกิดความเสยีหายทัง้หมด (Total Loss)  

ในกรณีที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างมีนยัส าคญักบัโรงไฟฟ้าของ 
BEC หรือโรงไฟฟ้าของ BPC (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่ 
BEC หรือ BPC ประเมินและแจ้งขอให้บริษัทประกันภัยชดเชยความ
เสียหายในแต่ละครัง้ตัง้แต่ 250,000,000 บาทขึน้ไป หรือได้รับความ
เสียหายทัง้หมดส าหรับแต่ละโรงไฟฟ้า BEC และ/หรือ BPC จะให้ข้อมลู
ที่เก่ียวข้องแก่กองทุนฯ ทัง้นี ้กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียว
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นส าคญั จะพิจารณา (i) ให้ 
BEC และ/หรือ BPC ซ่อมแซม/ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ หรือใช้สิทธิเลิก
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สญัญาโอนสิทธิฯ หรือ (ii) เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
โดยไม่ชักช้า เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะด าเนินการขอมติว่าจะให้ BEC และ/หรือ BPC 
ซอ่มแซม/ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ หรือ จะยกเลกิสญัญาโอนสทิธิฯ เมื่อ
ได้ข้อสรุปแล้วกองทนุฯ จะน าสง่หนงัสอืแจ้งความประสงค์ดงักลา่ว ให้แก่ 
BEC และ/หรือ BPC โดยไม่ชักช้า โดยจะมีการด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
แยกเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ในกรณีที่ กองทุนฯ เลือกที่ จะซ่อมแซมหรือก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ (Total Loss กรณีที่ 1) : 

2.1 คู่สัญญาตกลงให้  BEC และ/ห รือ BPC ท าหน้าที่สรรหา
ผู้ รับเหมาที่จะซ่อมแซมโรงไฟฟ้ามาท าการเปรียบเทียบราคา
และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ช่ือเสียง/ประสบการณ์ ระยะเวลาส่ง
มอบงาน/สินค้า การรับประกัน พร้อมทัง้เสนอช่ือผู้ที่ควรได้รับ
การคัดเลือก และเหตุผลในการคัดเลือก มาให้กองทุนฯ 
พิจารณาอนมุตัิก่อนท่ีจะด าเนินการซอ่มแซมโรงไฟฟา้ 

2.2 เมื่อกองทุนฯ พิจารณาอนุมตัิผู้ รับเหมาที่จะท าหน้าที่ซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าตามข้อ 2.1 แล้ว ให้คู่สญัญาที่เก่ียวข้องด าเนินการ
อื่ นๆ  เสมื อน เป็นกรณี  Partial Loss กรณี ที่  1  ทั ง้นี  ้ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งได้สรุปข้อ
ที่เป็นสาระส าคญัในข้อ 2.3 ของข้อนี ้

2.3 คู่สัญญาได้ตกลงให้ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) มี
หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ด าเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ให้เสร็จ
สมบรูณ์พร้อมประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ และมีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าและไอน า้ไม่น้อยกว่าเดิมภายในระยะเวลาชดใช้
ค่าเสียหายจากการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business 
Interruption) ทั ง้ นี  ้เ ว้ น แต่ คู่ สัญ ญ าตกลงจะขย าย
ระยะเวลาดงักลา่วออกไป 

ข. ท าหนงัสอืแจ้งกองทนุฯ ถึงสถานะและความคืบหน้าในการ
ซอ่มแซมหรือก่อสร้างโรงไฟฟา้อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้  

(ข) ในกรณีที่กองทุนฯ เลือกที่จะไม่ซ่อมโรงไฟฟ้า (Total Loss 

กรณีที่ 2) :  

คู่สญัญาตกลงให้กองทนุฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยดงัต่อไปนี ้
และหลงัจากที่กองทนุฯ ได้รับเงินค่าชดเชยดงักลา่วแล้วให้ถือว่า
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กองทนุฯ และ BEC หรือ BPC (แล้วแตก่รณี)  ไมม่ีหน้าที่ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯในสว่นท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

2.4 ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดจากความผิดของ BEC 
หรือ BPC คู่สญัญาตกลงให้ BEC หรือ BPC มีหน้าที่คืน (1) 
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ (2) รายได้สทุธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับแล้วแต่ยงั
ไม่ได้น าส่งให้แก่กองทนุฯ (หากมี) และ (3) หนีค้งค้างระหว่าง 
BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวนัที่เลิก
สญัญาฉบบันี ้(หากมี) ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนมลูค่าการ
เข้าลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะได้รับจะมีจ านวนไม่เกินเงินค่า
สินไหมทดแทนท่ีพึงจะได้รับจากกรมธรรม์ประกนัภยัความเสี่ยง
ทกุชนิด (Industrial All Risks) ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้ท าไว้  

2.5 ในกรณีที่เงินค่าสินไหมที่กองทุนฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัย
มากกว่ามูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สุทธิฯ และรายได้สุทธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไม่ได้
น าส่งให้แก่กองทุนฯ (หากมี) และหนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/
หรือ BPC กบักองทนุฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวนัทีเ่ลิกสญัญาฉบบันี ้
(หากมี) กองทุนฯ ตกลงจะคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ BEC 
และ/หรือ BPC (แล้วแตก่รณี) โดยมิชกัช้า  

2.6 ในกรณีที่กองทนุฯ พอใจกบัค่าสินไหมที่บริษัทประกนัเสนอให้แก่ 
BEC และ/หรือ BPC แต่ว่า BEC และ/หรือ BPC ยงัเช่ือว่าควรจะ
ได้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันมากกว่าจ านวนดงักล่าว 
BEC และ/หรือ BPC อาจเลือกที่ช าระ (1) มูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และ (2) รายได้
สทุธิฯ ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับแล้วแต่ยงัไม่ได้น าส่งให้แก่
กองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ 
BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้
(หากมี) ให้แก่กองทุนฯ (ทัง้นี ้มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ 
วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ที่กองทุนฯ จะได้รับจะมี
จ านวนไม่เกินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกนัภยัเสนอ) ตาม
เง่ือนไขการช าระเงินท่ีระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ  

โดยภายหลงัจากที่กองทุนฯ ได้รับเงินดงักล่าวจาก BEC และ/
หรือ BPC เรียบร้อยแล้ว กองทนุฯ ตกลงจะเปลีย่นแปลงช่ือผู้ รับ
ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
(Industrial All Risks) และกรมธรรม์ประภัยภัยอื่นๆ ที่มี ช่ือ
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กองทนุฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้เป็นช่ือของ BEC และ/
หรือ BPC (แล้วแตก่รณี) ตอ่ไป 

2.7 ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้จากความผิดของ BEC หรือ 
BPC อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหม
ภายใต้กรมธรรม์ที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ได้ท าไว้ 
และกองทนุฯ พิจารณายกเลิกสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ กอง
ทุนฯ จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ (1) มูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และ (2) รายได้
สุทธิจากการประกอบไฟฟ้าที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไม่ได้
น าส่งให้แก่กองทนุฯ (หากมี) และ (3) หนีค้งค้างระหว่าง BEC 
และ/หรือ BPC กบักองทนุฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวนัท่ีเลกิสญัญา
ฉบับนี ้(หากมี) รวมถึง (4) ค่าปรับ (ในอัตราร้อยละ 3 ของ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ) โดยให้หกัค่าสนิไหมทดแทนที่กองทนุฯ  ได้รับจากบริษัท
ประกันภัยต่างๆ  ออกจากค่าชดเชยที่  BEC หรือ BPC ต้อง
ช าระให้กองทุนฯ และถ้าปรากฏว่ายังขาดจ านวนใด ให้  BEC 
หรือ BPC รับผิดชอบในจ านวนที่ยงัขาดอยูด่งักลา่ว   

2.8 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (หรือร่วมกัน) อาจพิจารณาแต่งตัง้
ผู้ให้ความเห็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและโต้แย้งค าชีแ้จง
ของบริษัทประกัน เพื่อให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเพื่อ
ชดเชยความเสียหายของโรงไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด และสืบหา
สาเหตุของความเสียหายดังกล่าว  โดยผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ ให้
ความเห็นอิสระจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด เว้นแต ่
ความเห็นของผู้ ให้ความเห็นอิสระท าให้บริษัทประกันภัย
พิจารณาใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ BEC และ/หรือ BPC มาก
ขึน้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวคู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้ให้ความเห็นอิสระฝ่าย
ละเท่ากันๆ ทัง้นี  ้ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ 

2.9 หากบริษัทประกันภยัมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ ให้ความเห็น
อิสระและชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ BEC และ/หรือ BPC คู่สญัญา
ตกลงให้ปฏิบตัิเสมือนกรณีความเสยีหายไมไ่ด้เกิดจากความผิด
ของ BEC หรือ BPC ตามข้อ 2.4 

2.10 หากผู้ ให้ความเห็นอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับบริษัทประกัน 
หรือมีความเห็นโต้แย้งบริษัทประกัน แต่ได้ข้อสรุปว่าบริษัท
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ประกนัจะไมช่ดใช้คา่สินไหมเพื่อชดเชยความเสยีหายที่เกิดขึน้กบั
โรงไฟฟ้า (ซึง่ไม่ใช่คา่สนิไหมทดแทนที่บริษัทประกนัภยัจ่ายให้แก่ 
BEC และ/หรือ BPC เพื่อการบรรเทาป้องกันทรัพย์สินไม่ให้เกิด
ความเสียหาย) และผู้ ให้ความเห็นอิสระมีความเห็นว่าความ
เสียหายต่อโรงไฟฟ้าเกิดจากความผิดของ BEC และ/หรือ BPC 
คู่สญัญาตกลงให้กองทุนฯ มีสิทธิฯ ได้รับ (i) มูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  (ii) ค่าปรับใน
อตัราร้อยละ 3 ของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ  (iii) รายได้สทุธิฯ 
ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับแล้วแต่ยงัไม่ได้น าส่งให้แก่กองทนุฯ 
(หากมี) และ (iv) หนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับ
กองทุนฯ ที่เกิดขึน้จนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี ้(หากมี) ตาม
เง่ือนไขการช าระเงินท่ีระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

3. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ต้องซ่อมแซม
โรงไฟฟา้จากความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น (Partial Loss) หรือมีหน้าที่
ต้องซอ่มแซมหรือสร้างโรงไฟฟา้ขึน้ใหม่จากความเสยีหายทัง้หมด (Total 
Loss) ตามการตดัสินใจของกองทุนฯ คู่สญัญาตกลงร่วมกันว่าหากค่า
สินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอส าหรับการ
ซอ่มแซม และ/หรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ (แล้วแต่กรณี) กองทนุฯ จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซม 
และ/หรือก่อสร้างโรงไฟฟา้ขึน้ใหม่ 

4. ในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าตามข้อสัญญานีใ้ห้กรรมสิทธ์ิของ
บรรดาทรัพย์สินจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวตกเป็นของ  BEC 
และ/หรือ BPC 

5. คู่สญัญาอาจตกลงร่วมกันพิจารณาปรับมูลค่าความเสียหายที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแบง่ระหว่างความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น (Partial Loss) 
กบัความเสยีหายทัง้หมด (Total loss) ตามที่คูส่ญัญาทกุฝ่ายเห็นสมควร 

6. BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะให้ข้อมูลเก่ียวกับความเสียหาย และ
แนวทางการแก้ไขและมาตรการในการรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวแก่
กองทนุฯ ตามสมควร  

14. ทรัพย์สนิถกูเวนคืน  1. การเวนคืนไม่มีนัยส าคัญต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

คูส่ญัญาตกลงให้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯยงัคงมีผลสมบรูณ์เช่นเดิม  

2. การเวนคืนมีนัยส าคัญต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานของรัฐ และคู่สญัญาเห็น
ร่วมกันว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัส าคัญต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า
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ของ BEC และ/หรือ BPC ภายใต้สญัญาขายไฟฟา้ หรือท าให้ BEC และ/
หรือ BPC ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาขายไฟฟ้าต่อไปได้  และ
ประสิทธิภาพการท างานที่ส าคัญต่างๆของโรงไฟฟ้า ลดลง / ด้อยลง 
อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการท างานที่ส าคัญต่างๆ
ของโรงไฟฟา้ก่อนเกิดการเวนคืน คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ 

กรณีที่ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า BEC และ/หรือ BPC  จะคืนมลูค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือของ BEC และ/หรือ BPC ตามอตัราที่ก าหนดในสญัญา
โอนสิทธิรายได้สทุธิฯให้แก่กองทุนฯ โดย BEC และ/หรือ BPC จะน าส่ง
มลูค่าการเข้าลงทุนคงเหลือดงักล่าวให้แก่กองทุนฯ (ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ จ านวนมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือที่กองทนุฯ จะได้รับจะมีจ านวน
ไมเ่กินเงินทดแทนจากหนว่ยงานรัฐที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับ) รวมถึง
รายได้สทุธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ยงัไม่ได้น าสง่ให้แก่กองทนุฯ และหนี ้
คงค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึง
วนัที่เลิกสญัญาฉบบันี ้(หากมี) ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่ได้รับ
เงินทดแทนจากหนว่ยงานรัฐ  

ทัง้นี ้เมื่อ BEC และ/หรือ BPC ได้ส่งมอบเงินดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบุ
ข้างต้นแก่กองทนุฯ แล้วให้ถือวา่ BEC และ/หรือ BPC และกองทนุฯ ไม่มี
หน้าที่ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯในสว่นท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป   

15. การชดเชยความเสยีหาย 1. BEC และ BPC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุนฯ (รวมถึงตวัแทนของ
กองทนุฯเช่น บริษัทจัดการ และลกูจ้าง ผู้แทน กรรมการ พนกังาน และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว) ในความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดและต้นทุนและคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทาง
กฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ BEC และ BPC 
ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุฯ บริษัทจดัการ หรือ
ตวัแทนของกองทนุฯ หรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสิทธิอื่นใดของ
กองทุนฯ ที่มีตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯหรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใดๆ 

2. กองทุนฯ ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ  BEC และ BPC (รวมทัง้ลูกจ้าง 
ผู้แทน กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ BEC และ BPC) ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่สมเหตุสมผล  ซึ่ง
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รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงิน
ทดรองอื่น เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือ
การผิดค ารับรองใดของกองทุนฯ ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 
เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท า
ผิดโดย BEC และ BPC หรือตัวแทนของ BEC และ BPC ทัง้นี  ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของ BEC และ BPC ที่มีตามสัญญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯหรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ  

16. เหตสุดุวิสยั 1. ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
ให้คู่สญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัดงักลา่ว ท าหนงัสือแจ้ง
ถึงเหตุสดุวิสยัที่เกิดขึน้ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลา 7 
วนันบัจากวนัท่ีคูส่ญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัทราบถึงเหตุ
ดงักลา่ว 

2. คู่สญัญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัไม่จ าต้องปฏิบตัิหน้าที่
ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยันัน้ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงหน้าที่ของ BEC และ/หรือ BPC ในการน าสง่รายได้สทุธิฯ 
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ โดยในกรณีดังกล่าว
ไม่ให้ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้ผิดสญัญา ทัง้นี ้ในกรณีที่ภาระหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบตัิของคูส่ญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัเป็นการช าระเงิน
หรือธุรกรรมใดๆ ที่ต้องกระท ากับธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่าเหตุสดุวิสยั
รวมถึงเหตกุารณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไมเ่ปิดให้บริการด้วย 

นอกจากนี ้คูส่ญัญาฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยั มีหน้าที่ในการ
ใช้ความพยายามและด าเนินการอย่างดีที่สดุเพื่อให้เหตสุดุวิสยัที่เกิดขึน้
นัน้สิน้สดุลงโดยไมช่กัช้า และหากเหตสุดุวิสยันัน้ท าให้เกิดความเสยีหาย
ขึน้กับโรงไฟฟ้า BEC และ/หรือ BPC ตกลงที่จะให้กองทุนฯ หรือบุคคล
อื่นท่ีกองทนุฯ มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบและติดตามการซอ่มแซม
โรงไฟฟา้ดงักลา่วได้ตามที่กองทนุฯ ร้องขอตามสมควร 

3. ในระหว่างที่เกิดเหตุสดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ และปรากฏวา่ BEC และ/หรือ BPC ยงัคงมีรายได้คา่ซือ้ขายไฟฟ้า 
รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ และรายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า ให้ BEC และ/หรือ BPC มีหน้าที่น าส่งรายได้สุทธิฯ ดังกล่าว
ตามจ านวนที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

17. ข้อตกลงกระท าการและงด
เว้นกระท าการ 

1. ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯมีผลใช้บงัคบั BEC และ 
BPC ตกลงที่จะกระท าการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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ก. BEC และ BPC จะด าเนินการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตาม
ข้อก าหนดและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องโดย
เคร่งครัด  

ข. BEC และ BPC จะใช้สิทธิของตน (รวมถึง การติดตาม ทวงถามให้
คู่สญัญาที่เก่ียวข้องปฏิบตัิหน้าที่ของตน) ปฏิบตัิหน้าที่ตามเง่ือนไข
ของเอกสารธุรกรรมโดยสุจ ริต และจะด าเนินการต่างๆ เพื่ อ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุฯ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
คูส่ญัญาในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม  

ค. BEC และ BPC จะด าเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การด าเนินการโรงไฟฟ้า ส าหรับประกอบกิจการการเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

ง. BEC และ BPC จะเดินเคร่ือง ดแูลรักษา ซ่อมแซม วสัดแุละอปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการด าเนินการโรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรที่ใช้ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติอยู่ตลอดเวลาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอตุสาหกรรม อนัเป็น
ที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟา้โดยเคร่งครัด  

จ. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี  ้BEC และ BPC ตกลงที่จะส่ง
หนังสือแจ้งไปยังกองทุนฯ โดยไม่ชักช้าเพื่อให้กองทุนฯ ทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว และ BEC และ BPC ตกลงที่จะรายงานถึง
สถานการณ์การแก้ไข หรือเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้จาก
เหตุการณ์ข้างต้นให้กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ ตามที่ BEC และ 
BPC เห็นสมควร ทั ง้นี  ้เพื่ อให้กองทุนฯ สามารถประเมินถึ ง
ผลกระทบตอ่การด าเนินการโรงไฟฟา้จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 

• เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตาม
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯหรือท าให้มีการปิดโรงไฟฟา้ 

• เหตกุารณ์ที่ BEC และ BPC เห็นวา่อาจจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟา้ 

• เหตกุารณ์ที่ BEC และ BPC เห็นวา่อาจจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการปฏิบตัิตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯของ 
BEC และ BPC หรือ ตอ่ความสามารถของ BEC และ BPC ใน
การบริหารโรงไฟฟา้ 

• เหตกุารณ์ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายซึ่งเก่ียวข้องกบั 
โรงไฟฟ้าและมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  โรงไฟฟ้าตาม
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 
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• เหตุการณ์ข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการก าหนดโทษ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการสง่หนงัสอืบอกกลา่วการไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของ BEC และ BPC โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้นี ้
เป็นเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งรวมถึ ง
ใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ 

ฉ. BEC และ BPC จะด าเนินการให้ความร่วมมือใดๆ เทา่ที่จ าเป็นตาม
สมควรและเก่ียวข้องกับการด าเนินการโรงไฟฟ้า เมื่อปรากฏว่า
กองทนุฯ มีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ช. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่กองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ BPC จะเข้าท า

สญัญาเช่าระยะยาวกบันายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ ในฐานะผู้ให้เช่า 

ส าหรับที่ดินเช่าโฉนดเลขที่ 20422 เลขที่ดิน 132 ระวางเลขที่ 5639 

III 9284 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ

ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวกับส านักงานที่ดินที่

เก่ียวข้อง โดยก าหนดระยะเวลาการเช่าจะครอบคลุมถึงวันที่ 6 

เมษายน พ.ศ. 2578   

2. BEC และ BPC ตกลงที่จะกระท าการและงดเว้นกระท าการอื่นๆ ตามที่
ระบไุว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

18. การผิดสญัญากรณีผลการ
ด าเนินงานไมถ่ึงเกณฑ์ 

ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ มีผลใช้บังคับ หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี ปรากฏว่า โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าในระหว่างวันที่  1 ธันวาคมของปีก่อนหน้า จนถึงวันที่  30 
พฤศจิกายนของปีปัจจบุนั ต ่ากวา่สดัสว่นท่ีระบดุงัตอ่ไปนี ้ 

1. ก าลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับการซือ้ขายน้อยกว่า  7.2 เมกะวัตต์ 
ส าหรับช่วงเวลาที่โรงไฟฟา้สามารถด าเนินการได้ในหนึ่งฤดกูาลผลิตของ 
BSF   

คู่สญัญาเข้าใจร่วมกันว่าการค านวณก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับ
การซื อ้ขายข้างต้น จะไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่  (1) โรงไฟฟ้าไม่
ด าเนินการเนื่องจากเหตสุดุวิสยัภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ หรือ 
(2) ในช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 
หรือ (3) ช่วงเวลาที่กฟภ. ขอให้ BEC และ/หรือ BPC หยุดการส่งไฟฟ้า
ชั่วคราว หรือ (4) ช่วงเวลาที่กฟภ. แจ้งว่าจะไม่รับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC 
และ/หรือ BPC (ถ้ามี) หรือ (5) ปีใดๆ ที่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
BEC และ BPC กับกฟภ. มีอายุไม่เต็มปี หรือ (6) ช่วงเวลาซ่อมแซม



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 114  

 

โรงไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC หรือ (7) เหตุอื่นใด
ที่กองทุนฯ พิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ไมส่ามารถเดินโรงไฟฟา้ได้ตามเง่ือนไขข้อ 
1 ข้างต้น BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะจ่ายค่าปรับให้กบั
กองทนุฯ ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

19. เหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรง
และเหตยุกเลกิสญัญา 

1. ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. BEC และ/หรือ BPC จงใจไม่น าส่งรายได้สทุธิฯให้แก่กองทุนฯ 
หรือน าส่งรายได้สทุธิฯให้แก่กองทุนฯ ไม่ครบถ้วนตามสญัญาโอน
สิทธิรายได้สทุธิฯ 

ข. โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีระยะเวลาเดินเคร่ืองจกัรตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม
ของปีก่อนหน้า จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายนของปีปัจจุบนั น้อยกว่า 
7,200 ช.ม.  

คู่สัญญาเข้าใจร่วมกันว่าการค านวณก าลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย
ส าหรับการซือ้ขายข้างต้น จะนบัรวมช่วงระยะเวลาที่ (1) โรงไฟฟ้า
ไม่ด าเนินการเนื่องจากเหตุสุดวิสยัภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้
สุทธิฯ รวมถึงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรักษาอันเนื่องจากเหตุดังกล่าว หรือ (2) ช่วงเวลาที่ต้องรอ
อะไหล่ที่จะใช้ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า หรือ  (3) ช่วงเวลาที่กฟภ. 
ขอให้ BEC และ/หรือ BPC หยุดการส่งไฟฟ้าชั่วคราว หรือ (4) 
ช่วงเวลาที่กฟภ. แจ้งว่าจะไม่รับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ/หรือ BPC 
(ถ้ามี) หรือ (5) ปีใดๆ ที่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ 
BPC กับกฟภ. มีอายุไม่เต็มปี (6) ช่วงเวลาซ่อมแซมโรงไฟฟ้าซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากความผิดของ BEC และ/หรือ BPC หรือ (7) เหตอุื่น
ใดที่กองทนุฯ พิจารณาเห็นสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาตกลงว่าการนบัช่วง
ระยะเวลาในวรรคก่อนจะไมน่บัช่วงเวลาที่ซ า้ซ้อนกนั 

ค. BEC และ/หรือ BPC หยดุหรือระงบัด าเนินการโรงไฟฟา้โดยไมม่ีเหตุ
อนัสมควร เป็นระยะเวลา 30 วนัติดตอ่กนั 

ง. BEC และ /ห รือ  BPC ป ฏิบัติ ผิ ดห น้าที่ ที่ ส าคัญ ตามสัญญ า
หลกัประกันเพื่อการโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ สญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ สญัญาตกลงด าเนินการ และสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบ
กิจการโรงไฟฟา้ หรือค ารับรองภายใต้สญัญาดงักลา่วไมถ่กูต้อง 

จ. BEC และ/หรือ BPC ปฏิบัติ ผิดหน้าที่ ใดๆ  ตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  และการผิดสัญญาดังกล่าวส่งผล
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กระทบต่อรายได้คา่ซือ้ขายไฟฟ้า รายได้คา่ซือ้ขายไอน า้ และรายได้
อื่นที่ได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในทางลบอย่างมี
นยัส าคญั 

ฉ. ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีค าสัง่ ให้มีการด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟู
กิจการ ล้มละลาย หรือการช าระบัญชีของ  BEC และ/หรือ BPC 
ภายใต้กฎหมายที่ เก่ียวข้อง (เว้นแต่ในกรณีที่คดีดังกล่าวถูก
จ าหน่ายไปภายใน 60 วัน) หรือ BEC และ/หรือ BPC ตกเป็นผู้ มี
หนีส้นิล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนด 

ช. BEC และ/หรือ BPC ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลหรือหนว่ยงานอื่น
ใด ให้มีการด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟกิูจการ ล้มละลาย หรือการช าระ
บญัชีของตน ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ซ. BEC และ/หรือ BPC มีการเลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ หรือหยุด
ด าเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าทัง้หมดหรือส่วนที่มี
นยัส าคญัตอ่กิจการ หรือ 

ฌ. มี เหตุซึ่ งสามารถพิ สูจ น์ ได้ ว่า  BEC และ /ห รือ  BPC จะไม่ มี
ความสามารถในการปฏิบตัิตามหน้าที่ของสญัญาฉบบันีอ้ีกตอ่ไป  

ญ.  BRR ปฏิบัติผิดหน้าที่ใดๆ ในข้อที่เป็นสาระส าคัญภายใต้สญัญา
หลักประกันเพื่อการโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญาตกลง
ด าเนินการ  

(เหตผิุดสญัญาข้างต้น รวมเรียกวา่ “การผิดสัญญากรณีร้ายแรง”)  

2. ในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรงตามข้อ (ก) (ค) หรือ (จ) หาก 
BEC และ/หรือ BPC ยงัมิได้ท าการแก้ไขเหตุผิดสญัญานัน้ ภายใน 30 
วันนับจากวันที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิด
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯจากกองทนุฯ ให้กองทนุฯ มีสทิธิ 

(i)  เรียกคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสญัญาดงักลา่ว หรือ 

(ii)  บอกเลิกสญัญาได้ด้วยการท าเป็นหนงัสือบอกกล่าวไปยงั  BEC 
และ/หรือ BPC และสามารถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC 
ช าระ (ก) หนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กบักองทุนฯ ใดๆ 
ที่เกิดขึน้จนถึงวันที่ เลิกสญัญาฉบับนี ้(หากมี) (ข) มูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และ (ค) 
ค่าปรับ (ในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ 
ขณะนัน้)   

3. ในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรง ตามข้อ (ง) หรือ (ฌ) หรือ (ญ) 
และ BEC และ/หรือ BPC ไม่ได้แก้ไขเหตผิุดสญัญานัน้ภายใน 60 วนันบั
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จากวนัที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสญัญา
โอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จากกองทนุฯ หากกองทนุฯ เห็นว่า BEC และ/หรือ 
BPC ได้พยายามอย่างดีในการเยียวยาแก้ไขการผิดสญัญากรณีร้ายแรง
นัน้ ให้กองทุนฯ มีสิทธิขยายระยะเวลาการแก้ไขการผิดสัญญากรณี
ร้ายแรงเป็นจ านวน 30 วนันบัจากวนัท่ีครบระยะเวลา 60 วนัข้างต้น ทัง้นี ้
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 60 วัน หรือก าหนดขยายระยะเวลา 30 วัน
ดังกล่าว(แล้วแต่กรณี ) หากปรากฏว่า  BEC และ/หรือ BPC ไม่ได้
ด าเนินการให้เหตผิุดสญัญานีส้ิน้สดุลง ให้กองทนุฯ สามารถใช้สทิธิ 

(i)  เรียกคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสญัญาดงักลา่ว หรือ 

(ii)  บอกเลิกสัญญาได้ด้วยการท าเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง BEC 
และ/หรือ BPC และสามารถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC ช าระ 
(ก) หนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่
เกิดขึน้จนถึงวนัท่ีเลกิสญัญาฉบบันี ้(หากมี) (ข) มลูคา่การเข้าลงทนุ
คงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และ (ค) ค่าปรับ 
(ในอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื ณ ขณะนัน้) 

ทัง้นี ้เมื่อปรากฏว่า BEC และ/หรือ BPC ได้มีการด าเนินแก้ไขการผิด
สญัญากรณีร้ายแรงเสร็จสิน้แล้ว ให้ BEC และ/หรือ BPC ด าเนินการแจ้ง
ให้กองทนุฯ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเสร็จสิน้ 

4. ในกรณีที่เกิดการผิดสญัญากรณีร้ายแรง ตามข้อ (ข) (ฉ) (ช) หรือ (ซ) ให้
กองทนุฯ มีสทิธิ 

(i)  เรียกคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสญัญาดงักลา่ว หรือ 

(ii)  บอกเลิกสัญญาได้ด้วยการท าเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง BEC 
และ/หรือ BPC และสามารถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC ช าระ 
(ก) หนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่
เกิดขึน้จนถึงวนัท่ีเลกิสญัญาฉบบันี ้(หากมี) (ข) มลูคา่การเข้าลงทนุ
คงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และ (ค) ค่าปรับ 
(ในอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอื ณ ขณะนัน้)  

5. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ผิดข้อสญัญาอื่นนอกจากการผิดสญัญา
กรณีร้ายแรงของสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หากกองทนุฯ ได้รับความ
เสียหาย ให้กองทุนฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก BEC และ/หรือ BPC 
ตามจ านวนเทา่กบัความเสยีหายที่เกิดขึน้จริงและสมเหตสุมผล แตท่ัง้นี ้
กองทุนฯ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯจากการผิด
สญัญาดงักลา่ว  

6. ในกรณีที่กองทุนฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 
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ข้างต้น ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ทนัทีที่กองทนุฯ 
ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสญัญาดงักล่าว หรือได้รับ (ก) 
หนีค้งค้างระหวา่ง BEC และ/หรือ BPC กบักองทนุฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึง
วนัที่เลิกสญัญาฉบบันี ้(หากมี) (ข) มลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนั
เลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และ (ค) ค่าปรับ (ในอตัราร้อยละ 3 
ของมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ ขณะนัน้) ตามที่ระบุในข้อ 2 หรือ 
ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ข้างต้น ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯเป็นอนัสิน้สดุลง  

7. ในกรณีที่  BEC และ/หรือ BPC ได้รับทราบการแจ้งจาก  BSF ว่าไม่
สามารถจดัหาวตัถดุิบเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยาวส าหรับโรงไฟฟ้า
ไมน้่อยกวา่ 12 เดือนติดต่อกนั และมีผลกระทบตอ่การบริหารโรงไฟฟ้า
อย่างมีนัยส าคัญ  BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี ) ตกลงจะ
ด าเนินการ ดงันี ้

ก. ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจัดหาเชือ้เพลิง เกิดขึน้เนื่องจาก
สาเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC และ/หรือ 
BSF และกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบกับเหตุดงักล่าว ให้ BEC 
และ BPC หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ และให้ กองทนุฯ มีสทิธิได้รับคา่ชดเชยเทา่กบัจ านวนมลูค่า
การเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่เลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
จาก BEC และ BPC และรายได้สุทธิจากการประกอบไฟฟ้าที่ 
BEC และ/หรือ BPC ยงัไม่ได้น าสง่ให้แก่กองทนุฯ และหนีค้งค้าง
ระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึง
วันที่ เลิกสัญญาฉบับนี ้(หากมี) โดย กองทุนฯ ไม่มีสิทธิเรียก
ค่าปรับที่ เกิดขึน้เนื่องจากการไม่สามารถจัดหาเชือ้เพลิงได้
ดงักลา่วข้างต้น  

ข. ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจัดหาเชือ้เพลิงเกิดขึน้เพราะ
ความผิดของ BSF ให้ BEC และ BPC  หรือ กองทนุฯ มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และให้กองทุนฯ มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับจ านวนมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ  จาก BEC และ 
BPC และรายได้สุทธิจากการประกอบไฟฟ้าที่ BEC และ/หรือ 
BPC ยังไม่ได้น าส่งให้แก่กองทุนฯ และหนีค้งค้างระหว่าง BEC 
และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวนัที่เลิกสญัญา
ฉบบันี ้(หากมี) และคา่ปรับกรณีผิดสญัญาที่เกิดขึน้ก่อนวนัที่เลิก
สญัญา (หากมี)  
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เพื่อความชดัเจนในข้อสญัญานี ้ระหวา่งที่ BEC และ/หรือ BPC และ/หรือ 
BSF ไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลิงส าหรับโรงไฟฟ้า ให้กองทนุฯ มีสิทธิได้รับ
ช าระรายได้สทุธิฯตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

8. หาก BEC และ/หรือ BPC และกองทุนฯ มีความเห็นที่แตกต่างกัน
เก่ียวกบัรายได้สทุธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ต้องช าระ คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงร่วมกนัดงัตอ่ไปนี ้

ก. ให้ BEC และ/หรือ BPC น าส่งรายได้สทุธิฯให้แก่กองทนุฯ ในจ านวนที่
ไม่มีข้อโต้แย้ง ทัง้นี ้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ 

ข. เมื่อได้ข้อยุติตามกระบวนการที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ ให้ BEC และ/หรือ BPC ช าระรายได้สทุธิฯให้แก่กองทนุฯ ใน
จ านวนที่  BEC และ/หรือ BPC ยังช าระขาดอยู่  (ถ้ามี )  พร้อม
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณนับจากวันที่ BEC 
และ/หรือ BPC มีหน้าที่ต้องช าระตามที่ก าหนดสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สุทธิฯจนถึงวันที่กองทุนฯ ได้รับช าระเงินจ านวนดังกล่าว
ครบถ้วน 

9. ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเลิก
สญัญาตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัให้
ก าหนดช าระ (i) เงินค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสัญญา (ii) 
มลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ (iii) ค่าปรับ และ (iv) รายได้สทุธิฯ ท่ี BEC 
และ/หรือ BPC (แล้วแตก่รณี) ยงัไมไ่ด้น าสง่ให้แก่กองทนุฯ และ (v) หนี ้
คงค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึง
วนัท่ีเลกิสญัญาฉบบันี ้(หากมี) เป็นดงัตอ่ไปนี ้

• เงินค่าเสียหายที่เกิดขึน้จริงจากการผิดสญัญา : ตัง้แต่วนัที่เกิด
ความเสยีหายขึน้จริง 

• มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ : ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เลิก
สญัญาฉบบันี ้เว้นแต่ กรณีคืนมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือเนื่องจาก
กรณีทรัพย์สินเสียหายทัง้หมด โดยมิใช่ความผิดของ BEC และ/
หรือ BPC ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อ 2.2.1 เอกสารแนบท้าย
หมายเลข 9 

• คา่ปรับ : ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีเลกิสญัญาฉบบันี ้

• รายได้สทุธิฯ ที่ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ยงัไม่ได้น าส่ง
ให้แก่กองทนุฯ : ตามก าหนดช าระหนีใ้นสญัญาที่เก่ียวข้อง 

• หนีค้งค้างระหวา่ง BEC และ/หรือ BPC กบักองทนุฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้
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จนถึงวนัที่เลิกสญัญาฉบับนี  ้: ตามก าหนดช าระหนีใ้นสญัญาที่
เก่ียวข้อง 

 หากคูส่ญัญาผิดนดัช าระหนีเ้งินใดๆ ท่ีต้องช าระให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายที่ไม่
ผิดนดั ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดดังกล่าวช าระดอกเบีย้ผิดนัดของจ านวนเงิน
ดงักลา่วในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะช าระหนีผิ้ดนดัและดอกเบีย้
ให้คูส่ญัญาฝ่ายที่ไมไ่ด้ผิดนดัจนเต็มจ านวน 

ทัง้นี ้คู่สญัญาเข้าใจร่วมกนัว่า BEC และ BPC ตกลงจะไม่คิดดอกเบีย้
กบักองทนุฯ ในกรณีที่กองทนุฯ ไมส่ามารถน าสง่คา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า
ได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลาที่ระบภุายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
เนื่องจากเงินในบญัชีของกองทนุฯ และรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่มีส่วนมาจาก
ความผิดของกองทนุฯ 

20. ค าเสนอเพื่ อ เลิกสัญญา
โอนสิทธิรายได้สุทธิฯโดย 
BEC หรือ BPC 

เมื่อมีเหตอุนัสมควรหรือเมื่อข้อเท็จจริงทางสภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป BEC 
และ/หรือ BPC อาจท าค าเสนอเพื่อขอเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯแก่
กองทุนฯ เพื่อให้กองทนุฯ พิจารณาเห็นชอบโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของ
กองทนุฯ และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดงักลา่ว ในการนีก้องทนุฯ ตกลง
จะพิจารณาและเจรจาร่วมกบั BEC และ/หรือ BPC บนพืน้ฐานการเจรจาและ
การหาข้อสรุปร่วมกนัโดยสจุริต ทัง้นี ้ในระหว่างการเจรจาดงักลา่ว คู่สญัญา
ตกลงจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาโอนสิทธิรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ตอ่ไปทกุประการ 

ในกรณีที่กองทุนฯ (โดยมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน) เห็นชอบต่อค าเสนอ
ของ BEC และ/หรือ BPC ดงักลา่ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ BEC และ/หรือ BPC 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที โดย BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะคืนมลูค่า
การเข้าลงทนุคงเหลอื หรือราคาอื่นใดตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั
ให้แก่กองทนุฯ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ BEC และ/หรือ BPC ได้รับหนงัสือ
แจ้งความเห็นชอบจากกองทนุฯ โดยการค านวณมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ 
(หรือราคาอื่นใดตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั) ให้นบัจากวนัที่ BEC 
และ/หรือ BPC ได้รับหนงัสอืแจ้งความเห็นชอบจากกองทนุฯ 

ในกรณีที่กองทนุฯ (โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ไม่เห็นชอบตอ่ค าเสนอ
ของ BEC และ/หรือ BPC ดงักลา่ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ BEC และ/หรือ BPC 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที โดยไม่ถือว่ากองทนุฯ ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือ
ท าให้ BEC และ/หรือ BPC ได้รับความเสียหาย รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีที่
กองทนุฯ ใช้สทิธิโดยไมส่จุริตแตป่ระการใด 
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ทัง้นี ้เมื่อ BEC และ/หรือ BPC ได้ส่งมอบมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ หรือ
ราคาอื่นใดตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัข้างต้นแก่กองทนุฯ แล้ว ให้
ถือวา่สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯเป็นอนัเลิกกนัและคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนั นอกจากนี ้กองทุนฯ ตกลงจะร่วมกบั BEC และ/
หรือ BPC เพื่อปลดหลักประกันทัง้หมดของ BEC และ/หรือ BPC ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี ้รวมถึงด าเนินการจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องในวนัท่ีสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯมีผลเป็นอนัเลกิกนั   

21. ก า ร เป ลี่ ย น แป ล งท า ง
กฎหมาย 

1. เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ให้ค าดังต่อไปนีม้ี
ความหมายดงันี ้

“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัที่ลงนามในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ ซึง่รวมถึงการกระท า หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงาน
รัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว  (2) 
การออกกฎหมายใหม่ (3) การเปลี่ยนแปลงลกัษณะการบังคับใช้หรือ
การตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความกฎหมายหรือมาตรฐานเก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมตา่งๆ ด้วย) 

“กฎหมาย” หมายความถึง การออกข้อบงัคบัตา่งๆ โดยหนว่ยงานรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ  พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด  พระราช
กฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อก าหนดส่วนท้องถ่ิน และ
สนธิสญัญาต่างๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกนั รวมถึงกฎหมาย
รองตา่งๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ
ค าสัง่ ข้อก าหนดของสว่นราชการตา่งๆ 

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งไม่ได้มีผลท าให้คู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอนัสืบเนื่องมาจาก
การที่จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ
ตอ่ไป คูส่ญัญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายมีสิทธิท าหนงัสือแจ้งอีกฝ่าย
หนึ่งให้มีการตกลงเง่ือนไขข้อสัญญาใหม่  และคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
ปรึกษาหารือกนัและแก้ไขสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯโดยปฏิบตัิตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาดังกล่าว โดยท าเป็นสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้าย
สญัญาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับแจ้งหนงัสอืเช่นวา่นัน้ 

อยา่งไรก็ดี หากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงแก้ไขสญัญาได้ ให้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย  และการเปลี่ยนแปลงทาง
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กฎหมายนัน้ สง่ผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าอยา่งร้ายแรง 
หรือ BEC และ BPC ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้าในประการส าคญั หรือ
ท าให้ BEC และ BPC ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ผลิตไฟฟ้าหรือการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อค่าใช้จ่ายหรือรายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ และ
รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  ให้ BEC และ BPC 
ท าหนังสือแจ้งกองทุนฯ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ดงักลา่ว 

เมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามข้อสญัญานีใ้ห้ BEC และ BPC มีสิทธิที่จะตกลง
ร่วมกันกับกองทุนฯ ในการเลือกที่จะปรับปรุงและประกอบกิจการ 
โรงไฟฟ้าต่อไปโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ โดยในกรณีที่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงกนัได้ภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัท่ีคูส่ญัญาทัง้สอง
ฝ่ายเห็นตรงกนัวา่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงหรือในกรณีที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลิกสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ ท าให้สญัญาดังกล่าวมีผลสิน้สุดลงและให้ BEC และ BPC 
ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัที่เลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
ให้แก่กองทนุฯ 

22. กฎหมายที่ใช้บงัคบั กฎหมายไทย 

23. การระงบัข้อพิพาท ในกรณีที่ เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระงับปัญหาข้อ
พิพาทหรือข้อขดัแย้งดงักลา่วด้วยการเจรจาระหว่างคู่สญัญาแต่ละฝ่ายหรือ
ตวัแทนของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายภายใน 90 วนันบัจากวนัที่เกิดข้อพิพาทหรือ
ข้อขัดแย้ง และหากปรากฏว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติใน
ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
มี สิ ท ธิน า ข้ อพิ พ าทดั งกล่ า วขึ น้ สู่ ก า รพิ จ ารณ าโดยก ระบ วนการ
อนุญาโตตลุาการ ภายใต้ข้อบงัคบัของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกังาน
ศาลยตุิธรรม  

 

5.2 สัญญาตกลงด าเนินการ 

1. คูส่ญัญา • BRR  ในฐานะผู้สนบัสนนุ 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ซือ้ 

• BEC และ BPC ในฐานะผู้ขาย 
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2. ระยะเวลาของสญัญา ตลอดระยะเวลาที่สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ ระหวา่ง BEC BPC และ กองทนุฯ มีผลใช้บงัคบั 
อย่างไรก็ดี คู่สญัญาตกลงร่วมกันว่าในกรณีที่ BEC หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) 
หมดหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ให้หน้าที่ของ BRR ที่เก่ียวข้อง
กับ BEC หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) และหน้าที่ของ BEC หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการจะสิน้สดุลงเช่นกัน  เว้นแต่ข้อตกลงและ
หน้าที่หลกัของ BRR ในข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับจนกว่า
สญัญาตกลงด าเนินการจะสิน้สดุลงทัง้ฉบบั 

3. ข้อตกลงและหน้าที่หลัก
ของ BRR 

3.1. ข้อตกลงเร่ืองการถือหุ้นใน BEC BPC และ BSF 
3.1.1. BRR ตกลงรักษาสดัส่วนการเป็นผู้ ถือหุ้ นโดยทางตรงใน BEC 

และการเป็นผู้ ถือหุ้ นโดยทางอ้อมใน BPC เป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99.00 ของจ านวนหุ้ นสามัญทัง้หมดของแต่ละ
บริษัท และต้องมี อ านาจควบคุม (management control) 
ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ มีผลใช้บังคับ 
โดย BRR จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระติดพันใดๆ ใน
หุ้น BEC และจะด าเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้ BEC จ าหน่าย จ่าย 
โอนหรือก่อภาระติดพันใดๆ ในหุ้น BPC ดังกล่าว ยกเว้นการ
จ าหน่ าย  จ่ าย โอน  หุ้ นดั งกล่ าวอัน เนื่ อ งม าจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้ นภายในระหว่างบริษัทใน
เครือ  
ทัง้นี ้สัดส่วนการถือหุ้ นของ BRR ใน BEC และ BPC หลังการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างภายใน ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวม
แล้วจะต้องไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 99.00 ของจ านวนหุ้ นสามัญ
ทัง้หมดของแต่ละบริษัท และ BRR จะต้องมีอ านาจควบคุม 
(management control) บริษัททัง้สองอยู่ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ 
นอกจากนี ้BRR ตกลงจ าน าหุ้ นของตนที่ ถืออยู่ใน BEC และ
ด าเนินการให้ BEC จ าน าหุ้นของตนที่ถืออยูใ่น BPC แก่กองทนุฯ 
เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสญัญาตกลง
ด าเนินการฉบบันี ้และเป็นการประกนัการปฏิบตัิหน้าที่ของ BEC 
และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

3.1.2. BRR ตกลงรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของตนใน BSF ในสดัสว่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ
บริษัท และต้องมีอ านาจควบคุม (management control) 
ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ มีผลใช้บงัคบั 
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โดย BRR จะไม่จ าหนา่ย จ่าย โอนหรือก่อภาระติดพนัใดๆ ใน
หุ้น BSF ดงักล่าว ยกเว้นการจ าหน่าย จ่ายโอน หุ้นดงักล่าว
อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายใน
ระหว่างบริษัทในเครือ ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุ้นของ BRR ใน 
BSF หลงัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างภายใน ไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมแล้วจะต้องไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 51.00 
ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้น และ BRR จะต้องมีอ านาจควบคุม (management 
control) อยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ 

3.2. ข้อตกลงเร่ืองการถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 
ภายในระยะเวลาที่สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ มีผลใช้บงัคบั BRR ตก
ลงรักษาสดัสว่นการถือครองหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 
20.00 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่
วนัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ โดย BRR ตกลงจะไมข่าย หรือโอนหนว่ย
ลงทนุ หรือน าหนว่ยลงทนุไปจ าน า หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ทัง้นี ้เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ  
ในกรณีที่กองทุนฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอื่นที่ไม่ใช่ของผู้สนบัสนนุ หรือผู้สนบัสนนุไมม่ีอ านาจ
ควบคมุกิจการเหนือเจ้าของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว 
ผู้สนบัสนนุไมม่ีหน้าที่ที่จะต้องจองซือ้และถือครองหน่วยลงทนุเพิ่มเติม
เพื่อการรักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ภายหลงัการเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

3.3. ข้อตกลงเร่ืองการบริหารและการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ของ BSF 
BEC และ BPC ดงัตอ่ไปนี ้
3.3.1. ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ มีผลใช้บงัคบั 

BRR ในฐานะผู้ ถือหุ้ นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ BEC 
และ BPC ตกลงจะด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ BEC และ BPC 
ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ สญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า  และผู้สนบัสนนุตกลงจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ขดัต่อ
ประโยชน์ของ BEC และ BPC ซึ่งส่งผลให้ BEC และ BPC 
ได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระท าดงักลา่ว 

3.3.2. ตลอดระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ มีผลใช้บงัคบั 
BRR ในฐานะผู้ ถือหุ้ นของ BSF ตกลงจะด าเนินการต่างๆ 
เพื่อให้ BSF ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ สัญญาที่จ าเป็นต่อการ
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ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ และ BSF ตกลงจะขายกากอ้อย น า้ 
Condensate น า้ RO ให้แก่ BEC และ BPC ก่อนบุคคลอื่น 
(เว้นแต่ เป็นการใช้ภายในเพื่อประโยชน์ของ BSF เอง) และ
จะต้องซือ้ไอดีและไอเสียจาก BEC และ BPC ก่อนบุคคลอื่น 
ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุภายใต้สญัญาที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้แตล่ะฉบบั 

3.3.3. BRR ตกลงที่จะด าเนินการใดๆ เพื่อเข้าเป็นผู้ค า้ประกัน หรือ
ด าเนินการเพื่อให้มีการวางหลกัประกันแทน BEC และ/หรือ 
BPC ส าหรับการก่อหนีท้ี่เป็นไปในทางการค้าปกติของการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ BEC และ/หรือ BPC ตามที่
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินร้องขอ ยกเว้นการ
ด าเนินการดงักลา่วจะขดัตอ่กฎหมาย ให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
หารือ ร่วมกันเพื่ อหาข้อยุติที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายในการ
ด าเนินการตอ่ไป 
อย่างไรก็ดี คู่สัญญารับทราบและตกลงร่วมกันว่า BRR ไม่
จ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั หรือวางหลกัประกนัแทน BEC 
และ/หรือ BPC ส าหรับการก่อหนีด้งัตอ่ไปนี ้
(ก) การขอวงเงินเกินบัญชี (Overdraft) ของ BEC และ/

หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ในจ านวนวงเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาทตอ่บริษัท 

(ข) การขอหนังสือค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของ BEC และ/หรือ 
BPC (แล้วแต่กรณี) ในจ านวนวงเงินไม่เกิน 3 ล้าน
บาทต่อหนงัสอืค า้ประกนัหนึง่ฉบบั ทัง้นี ้ในกรณีที่การ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาคก าหนดเพิ่มวงเงินหนงัสือค า้ประกนั
การใช้ไฟฟ้า BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ตก
ลงแจ้งให้กองทุนฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวางหนงัสอืค า้ประกนัเพิ่ม
วงเงินดงักลา่วแก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค  

3.3.4. BRR ตกลงจะด าเนินการในฐานะผู้ ถือหุ้นของ BEC BPC และ 
BSF ให้บริษัทดังกล่าวท าการแจ้งและหารือกับกองทุนฯ ใน
กรณีที่จะมีการแก้ไข เปลีย่นแปลงหรือการตีความรายละเอยีด
ใดๆ ในสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของกองทนุฯ และ/
หรือ ท าให้ความเสีย่งที่เก่ียวกบัการเข้าลงทนุในสทิธิในรายได้
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สทุธิฯ ของกองทนุฯ เปลีย่นแปลงไป เช่น ราคาซือ้ขาย คา่ปรับ 
ระยะเวลาช าระราคาสินค้า จุดรับส่งสินค้า  ทัง้นี  ้BEC BPC 
และ BSF ตกลงจะไม่ด า เนินการใดๆ เว้นแต่  จะได้ รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุฯ เทา่นัน้ 

3.4. ข้อตกลงอื่นๆ ดงัตอ่ไปนี ้
3.4.1. BRR ตกลงให้ สิ ท ธิ ในการป ฏิ เสธก่ อน  (Right of First 

Refusal) แก่กองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่ 
BRR เป็นผู้ ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม) ในสดัส่วนตัง้แต่
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือใน
โรงไฟฟ้ าใดๆ ที่  BRR มีอ านาจควบคุม  (management 
control)  

3.4.2. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอใน
การช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ BRR ตกลงที่จะด าเนินการ ดงันี ้
(ก)    คืนเงินกู้ บางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ BEC และ/หรือ 

BPC หรือ 
(ข)      ให้ความช่วยเหลือแก่  BEC และ/หรือ BPC ตาม

เง่ือนไขที่ BRR กองทุนฯ และ BEC และ/หรือ BPC จะ
ได้ตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

3.4.3. หาก BRR หรือบริษัทในกลุ่มของ BRR มีสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ต่อ BEC และ/หรือ BPC BRR ตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ใดๆ และจะด าเนินการไม่ให้บริษัทในกลุ่มของ BRR ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆ ตอ่ BEC และ/หรือ BPC จนกวา่ BEC และ/หรือ 
BPC จะได้ปฏิบตัิตามหน้าที่ตามภาระผูกพันทัง้หมดที่มีต่อ
กองทนุฯครบถ้วนแล้ว  
ทัง้นี ้คู่สัญญาตกลงร่วมกันว่าสิทธิเรียกร้องใดๆ ของ BRR 
หรือบริษัทในกลุม่ของ BRR ต่อ BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่
กรณี) ตามวรรคแรกของข้อ 3.4.3 จะต้องเป็นหนีด้้อยสทิธิกวา่
หนีท้ี่ BEC และ/หรือ BPC มีตอ่กองทนุฯ เว้นแต ่สทิธิเรียกร้อง
ดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางการค้าปกติระหว่าง 
BRR หรือบริษัทในกลุ่มของ BRR กับ BEC และ/หรือ BPC 
(แล้วแต่กรณี) เช่น สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน า้ สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate สญัญาซือ้
ขายน า้ RO และ/หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากกองทนุฯ วา่ไมเ่ป็นหนีด้้อยสทิธิ 
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ในการนี  ้บริษัทในกลุ่มของ BRR  หมายถึง BRR หรือนิติ
บคุคลใดๆ ซึง่อยูภ่ายใต้อ านาจควบคมุกิจการของ BRR ไมว่่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้นี ้ให้ค าวา่ “อ านาจควบคุมกิจการ” 
หมายถึง 
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า

ร้อยละ 50  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติ
บคุคลนัน้ หรือ 

(ข) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของนิติบคุคลนัน้ ไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไมว่่า
เพราะเหตอุื่นใด หรือ 

(ค) การมีอ านาจควบคุมการแต่ งตั ง้ห รือถอดถอน
กรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของนิติบคุคลนัน้ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม   

3.4.4. BRR ตกลงจะด ารงอตัราส่วน หนีส้ินที่ต้องช าระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio 
(IBD/E Ratio)) ในอัตราไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) 
เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชีของไตรมาสที่ หนึง่, สอง, สาม และ ณ 
วันสิน้สุดรอบปีบัญชี โดยค านวณจากงบการเงินรวม ทัง้นี ้
อัตราส่วน หนีส้ิน ต่อ ส่วนของผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามอตัราที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงินระหว่าง 
BRR และสถาบันการเงินที่จะท าขึน้ภายหลงัวันท าสญัญา
ฉบบันีท้ี่มีวงเงินสงูสดุ ในกรณีที่ BRR ไมม่ีการก่อหนีห้รือไม่มี
การกู้ ยืมเงิน BRR ตกลงจะด ารงอัตราส่วน หนีส้ิน ต่อ ส่วน
ของผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นเดิมลา่สดุ 
เพื่อประโยชน์ของการค านวณอัตราส่วนทางการเงินตามที่
ระบุ ไว้ในข้อนี  ้ให้ค าต่างๆ ตามที่ ระบุไว้มีความหมาย
ดงัตอ่ไปนี ้
“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ของ BRR และบ ริษั ทย่อย  ตามหลัก เกณ ฑ์ ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจดัท างบการเงินรวมที่ได้มี
การตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชี และ BRR ได้
จดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
“หนีส้ินที่ ต้องช าระดอกเบีย้” หมายถึง หนีส้ินรวมที่มีภาระ
ดอกเบีย้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ BRR ที่ได้ผ่าน
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การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้ว หกัด้วยเงิน
สด และรายการเทียบเทา่เงินสด 
ทัง้นี ้คู่สญัญาเข้าใจตรงกันว่าการค านวณหนีส้ินที่ต้องช าระ
ดอกเบี ย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  ( Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio (IBD/E Ratio)) จะไม่นับรวมหนีส้ินระยะยาว
จากการจัดตัง้กองทุนฯ เป็นส่วนหนึ่งของหนีส้ินที่ต้องช าระ
ดอกเบีย้ 
“ส่วนของผู้ถอืหุ้น” หมายถึง มลูคา่รวมระหวา่งสว่นของผู้ ถือ
หุ้ นของบริษัท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ยตามงบการเงินรวมของ BRR ที่ได้ผา่น
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 

3.5. BRR ตกลงจะด ารงไว้ซึ่งสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.6. รายการอื่นๆ ตามที่คู่สญัญาเห็นสมควร เช่น เร่ืองการขอให้ BRR แจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กองทุนฯ ได้รับทราบโดยพลนัหากมีคดีความ
ฟ้องร้องที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ BRR ที่มีจ านวนสงู
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ ถือหุ้ น ณ วันสิน้สุดปีบัญชีล่าสุด หรือตาม
สัดส่วนที่  BRR ถูกก าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อประชาชนตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกรณีที่อาจกระทบกับ
การด าเนินการของกองทนุฯ 

4. ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ 
(Negative Undertakings) 

4.1. เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทนุฯ ล่วงหน้า BRR ตก
ลงจะไมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
- ควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการด าเนินการใดในลกัษณะ

เดียวกัน อันอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ BRR ภายใต้
สญัญาฉบบันี ้

- อนุญาตให้ BEC และ/หรือ BPC ออกหุ้ นหรือหลักทรัพย์แปลง
สภาพให้แก่บุคคลใดที่เป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ BRR ใน 
BEC และ/หรือ BPC ลดลง 

- อนญุาตให้ BEC และ/หรือ BPC ลดทนุ 
- อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน กรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าของ BEC และ/

หรือ BPC 
4.2. เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทนุฯ ลว่งหน้า BEC และ 

BPC  ตกลงจะไมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
- จ าหน่าย จ่าย โอน กรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าของ BEC และ/หรือ 

BPC 
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- ให้กู้ ยืมเงิน หรือกระท าการใดๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนีท้าง
การเงิน ซึง่รวมถึง การค า้ประกนั หรือยอมรับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 
หรือก่อหนีเ้พื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือยอมรับโอนหนีจ้าก
บุคคลอื่น หรือ การจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เว้นแต่ เป็นกรณีที่ BEC 
และ/หรือ BPC ให้กู้ แก่ BRR ครัง้แรกภายหลงัการตัง้กองทุนฯ 
ส าเร็จหรือหนีท้างการค้า และ/หรือการท่ี BEC และ/หรือ BPC จะ
พิ จารณาให้  BRR กู้ ปี ละ 1 ค รัง้  และ /หรือ  การที่  BEC จะ
พิจารณาจ่ายปันผลปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ไม่นบัรวมกรณีการกู้ยืมและ
การจ่ายเงินปันผลระหว่าง BEC และ BPC ซึ่งคู่สัญญาตกลง
อนญุาตให้ท าได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้แตอ่ยา่งใด 

- ทัง้นี ้คู่สญัญาเข้าใจร่วมกันว่า BEC และ BPC จะปล่อยกู้ ให้แก่ 
BRR หรือจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อ (ก) ไม่มีเหตุผิดนัด เหตุผิด
สญัญากรณีร้ายแรง หรือเหตุยกเลิกสญัญาภายใต้สญัญาโอน
สิทธิรายได้สุทธิฯ และ (ข) BRR BEC และ BPC ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระบใุนสญัญาฉบบันี ้

- ก่อหลกัประกันหรือภาระผูกพนัในทรัพย์สินของ BEC หรือ BPC 
เว้นแต่จะเป็นการก่อหลกัประกันหรือภาระผูกพนัให้แก่กองทุนฯ 
หรือเป็นการก่อหลักประกันภายใต้สัญญาเช่าซือ้และลิสซิ่ง 
(Leasing) ซึ่ ง มี ว ง เ งิน รวมทั ้ง ส อ งบ ริ ษั ท  จ า น วน ไม่ เ กิ น 
40,000,000 บาท  

- เข้าท าธุรกรรมกบับคุคลอื่นท่ีไมอ่ยูบ่นเง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไป 
(arms’ length basis) และไม่เป็นไปตามทางการค้าปกติ เว้นแต่
เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบุในสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟา้  

- เปลี่ยนผู้ สอบบัญชี (นอกเหนือจากปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ส านักงาน กลต.) และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ สอบบัญชีจะต้องเป็น
ผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายช่ือผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรือท าการประนีประนอม
ยอมความ ในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่  การ
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของ BEC หรือ BPC หรือ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ BEC และ/หรือ BPC 
ภายใต้เอกสารธุรกรรม 

- ประกอบธุรกิจอื่น  (นอกเหนือจากกิจการโรงไฟฟ้า) ห รือ
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เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ BEC หรือ BPC ที่
ด าเนินการอยูใ่นวนัท่ีเข้าท าสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้เว้น
แต่การประกอบธุรกิจที่ BEC และ/หรือ BPC ท าอยู่ก่อนวนัที่ลง
นามในสญัญาฉบบันี ้

- แก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือยกเลิก ซึ่งข้อตกลงในสญัญาที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เว้นแต่เป็นไปตามที่
กฎหมายที่ใช้บงัคบัก าหนดหรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุฯ 

- ก่อหนีท้างการเงินใดๆ เว้นแต ่(1) เป็นหนีท้ี่ได้รับการยกเว้นตามที่
ระบไุว้ในข้อตกลงว่าจะไมก่ระท าการ (Negative Undertakings) 
หรือ (2) เป็นการก่อหนีต้อ่ BRR ตามที่ระบใุนข้อ 3.4.2 ข้างต้น 

5. การโอนสทิธิ คู่สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้ สัญญาตกลง
ด าเนินการฉบบันี ้เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

6. การระงบัข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งตามสญัญาฉบับนี ้ภายหลงัจากพ้น
ก าหนดเวลาไกลเ่กลีย่ตามที่ระบใุนสญัญาฉบบันีล้งแล้ว และคูส่ญัญาทัง้สอง
ฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสทิธิน าข้อพิพาทดงักลา่ว
ขึน้สู่การพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ข้อบังคับของ
สถาบนัอนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาลยตุิธรรม  

7. กฎหมาย กฎหมายไทย 

5.3 สัญญาวางหลักประกัน 

(ก) สัญญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ BEC 

1. คูส่ญัญา • BEC ในฐานะผู้จ านอง 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ านอง 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. การจดทะเบียน • จดทะเบียนจ านองเป็นการจ านองหลกั (ต่างหากจากการจดทะเบียน
จ านองของ BPC) 

5. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. ระยะเวลาของหลกัประกนั • นับจากวันท าสญัญาฉบับนีจ้นถึง เหตุการณ์ที่ระบุด้านล่างนี ้แล้วแต่
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เหตกุารณ์ใดจะถึงก่อน 

 (ก)  BEC ได้รับการปลดเปลือ้งจากหนี ้หรือเมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ ได้รับ
ช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ  

(ข)  เมื่อครบก าหนด 10 ปีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ระหว่าง BEC กับ กฟภ. ฉบับลงวนัที่ 30 ธันวาคม 2554 
(รวมถึง สญัญาฉบบัแก้ไข และสญัญาฉบบัแทนท่ี)  

7. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

8. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

9. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BEC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ข) สัญญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ BPC 

1. คูส่ญัญา • BPC  ในฐานะผู้จ านอง 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ านอง 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BPC ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ   

4. การจดทะเบียน • จดทะเบียนจ านองที่ดินและสิง่ปลกูสร้างเป็นการจ านองหลกั 

5. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. ระยะเวลาของหลกัประกนั • นับจากวันท าสญัญาฉบับนีจ้นถึง เหตุการณ์ที่ระบุด้านล่างนี ้แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะถึงก่อน 

 (ก)  BPC ได้รับการปลดเปลือ้งจากหนี ้หรือเมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ ได้รับ
ช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ  

(ข)  เมื่อครบก าหนด 10 ปีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า ระหว่าง BPC กับ กฟภ. ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 
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2556 (รวมถึง สญัญาฉบบัแก้ไข และสญัญาฉบบัแทนท่ี) 

7. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู ่หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

8. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

9. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BPC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ค) สัญญาจ านองเคร่ืองจักรของ BEC 

1. คูส่ญัญา • BEC   ในฐานะผู้จ านอง 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ านอง 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่มีทะเบียนของ BEC โดย
มีรายละเอียดรายการเคร่ืองจกัรตามที่ระบใุนสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. ระยะเวลาของหลกัประกนั • นับจากวันท าสญัญาฉบับนีจ้นถึงเหตุการณ์ที่ระบุด้านล่างนี ้แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะถึงก่อน  

 (ก)  BEC ได้รับการปลดเปลือ้งจากหนี ้หรือเมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ ได้รับ
ช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ  

(ข)  เมื่อครบก าหนด 10 ปีภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ระหว่าง BEC กับ กฟภ. ฉบับลงวนัที่ 30 ธันวาคม 2554 
(รวมถึง สญัญาฉบบัแก้ไข และสญัญาฉบบัแทนท่ี)  

6. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

7. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

8. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
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ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BEC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ง) สัญญาจ านองเคร่ืองจักรของ BPC 

1. คูส่ญัญา • BPC   ในฐานะผู้จ านอง 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ านอง 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่มีทะเบียนของ BPC โดย
มีรายละเอียดรายการเคร่ืองจกัรตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ  

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. ระยะเวลาของหลกัประกนั • นับจากวันท าสญัญาฉบับนีจ้นถึงเหตุการณ์ที่ระบุด้านล่างนี ้แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะถึงก่อน  

 (ก)  BPC ได้รับการปลดเปลือ้งจากหนี ้หรือเมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ ได้รับ
ช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ  

(ข)  เมื่อครบก าหนด 10 ปี ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า ระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ. ฉบับลงวันที่ 4 
เมษายน 2556 (รวมถึง สัญญาฉบับแก้ไข และสัญญาฉบับ
แทนที)่   

6. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

7. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

8. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BPC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (จ) สัญญาจ าน าหุ้นใน BEC 

1. คูส่ญัญา • BRR  ในฐานะผู้จ าน า 
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• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ าน า 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • หุ้นใน BEC ทัง้หมดที่ BRR ถืออยู ่

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BEC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 ( ) สัญญาจ าน าหุ้นใน BPC 

1. คูส่ญัญา • BEC  ในฐานะผู้จ าน า 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับจ าน า 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • หุ้นใน BPC ทัง้หมดที่ BEC ถืออยู ่

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ตามที่กฎหมายก าหนด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BPC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน)  

 (ช) สัญญาโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงื่อนไขของ BEC 
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1. คูส่ญัญา • BEC ในฐานะผู้โอน 
• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับโอน 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • สิทธิการเช่าของ BEC ในฐานะผู้ เช่า ซึ่งเช่าที่ดินที่ใช้ในประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้จากบคุคลภายนอก ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ผู้ รับโอนสง่หนงัสือแจ้งการมีผลบงัคบัใช้ของการโอนสทิธิแก่เจ้าของที่ดิน
ที่เช่าในฐานะผู้ ให้เช่า (และลูกหนีแ้ห่งสิทธิ) เพื่อให้การโอนสิทธิที่มี
เง่ือนไขกลายเป็นการโอนสทิธิเด็ดขาด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง
ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BEC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ซ) สัญญาโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงื่อนไขของ BPC 

1. คูส่ญัญา • BPC ในฐานะผู้โอน 

• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับโอน 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • สิทธิการเช่าของ BPC ในฐานะผู้ เช่า ซึ่งเช่าที่ดินที่ใช้ในประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้จากบคุคลภายนอก ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญา 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ผู้ รับโอนสง่หนงัสือแจ้งการมีผลบงัคบัใช้ของการโอนสทิธิแก่เจ้าของที่ดิน
ที่เช่าในฐานะผู้ ให้เช่า (และลูกหนีแ้ห่งสิทธิ) เพื่อให้การโอนสิทธิที่มี
เง่ือนไขกลายเป็นการโอนสทิธิเด็ดขาด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลง



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 135  

 

ด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบัติครบถ้วน หรือ BPC ได้รับการปลด
เปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สญัญาดงักลา่ว (แล้วแต่เหตกุารณ์
ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ฌ) สัญญาโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขส าหรับสิทธิในบัญชีเงนิฝากของ BEC 

1. คูส่ญัญา • BEC ในฐานะผู้โอน 
• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับโอน 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • สทิธิในบญัชีเงินฝากของบญัชี 1 ของ BEC 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ผู้ รับโอนส่งหนังสือแจ้งการมีผลบังคับใช้ของการโอนสิทธิแก่ธนาคาร
เจ้าของบญัชีซึ่ง BEC ได้เปิดบญัชี 1 ไว้ ในฐานะธนาคารเจ้าของบญัชี 
(และลกูหนีแ้ห่งสิทธิ) เพื่อให้การโอนสิทธิที่มีเง่ือนไขกลายเป็นการโอน
สทิธิเด็ดขาด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BEC ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ BEC ได้รับการ
ปลดเปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สัญญาดังกล่าว (แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 (ญ) สัญญาโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขส าหรับสิทธิในบัญชีเงนิฝากของ BPC 

1. คูส่ญัญา • BPC ในฐานะผู้โอน 
• กองทนุฯ ในฐานะผู้ รับโอน 

2. ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั • สทิธิในบญัชีเงินฝากของบญัชี 1 ของ BPC 

3. หนีป้ระธาน • หนีข้อง BEC และ BPC ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และหนีแ้ละ
หน้าที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ 

4. ก าหนดการเข้าท า • เมื่อลงนามในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ 

5. เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร บั ง คั บ
หลกัประกนั 

• เมื่อเกิดเหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรงภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ
โดยเหตผิุดสญัญานัน้ยงัคงด าเนินอยู่ หรือ 

• เมื่อมีการผิดสญัญาตกลงด าเนินการ 

6. วิธีการบงัคบัหลกัประกนั • ผู้ รับโอนส่งหนังสือแจ้งการมีผลบังคับใช้ของการโอนสิทธิแก่ธนาคาร
เจ้าของบญัชีซึ่ง BPC ได้เปิดบญัชี 1 ไว้ ในฐานะธนาคารเจ้าของบญัชี 
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(และลกูหนีแ้ห่งสิทธิ) เพื่อให้การโอนสิทธิที่มีเง่ือนไขกลายเป็นการโอน
สทิธิเด็ดขาด 

7. การปลดหลกัประกนั • เมื่อหนีข้อง BPC ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการได้รับช าระหรือปฏิบตัิครบถ้วน หรือ BPC ได้รับการ
ปลดเปลือ้งจากหนีแ้ละ/หรือหน้าที่ภายใต้สัญญาดังกล่าว (แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน) 

 การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการเพื่อกองทุนฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้อง จะต้องกระท าตามกฎหมายหลกัทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ในหวัข้อนี ้ค าว่า “บุคคลที่เก่ียวข้อง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สธ.
14/2558 ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลที่ถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ 

(ข) บคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ก) ที่จดัตัง้ในประเทศไทย เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว  

(ค) บคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ก) ที่จดัตัง้ในตา่งประเทศ ตัง้แตร้่อยละ 90 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว 

(ง) นิติบคุคลที่บริษัทจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรือ
จ านวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่ว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดัการเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการด้วย 

(ฉ) นิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นนิติบคุคล ซึ่งนิติบุคคล
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดัการตามข้อ (ก) โดยกรรมการของนิติบคุคลนัน้เป็นกรรมการของบริษัท
ดงักลา่วด้วยเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

(ช) นิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นนิติบคุคล ซึ่งนิติบุคคล
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดัการตามข้อ (ข) โดยกรรมการของนิติบคุคลนัน้ และ/หรือของนิติบคุคล
ตาม (ก) เป็นกรรมการของบริษัทดงักลา่วด้วยเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

(ซ) ผู้บริหารของบริษัทจดัการ ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดัการ 

(ฌ) ผู้จดัการกองทนุฯ 
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(ญ) นิติบคุคลที่บคุคลตาม (ช) หรือ (ซ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ 

(ฎ) บคุคลที่เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุฯหรือบริษัทจดัการ 

(ฏ) กองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 

(ฐ) กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการอื่นนัน้เป้นผู้ ถือหุ้ นใน
บริษัทจดัการตามลกัษณะในข้อ (ก) หรือ (ข)  

(ฑ) โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การปริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลตาม
ลกัษณะใน (ก) หรือ (ข) โดยบคุคลดงักลา่วถือหุ้นในบริษัทจดัการในลกัษณะเดียวกนั 

(ฒ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุฯ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นบญัชี omnibus 

(ณ) ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคมุหรือสัง่การบคุคลอื่นตาม (ก) ถึง (ฑ) หรือถกูควบคมุหรือสัง่การโดยบคุคลอื่นตาม 
(ก) ถึง (ฑ) ไมว่า่อิทธิพลดงักลา่วจะสบืเนื่องจากความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย ตามสญัญา หรือการอื่นใด 

(ด) บุคคลที่อยู่ในวิสยัที่บริษัทจัดการจะทราบได้ว่าหากบริษัทจัดการเข้าท าธุรกรรมเพื่อกองทุนฯกับบุคคล
ดังกล่าว ผลประโยชน์ที่เกิดจากการท าธุรกรรมในท้ายที่สุดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่มี
ความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษัทจดัการหรือกองทนุฯตามที่ก าหนดในข้อ (ก) ถึง (ฒ) 

(ต) บคุคลที่มีความใกล้ชิดไม่ว่าโดยทางสญัญา การถือหุ้น การควบคมุ หรือการบริหารจดัการกบัผู้ประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่มีความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วอยูใ่นขา่ยที่อาจท าให้ผู้
ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลกูค้าด้วยความไมเ่ป็นธรรม 

(ถ) บคุคลที่บริษัทจดัการก าหนดว่าเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งสอดคล้องกบัการก าหนดลกัษณะความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่บริษัทจดัการมีหน้าที่ก าหนดตามข้อ 18(1) แหง่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

(ท) บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกองทนุฯ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ ในสว่นที่เก่ียวกบับทนิยามค าว่าบคุคลที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนโุลม 

 ทัง้นี ้ให้ค าจ ากดัความของบคุคลข้างต้นเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุจะประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2 ข้อก าหนดทั่วไป 

เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปในการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ประกาศก าหนดมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานบริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุฯ  
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(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้
ราคาที่เป็นธรรม 

(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) การคิดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานจากกองทนุฯต้องอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

6.3 การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในกรณีดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดข้างต้นแล้ว 
บริษัทจดัการจะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแต่จ านวนใด
จะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้กิจการ
นัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุฯ 

(2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องอนัเป็นสญัญาเก่ียวกบัการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสญัญาไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลกิธุรกรรมกบับคุคลที่
เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่หรือ 

(3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุฯเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) 
ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ภายใต้ประกาศ ทน. 1/2554 ท าธุรกรรมตามข้อ (1) หรือ
ข้อ (2) ข้างต้น กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

6.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อมีการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ กบัก.ล.ต. การลงทนุของกองทนุฯ จะรวมถึงการโอนสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิฯ ทัง้นี ้โรงไฟฟา้ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของ BEC และ BPC ตอ่ไป 

เมื่อการจองซือ้หน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนฯกบัก.ล.ต. เสร็จสิน้ BRR ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดย
ทางตรงและโดยทางอ้อมของ BEC และ BPC จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทนุฯ 
เข้าลงทนุส าเร็จ ซึ่งตามประกาศ ทน.1/2554 ประกาศ สธ.14/2558 และประกาศอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ
เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ดงันัน้ BRR จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ  
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การท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างกองทุนฯ และBRR หรือระหว่างกองทุนฯ และ
บคุคลที่เก่ียวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนด
ตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดบุคคลที่มีลกัษณะเ ป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องบริษัทจดัการ จะถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯประกาศ 
และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6.5 ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนครัง้แรก และ
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะ
เข้าท าระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับอนุมตัิให้จัดตัง้กองทนุฯ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และได้มีการจดทะเบียนกองทุนฯ 
แล้วเสร็จ บริษัทจัดการในนามของกองทุนฯ จะด าเนินการเข้าท าธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ (“ธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ”) เพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ ลงทนุครัง้
แรกกบั BEC และ BPC ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวข้อง (เนื่องจาก BEC และ BPC เป็นนิติบคุคลที่มี BRR (“ผู้สนับสนุน”) 
เป็นผู้มีอ านาจควบคมุ) 

การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วภายใต้ธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จาก BEC และ BPC จะถือเป็นการเข้าท า
ธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ด้วยเหตุผล
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ  ผู้สนบัสนุนจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  ซึ่งตามประกาศ 
ทน. 1/2554 ประกอบกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สธ. 
14/2558 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลง
วนัท่ี 7 เมษายน 2558 (“ประกาศว่าด้วยการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์”) 
ก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุฯ เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ  

(2) นอกจากนี ้ BEC และ BPC  ซึ่งจะท าการโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  ให้แก่กองทนุฯ  ยงัมีสถานะเป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องของกองทุนฯ  ตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกอบกับนิยามค าว่า บุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 21/2551”) ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากเป็นนิติบคุคลที่มีผู้สนบัสนนุซึง่เป็นผู้มีอ านาจควบคมุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ 
ด้วย 

6.5.1 การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายได้สุทธิฯ 

 ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ขอรับรองว่าธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จาก BEC และ BPC ตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ เพื่อเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ ลงทนุครัง้แรก เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ี 
วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลของบคุคลที่เก่ียวข้อง โดยเหตุเพราะมลูค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าท าธุรกรรมตามสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ ดงักลา่วได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทนุฯลงทนุครัง้แรก 
กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่ค านวณจากรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และมูลค่า
ดงักลา่วสอดคล้องกบัมลูค่าที่ได้จากการประเมินค่าโดย บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ทัง้นี ้มลูค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าท าธุรกรรมสดุท้ายซึ่งกองทนุฯ  จะ
เข้าท ากบั BEC และ BPC จะได้รับการก าหนดจากความต้องการของนกัลงทนุในช่วงเวลาที่ท าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่นกัลงทุนมีความประสงค์จะเข้าลงทุน 
(Fair Market Value) 

ความเห็นของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าท าธุรกรรม
โอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 

ตามที่ก าหนดไว้ในร่างหนงัสือชีช้วน และร่างโครงการจัดการของกองทุนฯ   ณ วนัที่มีการเข้าท าธุรกรรม
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ เพื่อเป็นทรัพย์สินท่ีลงทนุครัง้แรกของกองทนุฯ เสร็จสิน้ บริษัทจดัการในนาม
ของกองทนุฯ จะเข้าท าธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  กบั BEC และ BPC เพื่อจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทุนฯ   โดยการเข้าท าธุรกรรมตามรายการดงักลา่ว จะถือเป็นการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

BEC และ BPC ซึง่เป็นนิติบคุคลที่มีผู้สนบัสนนุเป็นผู้มีอ านาจควบคมุ ซึง่จะเข้าท าธุรกรรมสญัญาโอนสทิธิ
รายได้สทุธิฯ มีสถานะเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามประกาศที่ ทน. 1/2554 ประกอบกบันิยาม
ค าว่า บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ ทจ. 21/2551 เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้สนบัสนุนซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจควบคมุซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ ด้วย 

ในการนี ้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  ได้เข้า
ท าและด าเนินการโดยมีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุฯ  ตามรายละเอียดและเหตผุลสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้หลกัจากการประกอบกิจการไฟฟา้ของ BEC และ BPC มาจากการขายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. และ
การขายไอเสีย และไอดีให้แก่ BSF ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับ กฟภ. 
รวมถึงสญัญาซือ้ขายไอน า้ที่ BEC และ BPC จะเข้าท ากบั BSF มีระยะเวลาของสญัญาสิน้สดุวนัที่ 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ซึ่งสิน้สดุวนัเดียวกันกับวนัสิน้สดุสญัญา
โอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ตามล าดบั และมีการก าหนดวิธีการค านวณราคารับซือ้
ไฟฟ้า และไอน า้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้สญัญาซือ้ขายไอน า้ที่ BEC และ BPC จะเข้าท ากบั BSF 
ข้างต้นยงัได้ถกูก าหนดให้เป็นโครงสร้างสญัญาแบบมีค่าปรับซึ่งหมายความว่าหาก BSF รับซือ้ไม่
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ครบตามปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนด โดยไมใ่ช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC BSF ต้องช าระคา่ปรับ
ให้ BEC และ BPC ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไอน า้ ด้วยลกัษณะของสญัญาดงักลา่วข้างต้น จึง
เป็นการเพิ่มความมัน่คงให้กบัรายได้ของกองทนุฯ และช่วยให้การบริหารจดัการความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของรายได้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. วตัถุดิบหลกัของโรงไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย น า้ RO และน า้ Condensate ซึ่ง BEC และ BPC จะเข้า
ท าสัญญาซือ้ขายกากอ้อย น า้ RO และน า้ Condensate กับ BSF โดยมีระยะเวลาของสัญญา
สอดคล้องกบัระยะเวลาของสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ เช่นเดียวกนั ซึง่จะช่วยให้โรงไฟฟา้มีแหลง่
วตัถดุิบที่แน่นอนและเช่ือถือได้ ในกรณีที่ BSF ไม่สามารถจดัหากากอ้อยที่มีคณุสมบตัิตามสญัญา
ได้ครบตามปริมาณที่ก าหนด โดยไม่ได้มีสาเหตุจากเหตุการณ์พิเศษตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขาย
วตัถุดิบชีวมวล BSF ตกลงจะจัดหาวตัถุดิบชีวมวลทดแทนอื่นให้เท่ากับปริมาณกากอ้อยที่ขาดไป 
หรือในกรณีที่ BSF ไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบทดแทนได้ BSF ตกลงจะช าระคา่ปรับเป็นจ านวน 2 เท่า 
ของมลูคา่กากอ้อย (รวมถึงวตัถดุิบชีวมวลทดแทน) ท่ีขาดไป  

3. โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้าประเภทเชือ้เพลิงชีวมวล ที่ใช้เทคโนโลยีแบบผลิต
พลงังานความร้อนและไฟฟา้ร่วมกนั (Cogeneration System) จึงท าให้สามารถผลติและจ าหนา่ยทัง้
ไฟฟ้าและไอน า้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการน ากากอ้อยที่เป็นเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีดงักล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าทัง้สอง
แห่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั  จึงมีความแน่นอนในการ
ก่อให้เกิดรายได้แก่กองทนุฯ 

4. ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ในกรณีที่กองทนุฯ ใช้สิทธิบอกเลกิสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 
อนัเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของ BEC และ/หรือ BPC (เหตผิุดสญัญากรณีร้ายแรง หรือ เหตุ
เลิกสญัญา) กองทนุฯ มีสิทธิได้รับเงินเท่ากบัมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลกิสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ และคา่ปรับในอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอืในขณะนัน้ และหากมีหนี ้
คงค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสญัญา BEC และ/หรือ 
BPC จะต้องช าระให้แก่กองทนุฯ ด้วย 

5. BEC และ BPC จะได้ด าเนินการจดัท ากรมธรรม์ประกนัภยั โดย BEC และ BPC เป็นผู้ เอาประกนัภยั 
และยกผลประโยชน์ให้แก่กองทุนฯ เพื่อคุ้มครองความเสียหาย เว้นแต่ประกันภัยคุ้มครองความ
เสยีหายแก่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ดงันี ้

- ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความเสีย่งภยัทกุชนิด (Industrial All Risks Insurance) 

- ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

- ประกนัภยัคุ้มครองความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

 การประกนัภยัทัง้ 3 ประเภท จะถกูจดัท าขึน้โดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมในความเสี่ยงของ
การประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย BEC และ BPC จะเป็นผู้ ช าระเบีย้
ประกันภัยทัง้นี ้เบีย้ประกันภัยของกรมธรรม์ข้างต้น จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของ
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โรงไฟฟา้ และจะถกูน ามารวมค านวณในสตูรการค านวณรายได้สทุธิที่จะสง่มอบให้แก่กองทนุฯตอ่ไป 
ส าหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นในปีถัดๆไป รวมถึงการจัดหากรมธรรม์
ประกันภยัอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต (หากจ าเป็น)  BEC และ BPC จะตกลงร่วมกนักับกองทนุฯ ใน
การพิจารณาก าหนดขอบเขต เง่ือนไขและวงเงินประกนัภยัดงักลา่วด้วย 

ผลกระทบที่กองทุนฯ อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 

1. เนื่องจากการเข้าลงทนุนีเ้ป็นการลงทนุในสิทธิในรายได้สทุธิฯ ซึง่เป็นสทิธิในรายได้ในอนาคตที่ยงัไม่
เกิดขึน้ และไม่สามารถก าหนดจ านวนรายได้สทุธิฯ  ดงักลา่วให้เป็นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้า
ท าธุรกรรมสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ฉะนัน้ การใช้สิทธิของกองทุนฯ ภายใต้สญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ จึงอาจถกูโต้แย้งได้วา่ กองทนุฯ ในฐานะผู้ เข้าลงทนุไม่มีสทิธิได้รับรายได้สทุธิฯ จนกว่า
รายได้ดงักลา่วจะเกิดขึน้จริง ดงันัน้ ในกรณีที่มีการโต้แย้งสทิธิของกองทนุฯ ในสญัญาโอนสิทธิฯ ใน
อนัท่ีจะเรียกร้องจาก BEC และ BPC นัน้ จึงเป็นเพียงสทิธิตามสญัญา (บคุคลสทิธิ) เทา่นัน้  

 อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ กองทนุฯ เป็นเจ้าหนีม้ีประกนั ดงันัน้ ในกรณีที่มีข้อ
พิพาทภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ อันเป็นเหตุให้ BEC และ/หรือ BPC ต้องชดใช้เงิน
ค่าเสียหาย หรือค่าปรับให้แก่กองทุนฯ กองทุนฯ จะมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนีซ้ึ่งไม่มีประกันรายอื่นของ 
BEC และ BPC (ถ้ามี)  

2. ธุรกรรมสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ระหว่าง BEC และ BPC กับกองทุนฯ เป็นข้อตกลงที่มี
วตัถปุระสงค์ในการจดัหาเงินให้กบั BEC และ BPC ในรูปแบบท่ีกองทนุฯ เป็นเพียงผู้จดัหาเงินให้แก่ 
BEC และ BPC และในการจัดหาเงินนัน้ กองทุนฯ ไม่มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้า 
แต่มีเพียงสิทธิในการได้รับรายได้สทุธิฯ ในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้  BEC และ 
BPC เทา่นัน้ 

3. โรงไฟฟ้า BEC และ BPC ยังเป็นกรรมสิทธ์ิของ BEC และ BPC โดยที่ BEC และ BPC ไม่มีการ
รับประกันจ านวนรายได้สทุธิที่กองทุนฯ จะได้รับแต่อย่างใด ดงันัน้ กองทุนฯ จะต้องรับความเสี่ยง
เก่ียวกับจ านวนรายได้สทุธิฯ เอง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ BEC และ BPC 
ดแูลและเป็นเจ้าของ 

4. ในเบือ้งต้น กองทนุฯ จะมีแหลง่รายได้แหลง่เดียว คือสิทธิรายได้สทุธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จะสิน้สดุวนัที่ 10 สิงหาคม 2571 
และวนัที่ 6 เมษายน 2578  ตามล าดบั หากสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิสิน้สดุลง และกองทุนฯ ไม่
สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ กองทุนฯ จะไม่มีรายได้หลกัใด ๆ ภายหลงัวนัที่มีการสิน้สุด
สญัญา ซึง่จะสง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุ และอาจเป็นผล
ให้ต้องมีการเลิกกองทุนฯ  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดงักล่าวได้เปิดเผยในร่างหนงัสือชีช้วน และ
รายละเอียดโครงการของกองทนุฯ ให้ผู้ลงทนุได้รับทราบแล้ว 

ดงันัน้ บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นวา่การเข้าท า ธุรกรรมสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ 
เป็นธุรกรรมที่ดีและมีความเหมาะสมต่อลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ ตั ง้อยู่บนเง่ือนไขทาง
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การค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่สญัญาทัว่ไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s 
length transaction)  และเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุฯ ในสถานการณ์  ณ เวลาปัจจบุนั 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ ลงทุนควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่า
กองทุนฯ และการด าเนินงานของกองทุนฯ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศ
ไทย ธุรกิจของกองทุนฯ ขึน้อยู่กับหลายๆ ปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ ผู้ลงทุนควร
พิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการลงทนุท่ีจะได้กลา่วตอ่ไป รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ ท่ีระบไุว้ใน
เอกสารฉบบันี ้ก่อนตดัสนิใจลงทนุ  
ปัจจัยความเสี่ยง และข้อพิจารณาต่างๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนีไ้ม่ใช่ปัจจยัความเสี่ยงทัง้หมดในปัจจุบนั หรือที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่กองทนุฯ หรือมลูคา่ของหนว่ยลงทนุในอนาคต 

7.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนฯ หรือโครงสร้างของกองทุนฯ 

7.1.1 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
หรือความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนฯ 

ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัที่กองทนุฯ ไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้  
นอกจากนี ้การแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตัิ นโยบาย และ/หรือค าสัง่
ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของ  BEC และ BPC ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ถือเป็นเหตกุารณ์ที่ไมอ่าจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุฯ จึงไมส่ามารถที่จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุฯ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะ 
รายได้ ผลก าไร และสภาพคลอ่งทางการเงินของกองทนุฯ 

7.1.2 ในการเข้าลงทุนครัง้แรก กองทุนฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เพียงแหล่งเดียว 
หากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯสิน้สุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนก าหนด โดยที่กองทุนฯ ไม่
สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่นๆ ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิก
กองทุนฯ ได้ 

ในการเข้าลงทุนครัง้แรก กองทุนฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว คือรายไ ด้สุทธิฯ ที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้า ตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ซึ่งมีระยะเวลาการซือ้ขายรายได้สุทธิฯ 
เป็นไปตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึ่งจะสิน้สดุวนัที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 ส าหรับ BEC และ 
(ข) 6 เมษายน 2578 ส าหรับ BPC  เว้นแต่จะมีการขยายอายุของสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ออกไป 
ดงันัน้ มลูค่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุจะลดลงตามระยะเวลาซือ้ขายรายได้สทุธิฯ 
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ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้อยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
ทัง้นี ้หากระยะเวลาซือ้ขายรายได้สทุธิฯ สิน้สดุลงหรือถกูบอกเลิกก่อนก าหนด โดยที่กองทนุฯ ไม่สามารถ
ลงทุนในแหลง่รายได้อื่นๆ ได้ กองทุนฯ จะไม่มีรายได้หลกัอื่นใดภายหลงัวนัที่มีการเลิกสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุฯ รวมถึงอาจสง่ผลให้มีการเลกิกองทนุฯ ได้ โดยที่กองทนุฯ ไม่
อาจรับรองได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลกิกองทนุฯ และ/หรือ ได้รับมลูคา่การ
เข้าลงทนุคงเหลอืเต็มจ านวน 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการสิน้สดุลงของระยะเวลาซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ก่อนก าหนด ซึง่มีสาเหตมุาจากการไม่
ปฏิบตัิหน้าที่ของ BEC และ/หรือ BPC ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และ/หรือการไม่ปฏิบตัิหน้าที่
ของ BRR และ/หรือ BEC และ/หรือ BPC ภายใต้สญัญาตกลงด าเนินการ (แล้วแต่กรณี) กองทนุฯ มีสิทธิ
ได้รับมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลอืตามจ านวนและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญา
ตกลงด าเนินการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตก
ลงด าเนินการ ในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่
เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ” และหวัข้อยอ่ยที่ 5.2 “สญัญาตกลงด าเนินการ” 
นอกจากนี ้รายได้หลกัที่จะน ามาค านวณรายได้สทุธิฯ ท่ีกองทนุฯจะได้รับ จะมาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟภ. ซึ่งมีโครงสร้างอัตราซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล โดย
โครงสร้างอตัราซือ้ขายไฟฟ้าดังกล่าวส่วนหนึ่งประกอบด้วยอัตรารับซือ้ไฟฟ้าพิเศษ หรือ FiT Premium 
(โครงสร้างอตัราคา่ไฟฟา้ประกอบด้วยสว่นที่เป็น FiTF, FiTV และ FiT Premium) ซึ่ง กฟภ. รับซือ้ไฟฟ้าใน
สว่น FiT Premium เท่ากบั 0.30 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) ให้กับ กฟภ.  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4.3 “โครงสร้างรายได้และรายจ่ายที่
เก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ของ BEC และ BPC” 

7.1.3 กองทุนฯ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจ ากัดส าหรับการ
ประเมินผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ 

กองทนุฯ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตที่จะสามารถน ามาใช้พิจารณา และอาจเป็นการยากตอ่ผู้ลงทนุใน
การประเมินผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทนุฯ และถึงแม้ว่า กองทนุฯ จะมีการน าเสนอข้อมลูทาง
การเงินท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ ตามรายละเอียดในหวัข้อ 2.4 แตผ่ลการด าเนินงาน รวมถึง
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายในอดีตอาจแตกต่างจากโครงสร้างรายได้สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ที่จะ
โอนให้แก่กองทนุฯ อยา่งมีนยัส าคญั และอาจไมส่ามารถแสดงแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
อยา่งชดัเจน  

7.1.4 ผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากประมาณการก าไรขาดทุนและ
การแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เอกสารฉบบันี ้ประกอบด้วยประมาณการก าไรขาดทนุและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามสมมติฐานของกองทุนฯ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้เป็นการรับรองผลการด าเนินงานใน
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อนาคตแต่อย่างใด ทัง้นีแ้ม้จะมีการระบตุวัเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจดัท าประมาณ
การทางการเงินดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจัดการ BEC และ BPC เห็นว่า
สมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการด าเนินงานหรือพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการ
คาดการณ์ที่ระบุในประมาณการก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทนุฯ อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตอุื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึ่งเร่ืองดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กองทนุฯ ทัง้นีก้ารคาดการณ์และประมาณการทางการเงินขึน้อยู่กบัสมมติฐานหลายประการที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวกที่ 1 “ประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตัง้แตว่นัที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561” 
โดยปัจจยัดงักลา่วข้างต้นอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการบรรลผุลการ
ด าเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทนุที่คาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการด าเนินงานที่แท้จริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากหากเหตกุารณ์และสถานการณ์บางอย่าง
หรือทัง้หมดที่สนันิษฐานไว้อาจไม่เกิดขึน้ตามที่คาดไว้ หรือเหตกุารณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้อาจ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้กองทนุฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC จะเป็นไป
ตามสมมติฐาน หรือประมาณการที่คาดไว้ ซึ่งหาก BEC และ BPC ไมส่ามารถด าเนินกิจการโรงไฟฟา้ของ
ตนได้ตามที่ประมาณการไว้ กองทนุฯ อาจได้รับรายได้สทุธิฯ จาก BEC และ BPC ต ่ากวา่ที่ประมาณการ
ไว้หรืออาจไมไ่ด้รับรายได้สทุธิฯ เลย ซึง่อาจท าให้ราคาชือ้ขายของหนว่ยลงทนุลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
จากที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการคาดการณ์และประมาณการ
งบก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน 
เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมลูดงักลา่วและความเป็นไปได้ที่ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจแตกตา่ง
จากประมาณการและสมมติฐานท่ีอ้างอิง อยา่งมีนยัส าคญั  

7.1.5 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ ให้ประสบ
ความส าเร็จได้ และอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธ์ิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่
ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับ ผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนฯ (Day-to-Day 
Management) หรือควบคมุการด าเนินธุรกิจของกองทนุฯ ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจไมม่ีโอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของบริษัทจดัการเก่ียวกบักลยทุธ์ที่บริษัทจดัการ
น ามาใช้ในการบริหารจดัการ หรือการลงทนุของกองทนุฯ ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้การ
ที่บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทนุฯ อย่างที่วางแผนไว้อาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจน
ความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงินปันผล ราคาชือ้ขายของหน่วยลงทุน รวมไปถึงผลกระทบต่อ
สทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
นอกจากนี ้ภายใต้โครงการจัดการกองทุนฯ กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สทุธิฯ โดยหลกัแล้ว 
บริษัทจดัการมีดลุยพินิจที่จะใช้สทิธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิที่เก่ียวกบั BEC และ BPC ตามสญัญาโอนสทิธิ
รายได้สทุธิฯ หรือการให้ความยินยอมในการแก้ไข เปลีย่นแปลงเอกสารสญัญา หรือสละสทิธิตามเอกสาร
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สญัญา เพื่อประโยชน์ของกองทนุฯ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกบัประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยการ
ด าเนินการดงักล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพนัผู้ ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการ เข้าท ารายการที่มีขนาดใหญ่ หรือการแก้ไข
เปลีย่นแปลงสทิธิและหน้าที่ของคูส่ญัญาในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือรายได้สทุธิฯ  อย่างมีสาระส าคญั หรือการพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิของ
กองทนุฯ ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หรือการยกเลกิสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงักลา่วได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (แล้วแต่
กรณี) เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุส่วนใหญ่  ทัง้นี ้เว้นแต่ การ
ด าเนินการดงักลา่วได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการจดัการกองทุนแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถใช้ดุลย
พินิจด าเนินการได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และเป็นเร่ืองที่บริษัทจดัการสามารถจดัการได้โดยไมข่ดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1.6 ความเสี่ยงของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การท่ีกองทนุฯ ซึง่เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องลงทนุใน หรือเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิ

ในรายได้สทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ท าให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ๆ เพียงอย่าง

เดียว ในขณะที่กองทนุรวมประเภทอื่นอาจจะมีนโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภท

ตา่งๆ 

แผนภาพที่ 13 : ความเสี่ยงของกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนฯ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดบัความเสี่ยง ในระดบั 7 (Risk 
profile = ความเสี่ยงสงู เพราะเป็นกองทุนที่มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพียงประเภทใดประเภทหนึง่ ผู้ลงทนุจึงควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนโดยละเอียดก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ) 

7.1.7 สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถอืหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
มีอยู่อย่างจ ากัด 

①            ②            ③             ④            ⑤            ⑥            ⑦            ⑧ 

กอ งทุ น รวม
ตลาดการเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ
ในประเทศ 

กอ งทุ น รวม
ตลาดการเงิน
ท่ี ล ง ทุ น ใ น
ต่ างประเทศ
บางสว่น 

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม        
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม      
ตราสารแห่งทนุ 

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม 

กองทนุรวมท่ี
ลงทนุใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 
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ภาระผูกพันภายใต้ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ได้มีการก าหนดข้อจ ากดัความรับผิดของบริษัท
จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) เอาไว้ โดยบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมต้่องรับผิด
ในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการกระท า หรืองดเว้นการกระท าของตน เว้นแตเ่ป็นการกระท าโดยทจุริต จง
ใจ กระท าผิดสญัญา กระท าผิดหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย หรือการขาดความระมดัระวงัตามสมควร (ตามที่
นิยามไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
(แล้วแต่กรณี)) นอกจากนี ้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ก าหนดวา่ บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับความคุ้มครองจากการกระท า คา่ใช้จ่าย 
สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าสัง่ใดๆ ซึ่งอาจต้องรับผิดในฐานะบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุฯ หากการกระท า คา่ใช้จ่าย สทิธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าสัง่ดงักลา่วมิได้เกิดขึน้จากการ
กระท าทุจริต การจงใจกระท าผิดสัญญา การกระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือการขาดความ
ระมดัระวงัตามสมควร ดงันัน้ สิทธิของกองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการเรียกร้องตอ่บริษัทจดัการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจ ากัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.1.8 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ 
อาจมิได้เป็นหรือบ่งชีถ้งึมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนฯ 

ก) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิอาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงของกองทนุฯ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ  ซึง่ได้กลา่วไว้ ณ ที่นีไ้ด้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐานและมูลค่าทรัพย์สินสทุธิดงักล่าว
อาจมีความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
1)  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ อาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริง ซึง่กองทนุฯ จะได้รับหาก

มีการจ าหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทัง้หมดหรือมีการเลกิกองทนุฯ 
2)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ อาจไม่สะท้อนตามมูลค่าของหน่วยลงทนุที่ซือ้ขาย

กนัจริงในตลาดหลกัทรัพย์ 
ข) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกับข้อดีทางธุรกิจ

หรือแนวโน้มการเติบโตของกองทนุฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกบั
ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทนุฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การประเมินราคาที่ระบใุนรายงานดงักลา่วไมไ่ด้เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงมลูค่าหรือราคา
ยตุิธรรมของหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 
ผู้ประเมินค่าอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อท าการประเมินคา่โรงไฟฟ้า โดยผู้
ประเมินค่าอิสระได้จดัท ารายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิซึง่แสดงความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าของ
รายได้สทุธิฯ ที่จะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
เป็นเพียงรายงานสรุปเท่านัน้และไม่ควรถกูพิจารณาว่าเป็นค าอธิบายที่สมบูรณ์ของรายงานการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
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ทัง้นี ้ในการจดัท ารายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สนินัน้ การประมาณการรายได้สทุธิฯ  ตัง้อยูบ่น
สมมตุิฐานท่ีจดัเตรียมโดยผู้ประเมินคา่อิสระจากข้อมลูที่ได้รับจาก BEC และ BPC 
รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตัง้อยูบ่นประมาณการและสมมติฐานหลายประการท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่ BEC และ BPC จะต้องด าเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี ้
สะท้อนถึงความคาดหวงัและความเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนซึ่งคาดหมายได้อยู่แล้วหรือไม่สามารถคาดหมายได้ก็ตาม โดยรายงานการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความในลกัษณะที่
เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลกัษณะของข้อมลูดงักลา่วนัน้ 
จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญ ทัง้นีเ้หตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิง
ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดงักลา่ว จะ
มีความไม่แน่นอน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริง
อาจจะแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากการประมาณการผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานที่แสดงโดย
ชดัแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ( forward-looking 
statements) นอกจากนีเ้อกสารฉบบันีไ้ม่ได้ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียมรายงานการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทกุข้อ 
ดงันัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกนัในเร่ืองดงักลา่วไม่ว่าโดยชดัแจ้ง หรือ
โดยปริยาย ทัง้นีร้ายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทนุ หรือ
บคุคลอื่น และไม่เป็น และไม่ควรถกูตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทัง้ฐานะการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทนุฯ ตลอดจนข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ระบใุนรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ซึง่
รวมถึงข้อความที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-Economic Factors) บาง
ประการโดยหรือในนามของ BEC และ BPC บริษัทจดัการ กองทนุฯ หรือผู้ประกนัการจดัจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุ 
นอกจากนี ้กองทนุฯ ไมอ่าจรับรองได้วา่การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระโดยผู้ประเมินคา่อิสระจะ
สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุ หรือผู้ประเมินคา่
อิสระรายอื่นๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน ดงันัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในเอกสารฉบบันี ้
อาจไมเ่ป็นข้อบง่ชีถ้ึงมลูคา่ที่แท้จริงของสนิทรัพย์ของกองทนุฯ 

7.1.9 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือท าให้
วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนัยส าคัญ  

การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม แผน่ดินไหว หรืออบุตัิภยั แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไมบ่อ่ยนกั แตห่ากเกิดขึน้
ในบริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า หรือบริเวณใกล้เคียง อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้
หากภยัธรรมชาติดงักลา่วเกิดในจงัหวดับรีุรัมย์หรือจงัหวดัใกล้เคียงอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของ 
BSF ในการหากากอ้อยหรือวตัถดุิบชีวมวลทดแทนมาให้ BEC และ BPC ใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้ 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อยเพิ่มเติมในหัวข้อ  7 “ปัจจัย
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ความเสีย่งของกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 7.2.5 “ความเสีย่งจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่
ใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลติกระแสไฟฟา้”) สง่ผลให้ โรงไฟฟา้ ไมส่ามารถด าเนินการผลติไฟฟ้าและไอน า้ได้
ตามประมาณการปกติ ดังนัน้ ภัยธรรมชาติดังกล่าวอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงาน สถานะ รายได้ ผลก าไร และสภาพคลอ่งทางการเงินของกองทนุฯ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่กองทนุฯ จะได้รับจากการไม่ได้รับรายได้สทุธิฯ ในช่วงเวลาที่
โรงไฟฟา้ อยูใ่นขัน้ตอนการซอ่มแซม BEC และ BPC ได้มีการจดัท า (ก) ประกนัภยัทรัพย์สนิประเภทความ
เสี่ยงภัยทุกชนิด ( Industrial All Risks) ซึ่งมีวงเงินประกันภัยไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ 
(Replacement Cost New) และ (ข) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดย
มีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ทัง้สิน้ 18 เดือน ซึ่งมีความคุ้มครองและวงเงินประกนัภยัที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัประเภทดงักลา่วของโรงไฟฟา้ในลกัษณะเดียวกนั  
ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดประกนัภยัในหวัข้อ 2 “การลงทนุของกองทนุฯ และข้อมลูทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.9 “ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับความเพียงพอของกรมธรรม์
ประกนัภยั” 

7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ 

7.2.1 การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้า ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง  

บริษัทจดัการได้ท าการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของการรับโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ  ภายใต้สญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ ท่ีจะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ โดยท าการตรวจสอบสถานะของ BEC และ BPC 
จากเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) และศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทนุฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักลา่ว
มิได้เป็นการรับประกนัวา่ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ  และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนฯ ที่บริษัทจดัการใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ อาจมีข้อบกพร่อง มีความไมถ่กูต้อง เนื่องจากความ
บกพร่องบางอยา่งของทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไมส่ามารถ
ตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่
เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินค่าอิสระ และที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระของกองทุนฯ 
ตลอดจนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้นับจากวนัจัดท ารายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และที่ปรึกษาทาง
เทคนิคอิสระของกองทนุฯ จนถึงวนัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 

7.2.2 กองทุนฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ใหม่ ซึ่งในเบือ้งต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอน
สิทธิรายได้สุทธิฯ  

กองทนุฯ จะเป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ใหม่และเงินระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในครัง้นีจ้ะน ามาเข้าลงทนุในรายได้สทุธิฯ ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัเพียง
อย่างเดียว ดงันัน้ ในเบือ้งต้นกองทนุฯ จะไม่มีทรัพย์สินหลกัอื่นใดในการด าเนินงาน หรือประกอบกิจการ 
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ซึง่ท าให้กองทนุฯ มีความเสีย่งสงูกว่ากองทนุอื่นๆ หรือบริษัทซึ่งอาจมีกิจกรรมสร้างรายได้จากหลายแหลง่ 
โดยกระแสเงินสดของกองทนุฯ จะขึน้อยู่กับการน าสง่รายได้สทุธิฯ ของ BEC และ BPC ตามสญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ กองทนุฯ ยงัมีหน้าที่ต้องช าระคา่ใช้จ่ายที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ตามที่ระบไุว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ให้แก่ BEC และ BPC 
ซึง่หน้าที่ดงักลา่วเป็นหน้าที่ท่ีแยกตา่งหากจากสิทธิในการรับรายได้สทุธิฯ ดงันัน้ ในกรณีที่กองทนุฯ ไม่ได้
รับรายได้ตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใดๆ กองทุนฯ ยงัคงมีหน้าที่
ต้องช าระค่าใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯให้แก่ BEC และ BPC เช่นเดิม ในกรณีที่
เกิดเหตกุารณ์ข้างต้น กองทนุฯ อาจมีความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน และมีความเสีย่งใน
การจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อช าระจ่ายค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดงักลา่ว โดยอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ และความสามารถในการช าระผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในที่สดุ 
ในเบือ้งต้น ทรัพย์สนิหลกัของกองทนุฯ มีเพียงสทิธิตามสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ ซึง่ในกรณีที่ กองทนุฯ 
มีการกู้ ยืมเงิน และมีความจ าเป็นต้องช าระหนี ้ด้วยเง่ือนไขภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ฉบับ
ปัจจุบัน กองทุนฯ ไม่สามารถขายสิทธิในรายได้สุทธิฯ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ได้เลย 
นอกจากนี ้หากมีการเลกิกองทนุฯ ตามที่ก าหนดในไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ แล้ว สทิธิของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนในการได้รับเงินแบ่งปันส่วนทุนจะด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระเงินของเจ้าหนีข้องกองทุนฯ ซึ่ง
รวมถึงสทิธิในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์และบริษัทจดัการ ตลอดจนหนี ้
ใดๆ ตามสญัญาเงินกู้  (ถ้ามี) 

7.2.3 หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทุนฯ 
ได้ทัง้หมด และ/หรือกองทุนฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้บางกรณี 

BRR BEC และ BPC ตกลงจัดให้มีหลกัประกันต่างๆ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้
สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ และสญัญาตกลงด าเนินการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 5 
“ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 
“สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ” และหวัข้อยอ่ยที่ 5.2 “สญัญาตกลงด าเนินการ”) ดงัตอ่ไปนี ้
ก. การจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรต่างๆ ของ BEC และ BPC ที่ใช้ในการประกอบ

กิจการโรงไฟฟา้  
ข. การจ าน าหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย BRR  และจ าน าหุ้นทัง้หมดใน BPC โดย BEC  
ค. การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนฯ 
ง. การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขบญัชี 1 ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ 
จ. การด าเนินการให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ทัง้นี ้หลกัประกนัข้างต้นจะมีระยะเวลานบัจากวนัท าสญัญาหลกัประกนัที่เก่ียวข้องจนถึงวนัท่ีหนีข้องผู้ให้
หลกัประกนัสิน้สดุลง (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.3 “สญัญาวางหลกัประกนั”) เมื่อกองทนุฯ ใช้สิทธิ
บงัคบัเอาแก่หลกัประกนัทัง้หมดดงักลา่วแล้ว แต่มูลค่าของหลกัประกันทัง้หมดไม่สามารถชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทนุฯ หรือมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือได้ทัง้หมด ความเสียหายหรือมลูค่าการเข้า
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ลงทนุคงเหลือในสว่นที่เกินกว่ามลูค่าหลกัประกนั จะถกูพิจารณาเป็นหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกนั ซึ่งหาก BRR 
BEC และ BPC ไมม่ีความสามารถในช าระหนีด้งักลา่วได้ กองทนุฯ อาจไมไ่ด้รับช าระคา่เสยีหายหรือได้รับ
มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือคืนเต็มจ านวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุฯ  

7.2.4 การที่บริษัทจัดการ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่ งพา BEC และ 
BPC ส าหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการพึ่ งพิงอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ 

ก) แม้ว่าบริษัทจัดการจะมีการตกลงกับ BEC และ BPC เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน และมีการจัด
ระบบงานภายใต้คู่มือปฏิบตัิงานส าหรับบริษัทจดัการ และกองทุนฯ จะมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การลงทุน ซึ่งมีผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่กองทนุฯ แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
โรงไฟฟา้ และการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถบริหารจดัการโรงไฟฟา้ โดยต้องพึง่พา BEC และ BPC 
ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า และ/หรือ การท่ีบริษัทจดัการอาจไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุฯ 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุฯ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจดัการกองทนุฯ และบริษัทจดัการจะต้องพึ่งพา BEC และ BPC ใน
การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทนุฯ เข้าลงทนุในรายได้สทุธิฯ  BEC และ BPC 
จะยงัคงเป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลโรงไฟฟ้า ภายใต้การตรวจสอบของบริษัทจดัการซึ่ง
กระท าการแทนกองทนุฯ และเป็นไปตามกลไกที่ระบไุว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ และสญัญา
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทจัดการไม่มีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟา้ อาจท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ BEC และ BPC ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพโดยต้องพึ่งพาความเห็นและรายงานการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี) 
เป็นหลกั ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการไมส่ามารถควบคมุดแูลให้ BEC และ BPC บริหารจดัการโรงไฟฟา้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันสว่นทุนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและการช าระคืนหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ (ถ้ามี) 

ข) การพึ่งพิงการบริหารจดัการโรงไฟฟา้โดย BEC และ BPC โดยถ้าหาก BEC และ BPC ไม่สามารถ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทนุฯ 
กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการ การบ ารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และความ
เช่ียวชาญของ BEC และ BPC เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
ดงันัน้ หาก BEC และ BPC ไม่สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่รายได้สทุธิฯ   
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นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบต่อความสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ กบั BEC 
และ BPC อาจเป็นอปุสรรคต่อความสามารถของบริษัทจดัการในการบริหารจดัการกองทนุฯ และ
โรงไฟฟ้า ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทนุฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือวา่การท่ี BRR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (โดยทางตรง
และโดยทางอ้อมของ BEC และ BPC) เข้ามาเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ในกองทนุฯ ในสดัสว่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนฯ ณ เวลาใดๆ 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่กองทุนฯเข้าลงทุนส าเร็จ เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ช่วยให้ BEC และ 
BPC ควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถ
สร้างผลการด าเนินงานท่ีมัน่คง  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ หากปรากฏว่า BEC และ BPC หยุด ระงับ หรือไม่
ด าเนินการบริหารโรงไฟฟ้า โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้
สทุธิฯ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา และมีสิทธิเรียกร้องให้ BEC และ BPC ช าระมูลค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือ ณ วนัที่ BEC และ BPC ได้รับหนงัสอืแจ้งการบอกเลกิสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ จากกองทนุฯ 
และใช้สทิธิในการเรียกคา่ปรับกรณีผิดสญัญาจ านวนร้อยละ 3 ของมลูคา่เงินลงทนุคงเหลอื ณ วนัดงักลา่ว 
ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่าง
เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ”  

7.2.5 ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย  ซึ่ งเป็นวัตถุดิบหลักที่ ใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  

BSF เป็นผู้จัดหาวตัถุดิบกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน า้ตาลของ BSF ให้แก่ BEC 
และ BPC เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ ทัง้นี ้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ได้มีการวางแผนการจดัหา
อ้อย การผลิตน า้ตาล รวมถึงผลพลอยได้กากอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตของโรงไฟฟ้า 
โดย ณ เดือนธันวาคม 2559 BEC และ BPC คาดว่าในฤดกูาลผลิตปี 2559/2560 จะมีกากอ้อยหลงัจาก
กระบวนการผลิตน า้ตาลของ BSF ประมาณ 712,500 ตนั (ซึง่โรงงานน า้ตาลของ BSF มีความต้องการใน
การใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลงิส าหรับการผลติความร้อนในกระบวนการผลิตน า้ตาลประมาณ 260,022 ตนั) 
โดยที่ BEC และ BPC มีความต้องการกากอ้อยรวมกนัประมาณ 445,010 ตนัตอ่ปี ดงันัน้ BEC และ BPC 
เช่ือว่าในสภาวะการณ์ปกติ BSF จะสามารถจัดหากากอ้อยให้แก่ BEC และ BPC ได้อย่างเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม หากฤดูการผลิตใดที่มีปัจจัยภายนอก เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย โรคอ้อยหรือปัญหา
แมลงอนัสง่ผลตอ่ปริมาณอ้อยเข้าหีบของ BSF อย่างมีนยัส าคญั อาจสง่ผลตอ่ปริมาณกากอ้อยที่ BSF จะ
สามารถน าสง่โรงไฟฟ้าได้ ในกรณีดงักลา่ว BEC และ BPC อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวตัถดุิบใน
การผลติไฟฟา้ และอาจสง่ผลให้กระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าหยดุชะงกัได้ ดงันัน้ ในปี 2559 กลุม่น า้ตาล
บุรีรัมย์ โดย BRD จึงได้เร่ิมด าเนินการสง่เสริมให้ชาวไร่อ้อยพฒันาเทคนิคและวิธีการท าไร่อ้อยเพื่อเพิ่ม
ผลผลติต่อไร่ให้มากขึน้  และพิจารณาเพิ่มพืน้ที่สง่เสริมการปลกูอ้อยเพิ่มเติมจากปีที่ผา่นมา โดย BRD ได้
มีการวางแผนยทุธศาสตร์ในการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อย และสนบัสนนุให้มีการบ ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
อ้อยตอ่ไร่ส าหรับฤดกูาลถดัไป 
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แม้เคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้สามารถใช้วตัถดุิบชีวมวลชนิดอื่น ได้แก่  ใบอ้อย และไม้
สบั เพื่อใช้ทดแทนกากอ้อยบางส่วนได้ อย่างไรก็ดี BEC และ BPC สามารถใช้วตัถุดิบชีวมวลชนิดอื่นๆ 
เพื่อทดแทนกากอ้อยได้เพียงเทา่ที่ได้รับอนญุาตในใบอนญุาตผลติไฟฟา้เทา่นัน้ (ทัง้นี ้BEC และ/หรือ BPC 
มีนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วตัถดุบิชีวมวลอื่นๆ เพิ่มเติมจากกากอ้อย เพื่อลดความเสีย่งใน
การขาดแคลนกากอ้อย) ในการนี ้BEC และ BPC จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลติไฟฟา้
และไอน า้กบั BSF โดยที่สญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาระยะยาวที่มีระยะเวลาของสญัญาเท่ากบัระยะเวลา
ซือ้ขายรายได้สทุธิฯ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบชีวมวลและการขาดแคลน
วตัถดุิบชีวมวล อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์พิเศษภายใต้สญัญาซือ้ขายวตัถดุิบชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน า้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯและข้อมูล
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.4.6.4 “สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ”) หาก BEC และ 
BPC ต้องซือ้วตัถุดิบชีวมวลจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนกากอ้อย อาจจะท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ  
BEC และ BPC สงูขึน้ สง่ผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ของ BEC และ BPC ซึ่งจะสง่ผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกองทุนฯ และความสามารถของกองทนุฯ ในการช าระผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในท่ีสดุ 

7.2.6 ความเสี่ยงจากการขาดน า้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้น า้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการหล่อเย็น และกระบวนการต้มให้
กลายเป็นไอน า้ ดังนัน้ การขาดแคลนน า้อาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้หยุดชะงักหรือ
ปริมาณการผลิตลดลง โดย BEC และ BPC ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ RO และ น า้ Condensate จาก 
BSF ในปริมาณที่เพียงพอส าหรับโรงไฟฟ้าทัง้สอง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2 “การ
ลงทนุของกองทนุฯและข้อมลูทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.4.6.5 “สญัญาซือ้ขายน า้ 
RO” และหวัข้อยอ่ยที่ 2.4.6.6 “สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate”) ซึง่หากโรงงานของ BSF หยดุชะงกั หรือ
ลดปริมาณการผลติน า้ตาลอาจท าให้น า้ Condensate และน า้ RO ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการผลติน า้ตาล
ลดลงเช่นกนั อาจท าให้เกิดความเสีย่งที่โรงไฟฟา้จะขาดแคลนน า้ที่ใช้ในกระบวนการผลติไฟฟา้และไอน า้  
อยา่งไรก็ดี นอกจากน า้ Condensate และน า้ RO ที่ซือ้จาก BSF ตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น BEC และ BPC 
ได้มีการจดัเตรียมบอ่น า้ดิบส าหรับโรงไฟฟา้ ซึง่ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบบอ่น า้ดิบ
ดงักลา่วและมีความเห็นวา่บอ่น า้ดิบที่ได้จดัเตรียมไว้เพียงพอตอ่การใช้ของโรงไฟฟา้ อยา่งไรก็ตาม หากใน
ฤดูกาลใดเกิดภัยแล้ง อาจส่งผลให้น า้ในบ่อน า้ดิบดังกล่าวไม่เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้เกิดผลลบต่อการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ สง่ผลตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ของ BEC และ BPC  

7.2.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ 

การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลมุถึง
เร่ืองการควบคมุมลพิษทัง้ทางดิน น า้ อากาศ และเสียง ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา BEC 
และ BPC ได้ด าเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ระบบการตรวจวดัระดบัเสียง 
ระบบการระบายสสารออกจากโครงการโรงไฟฟ้า ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจัดการน า้ทิง้ ระบบ
ก าจัดกากและของเสีย ประกอบกับมีพืน้ที่สีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้าประมาณ 25 ไร่ ตลอดจนมีการ
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ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ไอ
น า้ดกัจบัฝุ่ นกลายเป็นดิน ระบบก าจดัฝุ่ นแบบมา่นน า้ (Wet Scrubber) 
โดยในเดือนเมษายน 2559 BPC ได้รับรางวลัปฏิบตัิการสีเขียว (Green Activity) ระดบัที่ 2 และในเดือน
พฤษภาคม 2559 BEC ได้รับรางวลัระบบสีเขียว (Green System) ระดบัที่ 3 จากโครงการอตุสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) นอกจากนี ้ในเดือนมีนาคม 2559 BEC ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 
14001:2004 ส าหรับการผลติไฟฟา้จากวตัถดุิบชีวมวล ซึง่รางวลัและการรับรองดงักลา่วแสดงถึงการมีการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพฒันาอย่างตอ่เนื่อง
ของ BPC และ BEC จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด  และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อม
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า BEC และ BPC อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว โดยต้องมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่
ออกมาบังคับ ซึ่งอาจส่งผลให้ BEC และ BPC ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรและมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากประมาณการ ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลให้โรงไฟฟา้ต้องหยดุด าเนินการหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรดงักลา่ว อนัอาจสง่ผลตอ่ฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงานของ BEC และ BPC อย่างมีนัยส าคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทนุฯ และความสามารถของกองทนุฯ ในการช าระผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
ที่สดุ 

7.2.8 การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนฯ โดยที่ประกันภัยส าหรับโรงไฟฟ้าที่ ได้
พิจารณาท าไว้อาจไม่เพียงพอที่จะเยยีวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ได้ทัง้หมด 

โรงไฟฟา้อาจเกิดความเสียหายระหวา่งการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าได้จากหลายสาเหต ุเช่น ไฟไหม้ การ
ระเบิด ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตรายอื่นที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ แม้เหตุดงักลา่วจะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ไม่บ่อยครัง้นกั แต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัต่อบคุคล ทรัพย์สนิ สิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของ BEC และ/หรือ BPC และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั 
แม้ว่าภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ BEC และ BPC ตกลงจะจัดท า
ประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมี โดยในการจัดท าประกันภัยนัน้ 
BEC และ BPC ตกลงที่จะให้กองทุนฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาก าหนดขอบเขต เง่ือนไขและวงเงิน
ประกนัภยัดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้BEC และ BPC จะด าเนินการจดัท าประกนัภยัของโรงไฟฟา้ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด ( Industrial All Risks) ซึ่งมีวงเงินประกันภัย

ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ต้นทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New)  
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2) ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้รับความเสยีหาย
จากโรงไฟฟา้ และ 

3) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้ มครองภัยที่เกิดจาก (1) 
และ มีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ทัง้สิน้ 18 เดือน  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ความเสยีหายเกิดขึน้กบัโรงไฟฟา้อาจมีเหตกุารณ์ที่กรมธรรม์ประกนัภยับางกรมธรรม์
มิได้ให้ความคุ้ มครองความเสียหายเต็มจ านวน หรือความเสียหายบางรายการที่อาจเกิดขึน้ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์โดยกรมธรรม์ประกนัภยัไม่ครอบคลมุ ดงันัน้ วงเงินประกนัภยัหรือสินไหม
ทดแทนที่จะได้รับอาจมีจ านวนไมเ่พียงพอส าหรับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง หรืออาจมิได้รับเงินประกนัภยั
ใดๆ เลย 

ส าหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัซึ่งจะให้ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเฉพาะส าหรับ
การท่ีธุรกิจหยดุชะงกัซึ่งเกิดขึน้โดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรือเคร่ืองจกัร โดยการประกนัภยั
ดังกล่าวมีการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย (Declared Value at Risk) และมี
ระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจนระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Time Excess) 
ตามที่คู่สญัญาตกลงกัน และอาจมีกรณีที่กองทุนฯ ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จากการ
หยุดชะงักทางธุรกิจเต็มจ านวนเพราะความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นจ านวนเกินกว่าวงเงินประกันภัย 
นอกจากนี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายแต่เพียงบางสว่น (Partial Loss) จากเหตทุี่ไม่ใช่ความผิด
ของ BEC  และ BPC และ BEC และ/หรือ BPC ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลา 90 วนันบัจากวนัที่เกิดความเสียหายนัน้ตามที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ 
กองทุนฯ จะได้รับความคุ้ มครองภายใต้การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพย์สินเสียหายในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสาร
ธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ”) ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์
ดงักลา่ว กองทนุฯ อาจได้รับผลกระทบท าให้ผลตอบแทนที่กองทนุฯ จะได้รับจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
ประมาณการรายได้ และอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนฯ 
อย่างมีนยัส าคญั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกันภัยส าหรับโรงไฟฟ้า ในหวัข้อ 
2.8”ความเห็นของบริษัทจดัการเก่ียวกบัความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยั”)  

ส าหรับความเสียหายตอ่โรงไฟฟา้ ในกรณีที่โรงไฟฟา้เกิดความเสยีหายบางสว่น (Partial Loss) หรือความ
เสยีหายทัง้หมด (Total Loss) โดยไม่ใช่ความผิดของ BEC และ/หรือ BPC คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะ
ให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้ เอาประกันภยั (First 
Deductible) และค่าเสียหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่ประกนัภยัคุ้มครอง หรือในกรณีที่ค่าสินไหมที่ได้รับ
จากประกันความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks) ไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมแซมให้ทรัพย์สินอยู่ใน
สภาพท่ีสามารถจดัหาผลประโยชน์ได้ ดงันัน้ หากความเสยีหายที่เกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้ามีมลูค่ามากกว่าเงิน
ประกันที่ BEC และ BPC ท าไว้ กองทุนฯ ต้องช าระเงินส่วนเกินดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทนุฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้หากเกิดความเสยีหายทัง้หมด (Total Loss) ขึน้กบัโรงไฟฟา้โดยไมใ่ช่ความผิดของ BEC และ/
หรือ BPC และกองทุนฯ พิจารณาจะไม่ซ่อมแซมหรือสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ และสญัญาโอนสิทธิรายได้
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สทุธิฯ ถูกบอกเลิกจากเหตุดังกล่าว BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่คืน (1) มูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ และ (2) รายได้สทุธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ยัง
ไม่ได้น าสง่ให้แก่กองทุนฯ และหนีค้งค้างระหว่าง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึง
วนัที่เลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ (หากมี) ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือที่
กองทนุฯ จะได้รับจะมีจ านวนไมเ่กินเงินคา่สนิไหมทดแทนที่พงึจะได้รับจากกรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งทกุ
ชนิด (Industrial All Risks) ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้ท าไว้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิเสยีหายในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง” หัวข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ”) ดังนัน้ กรณีดังกล่าวจึงอาจเป็นไปได้ว่า
กองทนุฯ จะได้รับมลูการเข้าลงทุนคงเหลือไม่ครบตามจริงโดยถกูจ ากดัเพียงจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ 
BEC และ/หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) ได้รับจากกรมธรรม์ประกนัภยัความเสี่ยงทกุชนิด (Industrial All Risks) 
เทา่นัน้ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว กองทนุฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะการเงิน และรายได้
ของกองทนุฯอยา่งมีนยัส าคญั 

7.2.9 ความเสี่ยงจากการที่เคร่ืองจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ 

ปัจจยัที่มีผลส าคญัอยา่งยิ่งตอ่รายได้สทุธิฯ  คือสภาพของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้า เช่น Boiler 
Turbine แม้ผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้า ตามรายงานของที่ปรึกษาด้านเทคนิคพบว่า
สภาพของอปุกรณ์หลกัเหลา่นีย้งัอยู่ในสภาพดี แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์หลกัเหลา่นีจ้ะ
เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหากการบริหารจดัการและการซ่อมบ ารุงไมเ่ป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คณุภาพ ซึ่ง
อาจส่งผลให้รายได้สทุธิฯ ที่จะเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุฯ 
ทัง้นี ้BEC และ BPC เช่ือวา่ได้จดัให้มีมาตรการรองรับความเสีย่งดงักลา่วอยา่งเพียงพอ โดยบริษัททัง้สอง
ได้ท าสัญญาบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (the Operating and Maintenance Contract) กับผู้
ให้บริการที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าจะได้รับการดูแลและซ่อมบ ารุงอย่างเหมาะสม  โดยมีการวางแผนการซ่อมบ ารุง
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งจากการเสือ่มสภาพของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ก่อนก าหนด  
อย่างไรก็ตาม BEC และ BPC ไม่อาจรับรองได้ว่าแม้จะดูแลเคร่ืองจักรหลกัของโรงไฟฟ้าตามแผนการ
บ ารุงรักษาเป็นอยา่งดีแล้วเคร่ืองจกัรหลกัของโรงไฟฟา้จะอยูใ่นสภาพดีตลอดเวลา ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ที่
เคร่ืองจักรอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด หรือได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งมี นยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทนุฯ 

7.2.10 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศ
ไทยในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนฯ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้บงัคบั
กบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
โรงไฟฟา้ อีกทัง้องค์กรที่มีหน้าที่ก ากบัดแูลแตล่ะองค์กรอาจตคีวามกฎหมายและมีแนวปฏิบตัิในการบงัคบั
ตามกฎหมายที่แตกต่างกนั โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทศันคติของรัฐบาล
เก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทนุฯ หรือธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
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ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุฯ กลา่วคือภายใต้สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายนัน้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้อยา่งร้ายแรง หรือ BEC และ BPC ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟา้ ในประการส าคญั หรือท าให้ BEC 
และ BPC ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อค่าใช้จ่ายหรือรายได้สทุธิฯ  และนอกจากนี ้หากมีการเลิกสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ อนัสืบเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า กองทุนฯ จะมีสิทธิได้รับมูลค่า
การเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนมูลค่าการ เข้า
ลงทนุคงเหลือที่กองทนุฯ จะได้รับจะมีจ านวนไม่เกินเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐที่ BEC และ/หรือ BPC 
ได้รับ รวมถึงรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไม่ได้น าส่งให้แก่
กองทนุฯ และหนีค้งค้างระหวา่ง BEC และ/หรือ BPC กบักองทนุฯ ใดๆ ที่เกิดขึน้จนถึงวนัที่เลกิสญัญาโอน
สิทธิรายได้สทุธิฯ (หากมี)  ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่กองทุนฯ ได้รับจากการลงทุนอาจจะไม่เป็นไป
ตามประมาณการรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใน
หวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง” หวัข้อ
ยอ่ยที่ 5.1 “สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ”  
ทัง้นี ้หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บงัคบั หรือการตีความกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ กองทุนฯ อาจจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรือต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง
กฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอาจท าให้ต้นทุนของกองทุนฯ สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทนุฯ 

7.2.11 ความเสี่ยงจากการที่ กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของ BEC และ BPC ภายใต้
สัญญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ BEC และ BPC รวมถึง
คู่สัญญาในสัญญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังกล่าวด าเนินการตามสัญญาได้
โดยตรง  

แม้ว่ากองทนุฯ จะลงทุนในสิทธิในรายได้สทุธิฯ แต่ BEC และ BPC ยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงไฟฟ้า 
และเป็นผู้บริหารและด าเนินการโรงไฟฟา้ ตลอดจนเป็นคูส่ญัญาในสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ หากคู่สญัญาในสญัญาดงักล่าวไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ภายใต้สญัญาซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่โรงไฟฟ้า หรือผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า แต ่BEC และ/หรือ BPC ไม่ด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือด าเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายดงักลา่วตามสิทธิที่ BEC และ/หรือ BPC พึงมี
ภายใต้สัญญาดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่สามารถเข้าสวมสิทธิของ  BEC และ/หรือ BPC เพื่ออ้างสิทธิ
ดงักลา่วต่อคู่สญัญาได้โดยตรง ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผล
การด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุฯ 
อยา่งไรก็ดี BEC และ BPC ในฐานะคู่สญัญาในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ กบักองทนุฯ ได้ตกลงที่จะใช้
สิทธิของตน (รวมถึง การติดตาม ทวงถามให้คู่สญัญาที่เก่ียวข้องปฏิบตัิหน้าที่ของตน) ปฏิบตัิหน้าที่ตาม
เง่ือนไขของสัญญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าโดยสุจริต และด าเนินการต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุฯ ซึ่งหาก BEC BPC หรือ BSF ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนตามที่ระบไุว้ใน
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สญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า กองทนุฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC 
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทดงักลา่วปฏิบตัิตามสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟา้ และ/หรือ
ใช้สทิธิเรียกร้องของกองทนุฯ ตอ่ BEC และ/หรือ BPC ตามที่ก าหนดในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ตอ่ไป 
นอกจากนี ้กองทนุฯ ได้ตกลงจะเข้าท าสญัญาตกลงด าเนินการ กบั BRR BEC และ BPC เพื่อให้มัน่ใจว่า 
BRR ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEC BPC และ BSF จะช่วยสอดสอ่งดแูลให้บริษัทดงักลา่วปฏิบตัิตาม
หน้าที่ของตนภายใต้สญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งหาก BEC BPC หรือ BSF ไม่
ปฏิบัติตามสญัญาที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า กองทุนฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ BRR 
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทดงักลา่วปฏิบตัิตามสญัญาที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟา้ตอ่ไป 

7.2.12 ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 

ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 BEC และ BPC มีการจ้างพนกังานรวมกันทัง้สิน้ประมาณ 115 คน ถึงแม้ว่า
พนกังานของ BEC และ BPC ไมม่ีการรวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงาน และ BEC และ BPC มีความสมัพนัธ์
ที่ดีกับพนักงาน โดยไม่เคยมีเหตุการณ์เก่ียวกับการนัดหยุดงานร่วมกันของพนักงานก็ตาม อย่างไรก็ดี 
BEC และ BPC ไมอ่าจรับรองได้วา่จะไมม่ีการหยดุชะงกัเนื่องจากข้อขดัแย้ง หรือปัญหาอื่นๆ กบัพนกังาน
ของ BEC และ/หรือ BPC อนัเป็นเหตใุห้พนกังานท่ีเก่ียวข้องอาจมีการนดัหยดุงาน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อ
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ BEC และ/หรือ BPC และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุฯ  

7.2.13 ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนีอ้ื่นของ BEC และ/หรือ BPC จะใช้สิทธิเรียกร้องบนรายได้สุทธิฯ ที่
กองทุนฯ เข้าลงทุน 

แม้วา่กองทนุฯ จะเป็นบคุคลเดียวที่จะมีสทิธิได้รับรายได้สทุธิฯ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา้ตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ โดยรายได้ของ BEC และ BPC ที่จะโอนให้กองทนุฯ จะมาจาก (ก) การ
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ BSF (ข) การขายไอน า้ให้แก่ BSF และการขายไอน า้ระหว่าง BEC กับ BPC 
หรือการขายให้กบับุคคลอื่นๆ (ถ้ามี) และ (ค) การขายน า้ Condensate และ/หรือ น า้ RO ระหว่าง BEC 
กบั BPC  หรือการขายให้แก่บคุคลอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี ตามบทบญัญัติแหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เร่ืองการโอนสิทธิเรียกร้อง การโอนสิทธิดงักลา่วจะยกขึน้เป็นข้อต่อสู้ลกูหนี ้หรือบคุคลภายนอก
ได้ต่อเมื่อได้มีการบอกกลา่วการโอนเป็นหนงัสือไปยงัลกูหนีแ้ล้ว ดงันัน้ ตราบใดที่ยงัไม่มีการบอกกล่าว
การโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ ให้แก่คู่สญัญาของ BEC และ/หรือ BPC ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาซือ้
ขายไอน า้ สญัญาซือ้ขายน า้ Condensate และสัญญาซือ้ขายน า้ RO (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นลูกหนีท้ี่มี
หน้าที่ช าระเงินค่าไฟฟ้า ค่าไอน า้ และค่าน า้ให้แก่ BEC และ/หรือ BPC ว่าได้มีการโอนสิทธิการรับเงิน
ภายใต้ธุรกรรมดงักลา่วจาก BEC และ/หรือ BPC ให้แก่กองทนุฯ แล้ว ก็อาจมีความเสี่ยงที่เจ้าหนีร้ายอื่น
ของ BEC และ/หรือ BPC (หากมี) จะใช้สทิธิเรียกร้องที่จะขอรับช าระหนีจ้ากรายได้คา่ไฟฟ้า คา่ไอน า้ และ
ค่าน า้ ซึ่งเป็นฐานในการค านวณรายได้สทุธิฯ ที่กองทุนฯ เข้าลงทนุ เนื่องจาก กองทนุฯ มิได้มีสิทธิดีกว่า
เจ้าหนีร้ายอื่นๆ ของ BEC และ/หรือ BPC  

อย่างไรก็ดี สญัญาตกลงด าเนินการ ท่ีกองทนุฯ จะเข้าท ากบั BRR BEC และ BPC ได้ก าหนดข้อตกลงว่า
จะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ในเร่ืองการก่อหนีแ้ละการก่อภาระผูกพันไว้ ซึ่งหาก BEC 
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และ/หรือ BPC มีความประสงค์จะก่อหนีภ้ายหลงัการเข้าลงทนุของกองทนุฯ BEC และ/หรือ BPC จะต้อง
ขอความยินยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสือจากกองทนุฯ ซึง่กองทนุฯ อาจพิจารณาไมย่ินยอมให้ BEC และ/หรือ 
BPC ก่อหนีเ้พิ่มเติม เพื่อป้องกนักรณีบคุคลภายนอกมาขอใช้สทิธิเรียกร้องในรายได้สทุธิฯ ท่ีกองทนุฯ เข้า
ลงทนุ  โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรม
และเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อยอ่ยที่ 5.2 “สญัญาข้อตกลงด าเนินการ” 

7.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

7.3.1 หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ยงัไม่เคยมีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ได้จากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุในครัง้นี)้ เป็นกองทนุรวมกบั ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลกัทรัพย์ การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวมกบั ก.ล.ต. จะต้องด าเนินการภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึง่ในปัจจบุนัยงัไมไ่ด้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมี
สภาพคลอ่งเพียงพอ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถขายหนว่ยลงทนุได้ อีกทัง้ไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะสามารถขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทนุอาจมีการซือ้
ขายในตลาดรองในราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายครัง้นี ้ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยและต่างประเทศในขณะนัน้ ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ และ
สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
เนื่องจากตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยนัน้ เป็นตลาดใหม่ที่ยงัอยูร่ะหว่างการพฒันา 
ประกอบกบัเนื่องจากกองทนุฯ เป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุปิดซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ
คล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการที่กองทุนฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ปริมาณความต้องการของผู้ลงทนุ ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงที่
หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคลอ่งในการชือ้ขายในตลาดรองและขาดอปุสงค์โดยทัว่ไปของผู้ลงทนุ รวมทัง้
อาจสง่ผลให้ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุไมส่ะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกองทนุฯ นอกจากนีย้งัท าให้
ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุฯ โดยการเปรียบเทียบกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
อื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยจะมีการพฒันาเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงส าหรับการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

7.3.2 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน
ราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดรอง อาจมีการชือ้ขายกนัในราคาที่ต ่ากวา่ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุใน
การเสนอขายครัง้นี ้ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่รวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี  ้

• มมุมองต่อศกัยภาพในการด าเนินงานและการลงทนุของกองทุนฯ รวมถึงธุรกิจการผลิตไฟฟ้าใน
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ประเทศไทย 

• ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่เกิดขึน้จริงกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

• การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับค าแนะน าหรือประมาณการของ
นกัวิเคราะห์ 

• การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

• มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ 

• ความนา่สนใจของหน่วยลงทนุเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภททนุอื่นๆ รวมถึงหนว่ยลงทนุอื่นที่
ไมอ่ยูใ่นธุรกิจการผลติไฟฟา้ 

• ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในหนว่ยลงทนุ 

• การขายหรือเจตนาที่จะขายหนว่ยลงทนุจ านวนมากโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอื่น 

• การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเก่ียวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทัง้ในกรณีทัว่ไปและ
โดยเฉพาะในกรณีที่เก่ียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทย และการลงทนุในประเทศ
และตา่งประเทศ 

• คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 

• ความผนัผวนของตลาด ซึง่รวมถึงความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ และ 

• การท่ีกองทนุฯ ไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจัยทัง้หลายข้างต้น อาจท าให้ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผนัผวนอย่างมาก 
หรือท าให้มีการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองในราคาที่สงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วย
ลงทนุ นอกจากนี ้การที่กองทนุฯ ไมส่ามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาดในด้านก าไร
และเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ ซึ่งอาจจ ากดัหรือท าให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถที่จะขายหนว่ยลงทนุได้อยา่งทนัท่วงที และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพ
คลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ  

หน่วยลงทนุไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้จ านวน ในกรณีที่มีการยกเลกิกองทนุฯ หรือมีการช าระบญัชีกองทนุฯ 
นัน้มีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทนุอาจสญูเสยีเงินลงทนุของตนในหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด 

นอกจากนี ้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวมซึง่รวมถึงกองทุนฯ ไมม่ีภาระภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งท าให้กองทนุฯ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีภาระภาษีเงินได้ BEC และ BPC ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้เงินภาษี
ดงักลา่วให้แก่กองทนุฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ รวมทัง้ผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับเงินจากกองทนุฯ น้อยลงหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจมีภาระภาษี
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เพิ่มขึน้ 

7.3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจ านวนมากที่ขายได้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุนได้ 

ในกรณีที่มีผู้ลงทนุรายใหญ่ พิจารณาขายหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขาย
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน ซึ่ ง
กองทนุฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (หากมี) ของเหตกุารณ์ข้างต้นได้ 
ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้BRR ตกลงจะถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบั
จากวนัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หัวข้อย่อยที่ 5.2 “สัญญาตกลง
ด าเนินการ”) 

7.3.4 BRR ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยส าคัญใน
กิจกรรมการเข้าท ารายการบางรายการของกองทุนฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่น 

ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้นี ้BRR จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุฯแต่ไมเ่กินกว่าร้อยละ 33.33 โดยที่ ภายใต้
สญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ BEC และ BPC ซึง่เป็นเจ้าของโรงไฟฟา้ จะยงัคงมีอ านาจควบคมุและบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้า ดงันัน้ BRR ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ใน BEC และ BPC จะอยู่
ในฐานะที่เป็นทัง้ผู้ควบคมุดแูลการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าผา่น BEC และ BPC และมีสิทธิออกเสยีง
อยา่งมีนยัส าคญัในกรณีที่เร่ืองดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ นอกจากนีก้องทนุ
ฯ จะต้องอาศยั BRR และ/หรือบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามสญัญาหลายฉบบัซึ่ง BRR และ/หรือบริษัทย่อย
เป็นคูส่ญัญา 

ดงันัน้ เนื่องจาก BRR อยูใ่นหลายฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEC 
และ BPC (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) และในฐานะผู้สนบัสนนุตามสญัญาตกลงด าเนินการ จึงอาจท าให้
ผลประโยชน์ของ BRR อาจแตกต่างและขดักบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย
อื่น โดยหาก BRR และ/หรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้อง กองทนุฯ อาจไม่ได้รับการชดเชย
ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือจะต้องด าเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึง่การชดเชยบางสว่น
หรือทัง้หมดนัน้ โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
รายได้ของกองทนุฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

7.3.5 กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุน หรือรักษาระดับของอัตรา
การจ่ายเงนิปันผลได้ 

รายได้สทุธิฯ ที่กองทนุฯ ได้รับขึน้อยู่กบัหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงความสามารถในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
และการขายไอน า้ให้แก่ BSF ทัง้นี ้รายได้หลกัที่กองทนุฯ จะได้รับคือรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
ซึ่งจะรับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ตามปริมาณที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ดงันัน้ รายได้จากการ
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ขายไฟฟ้าของ BEC และ BPC จึงขึน้อยูก่บัความสามารถของ BEC และ BPC ในการผลติไฟฟ้าเพื่อน าสง่
ให้แก่ กฟภ. และความสามารถของ กฟภ. ในการรับซือ้ไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ซึง่หากเกิดกรณีที่ BEC 
และ BPC ไมส่ามารถผลติไฟฟ้าเพื่อน าสง่ให้แก่ กฟภ. หรือ กฟภ. ไมส่ามารถรับซือ้ไฟฟา้ได้ตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และรายได้ของกองทนุฯ  

ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบั
ของอตัราการจ่ายเงินปันผลได้   

7.3.6 ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทนุปิด) ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจึงไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันัน้ จึงไม่มีหลกัประกนัว่าผู้
ถือหน่วยลงทนุจะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนได้เทา่กบัราคาที่ได้ซือ้หน่วยลงทนุมา หรือจ าหนา่ย
ได้ในราคาใดๆ และไมม่ีหลกัประกนัวา่จะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้  

7.3.7 จ านวนเงินที่ ได้รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้อยกว่าจ านวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้ในการ
ลงทุนในครัง้นี ้

หากมีการเลกิกองทนุฯ ซึง่ขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ที่กองทนุฯ ต้องเลกิ และเง่ือนไขในการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของ
กองทนุฯ บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินท่ีลงทนุไปทัง้หมดหรือบางสว่น 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสาเหตขุองการเลกิกองทนุฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 5 “ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่เป็นสาระส าคญัของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อยที่ 5.1 “สญัญาโอน
สทิธิรายได้สทุธิฯ”) 

7.3.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด หรือโดย ก.ล.ต. เท่านัน้ 

ภายใต้เอกสารโครงการจัดการกองทุนฯ บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุก
รายสามารถออกเสยีงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้  
นอกจากนี ้ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) บริษัทจัดการไม่จดัการให้เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุฯ และ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระท าดงักลา่วอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามค าสัง่ของ ก.ล.ต. หรือ 
(2) บริษัทจดัการขาดคณุสมบตัิการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

7.3.9 กองทุนฯ อาจต้องเลิกกองทุนฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้ต้องเลิกกองทุนฯ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นเหตุให้ ก.ล.ต. 
เพิกถอนการอนุมัติการจัดตัง้กองทุนฯ 

หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทนุฯ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนีอ้าจท าให้บริษัทจดัการต้อง
เลกิกองทนุฯ  

• กองทนุฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในรายได้สทุธิฯ ได้ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่จดทะเบียนกองทุนฯ 
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โดยคิดเป็นมลูค่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯไม่ส าเร็จ หรือกองทนุฯ ไม่สามารถหาเงินทนุ
เพื่อซือ้ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานได้ 

• จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจาก ก.ล.ต. 

• เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯ และบริษัทจดัการน าเงินไปลด
ทนุจดทะเบียนของกองทุนฯ จนท าให้กองทุนฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 2,000 ล้านบาท เมื่อ
ค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

• เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนฯ และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทนุมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน 1 ปีนบั
แตว่นัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

• ก.ล.ต. มีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ 

เมื่อมีการเลิกกองทนุฯ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินจองซือ้หน่วยลงทนุคืนเต็มจ านวนหรือไมไ่ด้รับคืน
เลย เนื่องจากกองทนุฯ ต้องด าเนินการช าระบญัชี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯ จะถกูหกั
ก่อนที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

7.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต ่ากว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นีก้องทุนฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขาย
หน่วยลงทนุที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่ามลูค่าหน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขาย
ที่ต ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลงและ
ผลตอบแทนการลงทนุในหนว่ยลงทนุอาจแตกตา่งจากที่ผู้ ลงทนุคาดหมายไว้ อยา่งไรก็ตาม การเพิ่มหนว่ย
ลงทนุต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

7.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ อาจท าให้การจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุฯ ไมป่ระสบความส าเร็จ 

• ก.ล.ต. ไมอ่นมุตัิการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

• ผู้ประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใช้สทิธิของตนตามสญัญาการแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย 
(Underwriting Agreement) เพื่อยกเลกิภาระหน้าที่ทัง้หลายของตนภายใต้สญัญาดงักลา่ว หรือ 

• การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้กับผู้ ลงทุน หรือการกระจายการถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ ลงทุนรายย่อยตาม
หลกัเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

• ก.ล.ต. มีค าสัง่ให้ระงบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือเพิกถอนการอนมุตัิ
ให้จดัตัง้กองทนุฯตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 
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เมื่อมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ บริษัทจดัการอาจไมส่ามารถด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ ได้ และต้อง
ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินค่าจองซือ้หนว่ย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ จองซือ้   โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการ
กองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ”  ข้อ 3 “การก าหนดราคาเสนอขายสดุท้าย” และ 
ข้อ 9 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  

7.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุฯ ต่อ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะด าเนินการจดทะเบียนหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณา
ค าขอจดทะเบียนเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนัหลงัจากบริษัทจดัการยื่นค าขอจดทะเบียนที่ถกูต้องครบถ้วน
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศข่าวรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนจะเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ในวนัท าการถัดไป เว้นแต่ผู้จัดการ
ตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทัง้นี  ้เว้นแต่และจนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ะไมส่ามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถขายหนว่ยลงทนุได้โดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

7.3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้
จากกองทุนฯ เม่ือได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้
ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรฉบบัลงวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (ฉบบัท่ี 544) และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขบางประการ อีกทัง้จะต้องแจ้งข้อมูล
สว่นบคุคลบางอยา่งต่อกรมสรรพากรเพื่อให้บคุคลธรรมดาที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแต่ปี
ภาษีที่มีการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว บริษัทจดัการและกองทนุฯ จะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นเทา่ที่บริษัทจดัการและกองทนุฯ จะสามารถท าได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเอง เพื่อที่บริษัทจดัการ
และกองทนุฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้ 
โดยหากบริษัทจดัการหรือกองทนุฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นหรือไม่ได้รับ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้องเสีย
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ และประโยชน์ทางภาษีที่คาดวา่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุฯ อาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าวหากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้อาจมีความรับผิดทัง้ทางแพง่และอาญา 
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 การบริหารและจัดการกองทุน 

8.1 นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

8.1.1 ภาพรวม 

กองทนุฯ จะพิจารณาท าการก่อหนีใ้นอนาคตในจ านวนท่ีเหมาะสม เมื่อเห็นวา่ข้อก าหนดของเงินกู้ที่ได้รับ
เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุฯ ในขณะเดียวกนัเนื่องจากกองทนุฯเองก็มีนโยบายที่จะจดัสร้างโครงสร้างทนุของ
กองทนุฯ ให้เหมาะสมเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะบริหารต้นทนุเงินทนุให้เหมาะสมและ
ให้อยู่ภายใต้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด กองทุนฯ จึงอาจพิจารณาจัดหา
เงินทุนทัง้ในรูปแบบหนีส้ินและทุนเพื่อการลงทุน และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ท าการซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทนุฯลงทนุครัง้แรกในสว่นที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกิจการโรงไฟฟ้า และเพื่อ
การลงทุน และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ท าการซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนฯอาจเข้าลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตได้ 

บริษัทจดัการอาจเข้าท าธุรกรรมจดัหาเงินทนุในนามของกองทนุฯ เพิ่มเติมในอนาคต อยา่งไรก็ตาม บริษัท
จดัการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่งในฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยการรักษาโครงสร้างเงินทุน 
และสดัสว่นหนีส้นิให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพย์ 

การหักค่าใช้จ่ายและการกันส ารองเพื่อช าระหนีต้ามสัญญากู้ยืมเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุฯ เข้าท าสญัญากู้ยืมเงินใดๆ ในอนาคต กองทนุฯ จะท าการหกัรายจ่ายที่เก่ียวกบัเงินกู้ยืม
นัน้ๆ ท่ีได้จ่ายในปีที่เก่ียวข้อง ออกจากรายได้ของกองทุนฯ ในการค านวณก าไรสทุธิเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การพิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี ้กองทุนฯ จะท าการกนัส ารองตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงิน (หากมี) และกันส ารองเงินในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการช าระหนีท้ี่จะถึงก าหนดช าระตาม
สญัญากู้ยืมเงินก่อนท่ีจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หลักเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ 

1. กองทนุฯ จะรักษาอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุตามอตัราที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่ ณ ปัจจบุนั 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนของกองทุนฯ จะต้องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักลา่ว
มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนฯ ลงทนุในหุ้นของบริษัทย่อย การค านวณ
อตัราหนีส้ินต่อทุนของกองทุนฯ ให้ค านวณส่วนของหนีส้ินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตาม
หลกัการจัดท างบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของกองทุนฯ 
ด้วย 

2. บริษัทจดัการ จะจดัหาเงินทนุเพื่อกองทนุฯ ได้โดยวิธีการกู้ยืมเงิน และเฉพาะเพื่อการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(1) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(2) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพฒันาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการไม่
แล้วเสร็จให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ 
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(3) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนให้มีความเหมาะสม
ตอ่การจดัหาผลประโยชน์ 

(4) การช าระหนีกู้้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันที่กองทุนฯ หรือ ที่กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทุนฯลงทุนฯ ได้ก่อภาระหนีไ้ว้เพื่อใช้ในการด าเนินการ (1) (2) หรือ (3) (การ 
refinance) 

(5) กรณีอื่นใดตามที่ กลต. ประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว 

3. ในการเข้าท าธุรกรรมจดัหาเงินทนุ บริษัทจดัการ ต้องด าเนินการเพื่อให้มีการจ ากดัความรับผิด
ของกองทนุฯ ตามสญัญากู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัให้มีข้อตกลงในสญัญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทนุฯ มีความรับผิดตามสญัญากู้ยืม
เงินไมเ่กินกวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

(2) ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ต้องไมม่ีข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อก าหนดที่แสดงวา่ กองทนุฯ มีสิทธิเรียกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุคืนเงินทนุหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้แล้วโดยชอบให้แก่กองทนุฯ ไมว่า่ด้วยเหตใุด 
หรือ 

(ข) ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ  
ที่เกิดขึน้ภายใต้สญัญาที่ท าขึน้ระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลภายนอก 

4. บริษัทจดัการ อาจน าทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปเป็นหลกัประกันการช าระหนีข้องกองทุนฯตาม
เอกสารการจดัหาเงินทนุได้ 

5. ผู้ให้กู้ยืมตามการจดัหาเงินทนุใดๆ ต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ 

8.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

8.2.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทนุฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทนุฯมี
ก าไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผล ทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ” หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุนฯที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ก.ล.ต. ก าหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุฯ 
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(ข) การหกัด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการตอ่ไปนี ้

1. การซอ่มแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯ ตาม
แผนที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุฯ และหนงัสือชีช้วน หรือที่
บริษัทจดัการกองทนุฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

2.  การจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงิน
ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่  8.1 
“นโยบายการกู้ ยืมเงิน” หรือที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า 

 ในกรณีที่กองทนุฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่ยงัไม่
เกิดขึน้ (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจดัการกองทนุฯ จะกนัส ารองตามรายการในข้อ (ข) ได้
ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตาม (ข) 1. และ (ข) 2. ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด 

(2) ในกรณีที่กองทนุฯ มีก าไรสะสม บริษัทจดัการ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไร
สะสมได้ 

(3) ในกรณีที่กองทนุฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการ จะไมจ่่ายเงินปันผล ไมว่า่จะเป็นการ
จ่ายจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุฯ 
ในอนาคตบริษัทจดัการ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้ 

8.2.2 เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงิน
ปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8.2.1 “นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล” 

8.2.3 วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจดัการ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกลุบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนั
นบัแต่สิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ ก.ล.ต. ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจดัการ จะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอตัราเงิน
ปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั 
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(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

 เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
เทา่นัน้ท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจดัการ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามที่กฎหมายก าหนดบริษัทจัดการ จะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุฯ 

8.2.4 ข้อจ ากัดสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัความในเร่ืองข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดหรือ
ผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในหวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” 
หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ” “”บริษัทจดัการ จะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่
บุคคลเดียวกันของบุคคลนัน้หรือผู้ ลงทุนต่างด้าวนัน้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่
ก าหนด เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกิน
กวา่อตัราที่ก าหนดไว้ จะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผลในสว่นของหนว่ยลงทนุที่ถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ ทัง้นี ้
จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผน่ดิน โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงรับทราบและยินยอม
ให้ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจดัการ ยงัมิได้ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและ
แยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุฯ  โดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุฯ จนกวา่จะมีการเลกิกองทนุฯ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ”“”บริษัทจดัการ
จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดนัน้ให้แก่กลุ่มบุคคล
เดียวกนันัน้ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

กรุณาพิจารณาข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ  8.4.8 ข้อ 2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจ านวนที่เกินกว่า
อตัราที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการ จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที่ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่
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การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

8.2.5 การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทุนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับ ในกรณีที่กองทนุฯ มีสภาพคลอ่งสว่นเกินเกินกวา่ที่กองทนุฯ มีความจ าเป็นต้องใช้ 

ทัง้นี ้ในการลดทนุจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการ ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
การลดทุนจดทะเบียนในหวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.6 “กำรลดเงินทุนจด
ทะเบียน” ท้ายนี ้

8.3 การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

8.3.1 การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการ ออกใบหน่วยลงทนุให้ได้โดยยื่นค าขอออก
ใบหน่วยลงทนุตามแบบท่ีนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการ ก าหนด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการซึ่งนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ ก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียนและ/หรือบริษัทจดัการ ต้องจดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุท่ีเป็นปัจจบุนั และมีข้อมลูที่จ าเป็น
และเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัท
จดัการ และบคุคลอื่นได้ 

บริษัทจดัการ จะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึรายช่ือผู้จองซือ้แตล่ะรายที่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและจอง
ซือ้หนว่ยลงทนุเมื่อผู้จองซือ้ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

นายทะเบียนจะด าเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อน
แล้วกับนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์) หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้จองซือ้ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิ (custodian))หรือฝากไว้กบันายทะเบียน (โดยฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) ตามที่ระบไุว้ใน
ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

8.3.2 ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อมีการจัดตัง้กองทุนฯ (กล่าวคือ วนัจดทะเบียนกองทุนฯ) บริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนัจดทะเบียน
กองทุนฯดังกล่าว เมื่อได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ผู้
ลงทุนอาจซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่ตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีขายได้เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 
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หนว่ยลงทนุท่ีจะขอจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช าระเต็มมลูคา่แล้วทัง้หมด 

(2) ระบช่ืุอผู้ ถือ 

(3) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทัง้นีต้้องระบุ
ข้อจ ากดันัน้ไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) เป็นกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิโครงการจดัการกองทนุรวมจาก ก.ล.ต. แล้ว 

(5) มีผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. 

(6) มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายย่อยไม่น้อยกว่า 500 ราย โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายยอ่ยดงักลา่วต้องถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ย
ลงทุนทัง้หมดที่จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ หากผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นหรือ
โครงการลงทุน ให้นบัเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีกองทนุรวมอื่นหรือโครงการลงทนุถืออยู ่แตร่วมกนัไมเ่กิน 100 ราย 

“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย” ในข้อนีห้มายถงึผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่มใิช่บคุคลตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจัดการ และผู้จดัการกองทนุฯ และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึง่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือ
การด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของตนในการก าหนด
นโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ข) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ 
ลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทกุรายของ
บคุคลในข้อ (ก) ข้างต้นรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต 
ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึง่ได้แก่ 
บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาติสนิทอื่น  

(ค) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทนุจดทะเบียนยกเว้นผู้ ถือ
หน่วยลงทุนนัน้เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนฯ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนประกันสังคมที่ก าหนดขึน้ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการ
ลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิตามกฎหมาย 

(ง) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานของโรงไฟฟา้อยา่งมีนยัส าคญั ไมว่า่อิทธิพลดงักลา่วจะ
สบืเนื่องจากการเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับมอบอ านาจตามสญัญาหรือการอื่นใด
ก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบคุคลที่เข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้
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• บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด 

• บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ
ของโรงไฟฟา้ได้ 

• บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามค าสัง่
ของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
หรือ 

• บคุคลที่ตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในโรงไฟฟ้า หรือมีความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเยี่ยงผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่มีต าแหน่งซึ่งมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของโรงไฟฟา้ 

บริษัทจัดการ มีแผนที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ทนัทีหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุฯ  อนึ่ง แม้วา่บริษัทจดัการ คาดวา่จะได้รับอนมุตัิ
จากตลาดหลกัทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากมีการช าระค่าหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว แต่ตลาด
หลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาค าขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์
ได้รับเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว หลงัจากนัน้ หน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วสามารถเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 
2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ดงันัน้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลกัทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วจะยงัไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซือ้
และผู้ขายอาจตกลงซือ้ขายหนว่ยลงทนุนอกตลาดได้ ทัง้นี ้บนสมมติฐานว่าหนว่ยลงทนุจะได้รับ
อนมุตัิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายในการ
เสนอขายจะท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้องกระท าตาม
ข้อก าหนดในหวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.5 “วิธีกำรโอนหน่วย
ลงทนุ” 

8.4 การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน   

8.4.1 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหนว่ยลงทนุทัง้หมดตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป
ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ผู้จองซือ้ทัว่ไป ผู้จองซือ้พิเศษ หรือผู้สนบัสนนุ 

ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ หมายถึง ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) ที่เป็นผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัที่ 21 มิถนุายน 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ เพื่อสิทธิในการจองซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนุน (Pre-Emptive Right) ในสดัส่วน 
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17.8484 หุ้นสามญัของผู้สบัสนนุ ตอ่ 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ โดยหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ท่ีเกิดจาก
การค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ มีสิทธิในการจองซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ เกินกวา่สิทธิที่ตนเองได้รับได้ อยา่งไรก็ดี เมื่อรวมจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
ฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของผู้ สนับสนุน ทัง้สิน้แล้ว ต้องไม่เกิน 45,500,000 หน่วย โดยผู้ ถือหุ้ นของ
ผู้สนบัสนุน จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ผ่านผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจัด
จ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 8.7.6 เท่านัน้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 8.4.2 และการจัดสรรหน่วยลงทุนของ
กองทนุฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ จะเป็นไปตามวิธีที่ระบใุนข้อ 8.4.3 

ผู้จองซือ้ทัว่ไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ใช่ผู้จองซือ้พิเศษ หรือผู้จองซือ้พิเศษที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรแบบผู้จองซือ้พิเศษ 

ผู้จองซือ้พิเศษ หมายถึง ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้และ/หรือลกัษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้วแตก่รณี 

(1) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศ กลต. ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้
ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ข) ธนาคารพาณิชย์ 

(ค) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(ง) บริษัทเงินทนุ 

(จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(ฉ) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(ช) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(ซ) บริษัทประกนัชีวิต 

(ฌ) กองทนุรวม 

(ญ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฎ) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ฏ) กองทนุประกนัสงัคม 

(ฐ) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ฑ) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(ฒ) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(ณ) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 
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(ด) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(ต) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(ถ) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(2) กองทุนส่วนบคุคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม (1) หรือ (3) ถึง (10) โดยที ่

 ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ได้แก่ผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(1)    นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้ 

 (ก)     มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่ 200 
ล้านบาทขึน้ไป  

(ข)     มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต่ 40 ล้านบาทขึน้
ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตัง้แต ่80 ล้าน
บาทขึน้ไป   

ทัง้นี ้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

(2)    บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก)    มีสินทรัพย์สทุธิตัง้แต่ 70 ล้านบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักลา่วไม่นบัรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 

(ข)    มีรายได้ต่อปีตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมี
รายได้ตอ่ปีตัง้แต ่7 ล้านบาทขึน้ไป 

(ค)    มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่25 ล้านบาทขึน้
ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตัง้แต ่50 ล้าน
บาทขึน้ไป 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(1)    นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้ 

(ก)    มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที่ผู้ สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่ 100 
ล้านบาทขึน้ไป  

(ข)    มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้
ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตัง้แต ่40 ล้าน
บาทขึน้ไป   

ทัง้นี ้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

(2)    บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก)    มีสินทรัพย์สทุธิตัง้แต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักลา่วไม่นบัรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 
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(ข)    มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่4 ล้านบาทขึน้ไป  

(ค)    มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้
ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตัง้แต ่20 ล้าน
บาทขึน้ไป 

(3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(6) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(7) โครงการจดัการลงทนุ (collective investment scheme) ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป 

(8) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกนักบัผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (1) แต่ไมร่วมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม 
ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
และผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(ข) ผู้ลงทนุตาม (3) 

(ค) กองทนุสว่นบคุคลที่เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ข) 

(9) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมด 

(10) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ ก.ล.ต.ก าหนด 

ผู้สนบัสนนุ หมายถึง บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน)  

8.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการ จะต้องเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจาก ก.ล.ต. ให้จดัตัง้
กองทนุฯ มิเช่นนัน้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ เป็นอนัสิน้สดุลง 

บริษัทจดัการ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะด าเนินการเสนอขายครัง้แรกตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่  ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอย่างอื่น 
และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครัง้แรก
อาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทนุเห็นสมควร บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิใน
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การเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการจดัสรรหนว่ยลงทนุ รวมถึงสดัสว่นหรือจ านวนการจดัสรร
ตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอขายครัง้แรกประสบความส าเร็จ
สงูสดุ 

ส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้อื่นๆ ของกองทุนฯ (หากมี) บริษัทจดัการ จะต้องท าการเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจดัการ จะได้
ก าหนดส าหรับการเสนอขายครัง้นัน้ๆ 

1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

ผู้สนบัสนุนจะด าเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์”) จดัสง่เอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดงันี ้

1. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ (ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) 

2. ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

3. ค ารับรองสถานะนิติบคุคลและค ายินยอมเผยข้อมลูตาม FATCA  

4. แบบ Bill Paymant ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

5. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ง 

6. รายละเอียดการจองและจดัสรร และวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

7. หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาล 

 บรีุรัมย์ (บนัทกึใสแ่ผน่ซดีี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้หุ้นของผู้สนบัสนนุ ไม่ได้รับเอกสารดงักลา่ว สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และขอรับเอกสารอื่นๆ รวมถึง
หนงัสอืชีช้วน (บนัทกึใสแ่ผ่นซีดี) ได้ที่ส านกังานของผู้สนบัสนนุตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึง
วนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในวนัและเวลาท าการของส านกังานของผู้สนบัสนนุ และที่ส านกังาน
ของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ในวนัและเวลาท าการของส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)  

นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ สามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือชีช้วนและใบค า
ขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนุน ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.bblam.co.th หรือเว็บไซต์ www.brrgif.com ตัง้แต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 (แต่ไม่รวมถึง
แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) และแบบประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน 
(Risk Profile) ซึ่งสามารถขอรับได้จากส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง) 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 176  

 

ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

ผู้จองซือ้ทัว่ไปสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป (ซึ่งค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบบัเดียวกัน) ได้ที่
บริษัทจัดการ  หรือส านักงานและแต่ละสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) ตัง้แตว่นัท่ี 6 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560  
ในวนัและเวลาท าการของส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
และ ธนาคารกรุงเทพ) (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ ซึง่ไมรั่บจองซือ้หนว่ยลงทนุ) 

นอกจากนัน้ ผู้จองซือ้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชีช้วนและใบค าขอเปิด
บญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.bblam.co.th 
หรือเว็บไซต์ www.brrgif.com  ตัง้แตว่นัท่ี 6 กรกฎาคม 2560  (แตไ่มร่วมถึงแบบตรวจสอบความ
มีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ซึ่ง
สามารถขอรับได้จากส านกังานและแต่ละสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ)) 

ส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ  

ผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วน และใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หน่วยลงทุน (ซึ่งค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดียวกัน) ได้ที่
ส านกังานของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่ 6 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัที่ 27 
กรกฎาคม 2560  ในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ส าหรับผู้สนบัสนนุ 

ผู้จองซือ้ประเภทผู้สนบัสนนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วน และใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้
หน่วยลงทนุ (ซึ่งค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบบัเดียวกนั) ได้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการ ตัง้แต่วนัที่ 6 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560  ในวนัและเวลา
ท าการของบริษัทจดัการ 

2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

ตัง้แต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในวนัและเวลาท าการของส านกังาน
และแตล่ะสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง)  

ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

ตัง้แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาท าการของ
ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) และในวนัและเวลาท า
การของส านกังานและแต่ละสาขาของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ธนาคารกรุงเทพ) 
(ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ ซึง่ไมรั่บจองซือ้หนว่ยลงทนุ) 
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ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ 

ตัง้แต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาท าการของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ส าหรับผู้สนบัสนนุ 

ตัง้แตว่นัที่ 24 กรกฎาคม 2560  ถึงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560  ในวนัและเวลาท าการของส านกังาน
ของบริษัทจดัการ  

3. การก าหนดราคาเสนอขาย 

ส าหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัทจัดการ  และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  จะ
ก าหนดโดยวิธีการท า Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทนุ
ของนกัลงทุนสถาบนัในแต่ละระดบัราคาของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นโดยเปิดโอกาสให้นกั
ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจ านวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซือ้มายังผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยราคาเสนอขายสดุท้ายจะเป็นราคาที่มีนกัลงทุนสถาบันเสนอความ
ต้องการซือ้เข้ามาและท าให้บริษัทจดัการ ได้รับเงินตามจ านวนที่ก าหนดว่าต้องใช้ในการลงทุน
ในทรัพย์สินที่กองทนุฯลงทุนครัง้แรกและยงัมีความต้องการซือ้หน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอใน
ระดบัท่ีคาดวา่จะท าให้ราคาหนว่ยลงทนุมเีสถียรภาพในตลาดรองทัง้นี ้ราคาเสนอขายสดุท้ายจะ
เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบือ้งต้นซึ่งเป็นช่วงราคาที่ใช้ในการท า  
Bookbuilding คือ 9.90  บาท – 10.40  บาทตอ่หนว่ยลงทนุ (“ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น”) 

บริษัทจดัการ ร่วมกบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขาย
สุดท้ายโดยเร็วภายหลงัการก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  www.settrade.com 
เว็บไซต์ ของบริษัทจดัการ เว็บไซต์ของกองทนุฯ และเว็บไซต์ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วย
ลงทนุ ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560  ตามรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้หรือในกรณีที่สามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายสดุท้ายได้แต่ในขณะที่ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนฯ บริษัทจัดการ 
หรือผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ใช้สิทธิยกเลิกการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือไม่

 เวบ็ไซต์ 

บริษัทจดัการ www.bblam.co.th 

กองทนุฯ www.brrgif.com 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) www.maybank-ke.co.th 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) www.bangkokbank.com 
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สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขใดๆตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ย (Underwriting Agreement) ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) กรณีที่ผู้สนบัสนนุไมใ่ช้สทิธิ
จองซือ้หนว่ยลงทนุในจ านวนตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 8.4.2 ข้อ 5 
“สดัส่วนกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการ  และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ อาจจะ
ด าเนินการยกเลิกการจัดตัง้และจัดการกองทุนฯและ/หรือยุติการเสนอขายครัง้แรกในกรณี
ดงักลา่วบริษัทจดัการ จะคืนหรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายคืน
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทุกรายตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 “การบริหารและ
จดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 9 “การคืนเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ” 

นอกจากนี ้หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่ ก.ล.ต. น ามาพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจดัตัง้กองทนุฯ  BRR BEC BPC  หรือบริษัท
จัดการ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าว และชีแ้จงผลกระทบรวมทัง้แนวทางการ
ด าเนินการตอ่ไปให้ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า โดย ก.ล.ต. มีสทิธิที่จะใช้ดลุพินิจตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน.1/2554 ในการระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั ง้กองทุนฯ หาก ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุฯและไมม่ีมาตรการอื่นใดที่ ก.ล.ต. เห็นวา่เหมาะสมเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสยีหายตอ่ผู้
ลงทนุดงักลา่วได้ ทัง้นีป้ระกาศดงักลา่ว ได้ก าหนดให้ ก.ล.ต. มีอ านาจสัง่ให้บริษัทจดัการ แก้ไข
หรือเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติม หรือระงบัการเสนอขายหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
เพิกถอนการอนมุตัิให้จัดตัง้กองทุนฯ หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่  ก.ล.ต. น ามา
พิจารณาเพื่ออนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯมีความคลาดเคลื่อนในสาระส าคญัหรือมีเหตกุารณ์ที่มีผล
ให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนเข้าซือ้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปรากฏต่อ ก.ล.ต. ก่อนการอนุมัติ ก.ล.ต. อาจไม่
อนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯนัน้ ในกรณีที่ ก.ล.ต. ระงบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ บริษัทจดัการ จะคืนหรือด าเนินการให้ผู้จดัการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทุกรายตาม
รายละเอียดในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ” ข้อ 9 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

4. ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ทกุรายที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทนุและมีสิทธิในการจองตามที่ระบุ
ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้ สนับสนุน จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ราคา 10.40 บาทต่อ
หนว่ย ซึง่เป็นราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น (“ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน”) ในกรณี
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ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย มีราคาต ่ากว่าราคาจองซือ้หน่วยลงทุน และในกรณีที่จ านวนหน่วย
ลงทนุที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจ านวนหน่วยที่จองซือ้ (กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการจองเกินสิทธิที่ได้รับ) 
บริษัทจัดการจะคืนหรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) 
คืนเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ซึง่ท าการจองซือ้ทกุราย ตามรายละเอียด
ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ” ข้อ 
9 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  

ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

ผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรายและผู้ จองซือ้พิเศษที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนและได้รับการจัดสรร
ตามวิธีการส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ราคา 10.40 บาทต่อ
หนว่ย ซึง่เป็นราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น (“ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน”) ในกรณี
ที่ (1) ราคาเสนอขายสดุท้าย มีราคาต ่ากวา่ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือ (2) กรณีที่จ านวน
หน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่าจ านวนหน่วยที่จองซือ้ บริษัทจดัการจะคืนหรือด าเนินการ
ให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละราย (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) คืน
เงินส่วนต่างค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตาม (1) และ/หรือ (2) ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปทุกราย 
ตามรายละเอียดในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ” ข้อ 9 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้จองซือ้พิเศษ และผู้สนบัสนนุ 

ผู้จองซือ้ประเภทผู้จองพิเศษ และผู้สนบัสนนุ จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีราคาเสนอ
ขายสดุท้าย 

5. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
ประเทศผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุตามรายช่ือที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและ
จัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.7.6 “บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง” ข้อ 1 “ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุ” โดยบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุจะด าเนินการเสนอขาย
และจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ตามสดัสว่นเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศรวม 350,000,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ประมาณ    45,500,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้จองซือ้ทัว่ไป ประมาณ  115,500,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้จองซือ้พิเศษ ประมาณ  119,000,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้สนบัสนนุ ประมาณ    70,000,000 หนว่ย 
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ทัง้นี ้สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุข้างต้นเป็นสดัสว่นเบือ้งต้น บริษัทจดัการ และผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบไุว้ข้างต้น รวมทัง้อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสดัสว่นการเสนอขาย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม ได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น 
ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนกัลงทนุแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขาย
ครัง้แรกประสบความส าเร็จสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบเทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการจัดสรร
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.3 “การจดัสรรหน่วย
ลงทนุ” ข้อ 2 “ข้อจ ำกดักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ” 

6. วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

(1) ผู้ จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ตามวนัเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการ
กองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 2 “วนัเวลำท ำกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุ” โดยผู้จองซือ้อาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หนว่ยลงทนุตามสทิธิที่
ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จะจองซือ้ต่อ 1 ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้ ถือหุ้นของ
ผู้สนบัสนนุ 

(2) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดียวจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) โดยจะต้องช าระท่ีราคา 
10.40 บาทต่อหน่วยและจะหักกลบลบหนีก้ับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(3) ผู้ จองซื อ้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูก ค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตาม
วิธีการท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ก าหนด 

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
ดงันัน้  ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วย
ลงทนุส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ แจ้งความประสงค์วา่จะให้น าหน่วยลงทนุท่ีได้รับ
การจดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่
ผู้ รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการ จะด าเนินการน า
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
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(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สนิของผู้
จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนุน (เข้าพอร์ตที่ผู้ จองซือ้มีกับบริษัทหลกัทรัพย์
หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากไว้กบันายทะเบียน ซึ่งบริษัทจดัการ จะด าเนินการน าหนว่ยลงทนุท่ีได้รับ
การจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ จองซือ้ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้ จองซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์มตาม
ข้อก าหนดของ FATCA เพื่อน าสง่ให้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย ในกรณี
ไมส่ง่เอกสารตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ด าเนินการออกเป็นใบหน่วยลงทุนแทนหรือด าเนินการตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ  ทัง้นี ้การขอถอนเป็นใบหน่วยลงทุนในภายหลงั ผู้ จองซือ้
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด โดยในกรณีนี ้
ผู้จองซือ้จะยงัไม่สามารถท าการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ประสงค์จะท าการขายหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้จะต้องท าการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ เป็นการ
ลว่งหน้า หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในช่ือของผู้ จองซือ้และจัดส่งให้ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วย
ลงทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ โดยผู้จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัท
จดัการ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดการท าใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ จองซือ้จะต้องระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหุ้ นของ
ผู้ สนับสนุน อย่างชัดเจน กรณีที่ผู้ จองซือ้ระบุไม่สมัพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัส
สมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใด
อย่างหนึ่ง บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุ หรือตามดลุพินิจของ
บริษัทจดัการ 

ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป  

(1) ผู้ จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ)  ได้ตามวนัเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8 
“การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 2 
“วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน” โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนขัน้
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ต ่า 2,000 หนว่ย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หนว่ย โดยไมจ่ ากดัจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจะจองซือ้ตอ่ 1 ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

(2) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดียวจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) 
โดยจะต้องช าระที่ราคา 10.40  บาทตอ่หนว่ยและจะหกักลบลบหนีก้บัผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) ไม่ได้ พร้อมทัง้กรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป
ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(3) ผู้ จองซื อ้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูก ค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตาม
วิธีการที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย  (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ 
ธนาคารกรุงเทพ) ที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ด้วยก าหนด 

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ดงันัน้  ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วย
ลงทุนส าหรับผู้ จองซือ้ทั่วไป แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
จดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ท่ีใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่
ผู้ รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการ จะด าเนินการน า
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สนิของผู้
จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป (เข้าพอร์ตที่ผู้ จองซือ้มีกับบริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากไว้กบันายทะเบียน ซึ่งบริษัทจดัการ จะด าเนินการน าหนว่ยลงทนุท่ีได้รับ
การจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ จองซือ้ (เข้าบัญชี 600) โดยผู้ จองซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์มตาม
ข้อก าหนดของ FATCA เพื่อน าสง่ให้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย ในกรณี
ไมส่ง่เอกสารตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ด าเนินการออกเป็นใบหน่วยลงทุนแทนหรือด าเนินการตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ  ทัง้นี ้การขอถอนเป็นใบหน่วยลงทุนในภายหลงั ผู้ จองซือ้
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด โดยในกรณีนี ้
ผู้จองซือ้จะยงัไม่สามารถท าการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ประสงค์จะท าการขายหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้จะต้องท าการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซือ้ขาย
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หลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ เป็นการ
ลว่งหน้า หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในช่ือของผู้ จองซือ้และจัดส่งให้ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วย
ลงทุนส าหรับผู้ จองซือ้ทั่วไป โดยผู้ จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการ 
ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดการท าใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้
ทัว่ไปอย่างชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบไุม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสั
สมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
อยา่งใดอย่างหนึง่ บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ หรือ
ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 

ส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ 

ในการจองซือ้หน่วยลงทนุของผู้ จองซือ้พิเศษ ให้ผู้จองซือ้พิเศษจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้องน าสง่ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้
จองซือ้พิเศษหรือผู้สนบัสนนุที่ผู้จองซือ้พิเศษได้ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซือ้
หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุน  (ตามที่ผู้ จดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้พิเศษจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ที่ ราคา
เสนอขายสดุท้าย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะได้มีการ
ก าหนดตอ่ไป 

ส าหรับผู้สนบัสนนุ 

ในการจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้สนบัสนุน ให้ผู้สนบัสนนุจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ 
โดยต้องน าส่งใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้สนบัสนุน ที่ผู้สนบัสนุนได้ลง
ลายมือช่ือเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซือ้หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิด
บัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน (ตามที่บริษัทจัดการจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่บริษัท
จดัการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยผู้สนบัสนุนจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ที่ราคา
เสนอขายสดุท้าย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ จะได้มีการก าหนดตอ่ไป 

7. การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ในการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุนเต็มตามจ านวนเงินที่จองซือ้ในวันที่จองซือ้  โดยจะหักกลบลบหนีก้ับผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ ไมไ่ด้  
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ในการเสนอขายครัง้แรก การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

(1) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนในราคาจองซือ้หน่วย
ลงทุน ตามจ านวนที่จองซือ้ในวนัที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน  เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดราฟต์ ทัง้นี  ้ต้องน าฝากโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัอ้างอิง 
(Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ) และต้องช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) เห็นชอบ  

 ส าหรับกรณีช าระเงินด้วยเงินโอน ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินระหว่างวนัที่ 7 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ให้อยู่ระหว่างเวลาเปิดและปิดท าการของ
ส านกังานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยโอนเงินเข้า
บญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้
หุ้น 3” 

และกรณีการช าระค่าจองซือ้ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ผู้จองซือ้จะต้องช าระ
เงินระหว่างวนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ให้อยู่ระหว่าง
เวลาเปิดและปิดท าการของส านกังานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ยกเว้นวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 จะต้องช าระเงินก่อนเวลา 12.00 น. โดย 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 13 
กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุ้น 3” โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดราฟต์ดังกล่าวต้องอยู่ในเขตส านกัหกับัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารที่น า
ฝากเท่านัน้ ซึ่งสามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวนัท าการถัดไป พร้อมระบุช่ือ 
นามสกลุ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิตอ่ได้ไว้ด้านหลงั เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ดงักลา่ว เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุ  

 ผู้ จองซือ้ต้องยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่ วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหุ้ นของ
ผู้สนบัสนนุ ที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ย
ลงทุน พร้อมกับหลกัฐานใบน าฝากเงิน ณ ส านักงานหรือสาขาของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8 “การ
บริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ”ข้อ 2 “วนั
เวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ” 
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(2) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ได้รับใบค าขอเปิด
บญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนุน พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในสว่นนีแ้ล้ว ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง) จะออกส าเนาใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้ ถือหุ้น
ของผู้สนบัสนนุ ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลกิการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้  

(4) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน  และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  

(5) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) จะน าเงินที่ได้รับจากการจอง
ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
(เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยเฉพาะ ทัง้นี ้จะต้อง
แยกเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่
บริษัทจดัการ ตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

ส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

(1) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนในราคาจองซือ้หน่วย
ลงทนุ ตามจ านวนที่จองซือ้ในวนัท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด  เช็ค ดราฟต์  แคชเชียร์
เช็ค เงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร (เฉพาะผู้จองซือ้ที่จอง
ซือ้ผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) และเป็นลูกค้าที่มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) 
เทา่นัน้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ (เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง) จะก าหนดตอ่ไป) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุ (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง และ ธนาคารกรุงเทพ) เห็นชอบ  

ส าหรับผู้ จองซือ้ทั่วไปที่ประสงค์จะจองซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยช าระเป็นเงินโอน  เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ 
ดงักลา่ว ต้องน าฝากโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็น
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ของผู้จองซือ้ 10 หลกั และต้องช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้  
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ส าหรับกรณีช าระเงินด้วยเงินโอน ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินระหวา่งวนัที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ให้อยู่ระหว่างเวลาเปิดและปิดท าการของ
ส านกังานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยโอนเงินเข้า
บญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้
หุ้น 2” 

และส าหรับกรณีการช าระค่าจองซือ้ด้วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ผู้จองซือ้จะต้อง
ช าระเงินระหว่างวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ให้อยู่
ระหวา่งเวลาเปิดและปิดท าการของส านกังานใหญ่และสาขาของธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ยกเว้นวนัที่ 20 กรกฎาคม 2560 จะต้องช าระเงินก่อนเวลา 12.00 น. 
โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 
20 กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ 
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุ้น 2” โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วต้องอยู่ในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัสาขาของธนาคารที่
น าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวนัท าการถดัไป 

ส าหรับผู้ จองซือ้ทั่วไปที่ประสงค์จะจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) โดยประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสด หรือ เงินโอน สามารถจอง
ซือ้ได้ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาของธนาคารท่ีมีบริการรับจอง
ซือ้ ถึงเวลาปิดท าการของส านกังานดงักลา่ว ระหว่างวนัที่ 17 ถึงวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2560 โดยมีรายละเอียดบญัชี ดงันี ้

“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์” 

และส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินระหวา่งวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2560 ทัง้นี ้ให้อยู่ระหว่างเวลาเปิดและปิดท าการสาขาของธนาคาร ยกเว้นวนัที่ 20 
กรกฎาคม 2560 จะต้องช าระเงินก่อนเวลา 12.00 น. โดยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค 
จะต้องลงวนัที่ไมเ่กินวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกั
หกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีน าฝากเทา่นัน้ และขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชี ดงันี ้ 

“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟา้กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์” 

ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ให้ระบช่ืุอ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง
ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย
ก าหนด อาจมีความแตกตา่งกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ทัว่ไปปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ ผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะก าหนด 
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 ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปท่ีกรอก
ครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมกบัเช็ค 
ดราฟต์ หรือหลกัฐานใบน าฝากเงิน ณ สถานที่ของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุ ภายในวนัเวลาที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อย
ที่ 8.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ”ข้อ 2 “วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ” 

(2) หลงัจากที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ได้รับใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปพร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารประกอบ
ในการขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
สว่นนีแ้ล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ จะออกส าเนาใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) 

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
จองซือ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้  

(4) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน  และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  

(5) บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ จะน าเงินที่ได้รับจากการจอง
ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ หรือผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยเฉพาะทัง้นี ้
จะต้องแยกเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสง่มอบ
ให้แก่บริษัทจดัการ ตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้  

ส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ 

ผู้จองซือ้พิเศษจะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุโดยยื่นใบค า
ขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้พิเศษหรือผู้สนบัสนนุ ที่กรอกครบถ้วนและ
เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน(ตามที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ภายในวนัเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.2 “การ
เสนอขายหนว่ยลงทนุ” ข้อ 2 “วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ” และช าระคา่จองซือ้ในราคา
เสนอขายสดุท้ายตามวธีิการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้งโดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุ 

ส าหรับผู้สนบัสนนุ 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 188  

 

ผู้สนบัสนุนจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้พิเศษหรือผู้สนบัสนุน ท่ีกรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการ
ขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุ(ตามที่บริษัทจดัการ จะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานท่ี
ของบริษัทจัดการ  ภายในวนัเวลาที่ระบุไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทนุฯ” หวัข้อ
ยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ” ข้อ 2 “วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ” และช าระ
ค่าจองซือ้ในราคาเสนอขายสุดท้ายตามวิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้งโดยบริษัท
จดัการ 

8. ข้อสงวนสิทธิ 

(1) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกหรือเมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนฯ หากเกิด
เหตกุารณ์ดงัที่ระบไุว้ในยอ่หน้าสดุท้ายของหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” 
หัวข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน”  ข้อ 3 “กำรก ำหนดรำคำเสนอขำย
สดุท้ำย” บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ สามารถยตุิการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุฯ และ/หรือ ยกเลิกการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯ ได้ และ
บริษัทจดัการ จะรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการเสนอขายหนว่ยลงทนุและ/หรือ 
การยกเลิกการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯ ภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัท่ียตุิการเสนอขาย
หน่วยลงทนุหรือมีการยกเลิกการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯ นัน้ (แล้วแต่กรณี) และให้
การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ นัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีรายงานให้ ก.ล.ต.ทราบ 

 ทัง้นี ้เมื่อมีการยตุิการเสนอขายหนว่ยลงทนุและ/หรือ การยกเลิกการจดัตัง้และจดัการ
กองทุนฯ ตามความในข้อนี ้บริษัทจัดการ จะคืนหรือด าเนินการให้ผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทกุราย ตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ” ข้อ 9 “กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ” 

(2) บริษัทจดัการ หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:  

(ก) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด รวมทัง้ผู้สนบัสนนุและกลุม่บคุคล
เดียวกันของผู้สนบัสนุนประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนในจ านวนที่อาจเป็น
เหตใุห้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็น
บคุคลที่ได้รับยกเว้นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด    

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวจองซือ้หน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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(ค) กรณีที่บคุคลที่จองซือ้เป็นบคุคลที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้มีการลงทนุใน
หนว่ยลงทนุ 

(ง) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน 

(จ) กรณีบริษัทจัดการ หรือ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ใช้ดุลพินิจ
ปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยลงทนุ อนัเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวัตนของ
ผู้ลงทุน และระบบบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการเปิดบัญชีกองทุนฯ ของผู้
ลงทนุ  

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณี
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการ  เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนฯหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซือ้หน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุฯหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุนฯ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนฯ ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

(ช) กรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท าแบบ
ตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบตุวัตน 
และ/หรือ แบบประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทนุ(Risk Profile)หรือผู้จอง
ซือ้หนว่ยลงทนุไมแ่สดงเจตนารับทราบถึงระดบัความเสีย่งของกองทนุฯในใบ
ค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้จองซือ้ปฏิเสธการให้ค ารับรอง
หรือความยินยอมใดๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่ก าหนดไว้ในใบค าขอเปิดบญัชี
และจองซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนหรือไม่น าส่งเอกสารประกอบในการขอ
เปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุหรือไมด่ าเนินการตามขัน้ตอนในการจองซือ้
ทีบ่ริษัทจดัการ หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ท่ีรับจองซือ้หน่วย
ลงทนุแตล่ะรายก าหนด 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสญัญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  
ไม่ว่าวนัที่มีผลบงัคบัใช้เป็นวนัใดก็ตามเช่น Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงว่า
บริษัทจัดการอาจปฏิบัติและด าเนินการพันธสญัญาต่างๆ ตามกฎหมายและ/หรือ
ข้อตกลงที่เก่ียวข้อง ของรัฐต่างประเทศนัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
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ตลอดจนอาจปฏิบัติหรือด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธ
สญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

9. การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีที่ต้องมีการคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนหรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละรายคืนเงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่จองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ  หรือผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ แตล่ะราย ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีที่บริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุฯ และ/หรือ ได้ยตุิการขายหน่วยลงทนุ
เนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 8 “ข้อสงวนสิทธิ” โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ 
ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการเสนอขายครัง้แรกและ/หรือ การยกเลกิการจดัตัง้และจดัการ
กองทนุฯ รวมภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัที่ยตุิการเสนอขายครัง้แรกหรือมีการยกเลิกการ
จดัตัง้และจดัการกองทนุฯ นัน้ (แล้วแตก่รณี) และให้ถือวา่การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ 
สิน้สุดลงในวันที่รายงานให้  ก.ล.ต.ทราบบริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจ านวนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ
ตามใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ 
หรือ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละรายภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัที่ถือว่าการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯสิน้สดุลง หรือตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นบัจากวนัที่มีการฝากเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้ รับฝากเงินเพื่อ
รักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่ บริษัทจัดการจะน าไปจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุฯ โดยในกรณีที่บริษัทจดัการค านวณผลประโยชน์ที่
เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษทศนิยมมากกวา่
สองต าแหน่ง บริษัทจดัการจะค านวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลอืสองต าแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่ค านวณได้ดงักลา่ว  

(2) กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนุมตัิจดัตัง้และจัดการกองทุนฯ สิน้สดุลง 
หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้
แรกแล้ว แตย่งัมิได้จดทะเบียนกองทนุฯ 

(ก) มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 191  

 

(ข) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(ค) มลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้เมื่อรวมกบัมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น 
(ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้แรก 
หรือ 

(ง) มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 
8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ” 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว และบริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจ านวนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ
ตามใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ 
หรือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ละราย ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหนว่ย
ลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนแต่ละ
ประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคารผู้ รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัทจัดการจะน าไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จาก
เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสอง
ต าแหน่ง บริษัทจัดการ จะค านวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองต าแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่ค านวณได้ดงักลา่ว 

(3) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนหรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซือ้หน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุฯนี ้โดยบริษัทจดัการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ย
ลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดสรร 
หรือถกูยกเลิกการขาย ตามใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุแต่ละใบซึ่งจอง
ซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ละราย ภายใน 10 
วนัท าการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือตามที่ ก.ล.ต. จะมี
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
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(4) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายมีราคาต ่ากว่าราคาจองซือ้หน่วยลงทนุบริษัทจดัการ 
จะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย คืนเงินส่วน
ต่างระหว่างราคาเสนอขายสดุท้ายกับราคาจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย 
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือตามที่ 
ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

(5) กรณีที่ ก.ล.ต.มีค าสัง่ให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนฯ เนื่องจากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้เมื่อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ แต่ยงัมิได้มี
การจดทะเบียนกองทนุฯ  

(ก) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุกบับริษัทจดัการที่ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 

(ข) มีการด าเนินการเมื่อได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้กองทุนฯ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(ค) มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของ
กองทนุฯภายหลงัการจดัตัง้ตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) มีการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ ซึ่ง
เป็นกรณีที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินการของกองทนุฯ 

(จ) มีการบริหารจดัการกองทนุฯโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในภาค 
3 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(ฉ) เมื่อ ก.ล.ต. มีค าสัง่ระงับการเสนอขายหน่วยลงทนุ หรือเพิกถอนการอนุมตัิ
ให้จัดตัง้กองทุนฯตามข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่  
8.16.3 “กำรส้ินสดุกำรอนมุติัของ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้กองทนุฯ” ข้อ (5) 

โดยบริษัทจดัการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ
ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วย
ลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
แต่ละราย ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ 
หรือตามที่ ก.ล.ต. จะมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัที่มีการฝากเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ เปิดไว้
กับธนาคารผู้ รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่
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บริษัทจัดการจะน าไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ โดยในกรณีที่บริษัท
จัดการค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง บริษัทจัดการจะค านวณโดยปัด
ทศนิยมลงให้เหลือสองต าแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่ค านวณได้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ ก.ล.ต. มีค าสัง่ให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนฯ เมื่อมีการจด
ทะเบียนกองทุนฯ ไปแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการเลิกกองทุนฯ ทันทีซึ่ง
จะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการช าระบญัชีของกองทนุฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่  8.16.6   “กำรช ำระบัญชี
กองทนุฯ” ซึ่งจะมีการหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯ
ก่อนคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก หรือการปิดการเสนอขายครัง้แรก หมายถึง วนัที่ 
27 กรกฎาคม 2560 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการเสนอขายครัง้แรก 

วิธีการคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการ
กองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 9 “กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ - 
กรณีทีต่อ้งมีกำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย(ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนหรือส่วนต่างของ
ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุกบัราคาเสนอขายสดุท้าย (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงิน
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตาม
กรณีที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน” ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่จองซือ้ผ่านบริษัท
จดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 9 
“กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ - กรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ” โดยการโอนเงินเข้า
บญัชีในช่ือของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุหรือช าระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผู้จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามแต่วิธีการที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน
จะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาตามที่
ระบไุว้ในแตล่ะกรณีตามหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน” ข้อ 9 “กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน - กรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วย
ลงทนุ” 

หากบริษัทจดัการ  หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุรายใด (แล้วแตก่รณี) ไมส่ามารถคืน
เงินค่าจองซือ้หรือสว่นต่างระหว่างราคาจองซือ้หน่วยลงทุนกบัราคาเสนอขายสดุท้าย (แล้วแต่
กรณี) ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ จองซือ้ที่จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านตนได้เพราะ
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พฤติการณ์อนัใดอนัหนึง่ที่บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ แต่ละรายเอง
ต้องรับผิดชอบ บริษัทจดัการจะช าระ หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุแต่
ละราย (แล้วแต่กรณี) ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้
จนถึงวันที่ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนหรือส่วนต่างค่าจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจน
ครบถ้วน 

10. เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน 

เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซือ้หน่วยลงทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
บริษัทจดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร 

(1) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการที่ยงัไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้ จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุคืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้า
แรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

  (2) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้ จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุคืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้า
แรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้
หนว่ยลงทนุได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

(3) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
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- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน 
นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อื่น
กระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง 
หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนา
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้ จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุคืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้า
แรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

(4) กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลทรัพย์สนิ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ และ
หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว ต้องออกมาไม่เกิน 6 เดือน โดย
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ 

- หนงัสอืมอบอ านาจที่นิติบคุคลตา่งประเทศนัน้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลทรัพย์สิน 
(Custodian) หรือส าเนา 

- หนงัสือมอบอ านาจขอผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) หรือส าเนา (กรณีมอบ
อ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบอ านาจ 

- เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุสว่นที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาสมดุ
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือ ส าเนารายการเดินบัญชี
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ดงักลา่ว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุ
เลขที่บญัชี และช่ือบญัชีผู้จองซือ้ โดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

 

 ทัง้นี ้ในกรณีคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้
จองซือ้มิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธ์ิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ จองซือ้
หนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารที่กลา่วถึงข้างต้นจ านวน 1 ชดุ และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองส าเนา
ถูกต้อง ทัง้นี ้ส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ Reused) โดยเอกสารส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็น
นิติบคุคลต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
กงสลุของไทยอายไุมเ่กิน 6 เดือน 

หมำยเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัท 

- ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อก าหนด
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนฯนี ้และหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ตาม
ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบตา่งๆ ที่ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทัง้ที่ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและ
ที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า และให้ค ารับรองตามที่จะได้ก าหนดไว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

- บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

8.4.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครัง้แรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่น

ใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่น
ผนัเป็นอยา่งอื่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุเห็นวา่การเสนอ
ขายครัง้แรกอาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ หรือกรณีที่บริษัทจดัการ และผู้ จดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจดัการ และผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวน
สทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทุนฯหรือหนังสือชีช้วนตามความเหมาะสมเพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั ้งนีป้ระสบ
ความส าเร็จสงูสดุ 
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1.      วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผุ้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ 

บ ริษั ทจัดการและผู้ จัดการการจัดจ าหน่ ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ได้แก่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นวนั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ เพื่อสทิธิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ  

(2) ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุจะได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ตามสัดสว่นการ
ถือหุ้น (Pre-Emptive Right) ในอตัราส่วน 17.8484 หุ้นสามญัของผู้สนบัสนุน ต่อ 1 หน่วย
ลงทนุของกองทนุฯ ในกรณีที่มีเศษของหนว่ยลงทนุทีเ่กิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

(3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนของกองทนุฯ เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว หนว่ยลงทนุที่เหลอืดงักลา่วจะถกูจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นของ
ผู้สบัสนนุท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันี ้

(3.1) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของผู้ สนับสนุนตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในรอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเทา่กบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือ
หุ้นของผู้สนบัสนนุจองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุที่เหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวทัง้หมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(3.2) ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุตามสดัสว่น
การถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวนน้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนุน
จองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก). จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน า
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหน่วย
ลงทนุที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข). ในกรณีที่ยงัมีหน่วยลงทุนคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการ
จดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้น
ของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลือจะ
ได้เป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จัดสรร โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอืจากการจดัสรร 
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ในกรณีที่มีเศษของหนว่ยลงทนุจากการจดัสรรหรือการค านวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุของ
กองทุนฯ ให้แก่ผู้ จองซือ้บางรายได้ หากการกระท าดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) ขัดต่อกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ข) บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุมี
หน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ค) ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหน่วยลงทุน หรือ (ง) บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดเร่ืองการกระจาย
การถือหุ้นรายยอ่ย ภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้บริษัทจัดการ และผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุที่จองซือ้และได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้แล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุมากกว่าจ านวนเงินที่ได้รับช าระ บริษัทจดัการ 
และผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการจดัสรรส าหรับผู้ ถือหุ้น
ของผู้สนบัสนนุตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยใช้จ านวนเงินคา่จองซือ้ที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

ในการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ข้างต้น หากมีหน่วยลงทนุของกองทุนฯ เหลือจากการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้นของผู้สนบัสนนุ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ขอสงวน
สทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วเพื่อเสนอขายตอ่ ผู้สนบัสนนุ และ/หรือ ผู้จองซือ้ทัว่ไป และ/
หรือ ผู้จองซือ้พิเศษ ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย
ดงักลา่วตามที่เห็นเหมาะสม และไมข่ดัแย้งกบักฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของกลต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของผู้ สนับสนุน ข้างต้น ผู้ ถือหุ้ นของ
ผู้สนบัสนนุ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว   จะไม่มี
สทิธิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป 

บ ริษั ทจัดการและผู้ จัดการการจัดจ าหน่ ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้แก่  
ผู้จองซือ้ทัว่ไปภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ทั่วไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนไม่เกินจ านวน
หนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 
“การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5 
“สดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายตามจ านวนที่จองซือ้ 
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(2) ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนเกินจ านวนหนว่ย
ลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การ
บริหารและจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 5 “สดัส่วน
กำรจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ และผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรร
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป ดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทัว่ไปทกุรายในรอบแรกตามจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่า (2,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซือ้
ท าการจองซือ้มากกวา่ 1 ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการและ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะน าจ านวนหน่วยลงทนุที่จองซื อ้
ตามใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนทกุใบมารวมกนัเพื่อท าการจดัสรรตาม
วิธีการที่ก าหนดในข้อนี ้และเมื่อได้รับผลการจัดสรรของผู้ จองซือ้รายนัน้แล้ว บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุจะด าเนินการแจ้งผลการจดัสรรให้แก่ผู้
จองซือ้แยกเป็นแต่ละใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัส่วนของการ
จองซือ้ที่ปรากฏในใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะฉบบั 

(ข) ในรอบตอ่ๆ ไป บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุจะจดัสรรหนว่ย
ลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ข้างต้นให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันรอบละ 100 หน่วย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบจ านวนหน่วยลงทุน
ตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การ
บริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5 
“สดัส่วนกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้รายใดจอง
ซือ้และยงัไม่ได้รับการจัดสรร เหลือน้อยกว่า 100 หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซือ้
รายนัน้จะถกูตดัสทิธิในการได้รับการจดัสรรในรอบนัน้และรอบตอ่ๆ ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้กับผู้จองซือ้ในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) 
ทกุรายได้ในรอบใด บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะใช้วิธีสุม่
คัดเลือกรายช่ือผู้ จองซื อ้ทั่วไปที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบัผู้จองซือ้ที่ยงัไม่ได้รับการจดัสรรเต็ม
ตามจ านวนที่จองซือ้ตามที่สุม่คดัเลอืกได้นัน้ 

(ง) บริษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ และคืนเงินค่าจองซือ้สว่นที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรให้กบัผู้ลงทนุรายนัน้ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้
รวมกนัมีจ านวนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับ
ผู้จองซือ้ทัว่ไปตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 
8.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ” ข้อ 5 “สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุ”  
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โดยการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรายนัน้ จะด าเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 
จ ากัด และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 โดยผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ 
ส านกังานและแตล่ะสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ (ในวนัท าการเทา่นัน้) หรือทาง
เว็บไซต์ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน ” ข้อ  3 “กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยสุดท้ ำย ” ห รือผ่ านทางเว็บ ไซ ต์ 
www.settrade.com ทัง้นี ้ส าหรับการตรวจสอบที่ส านกังานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ หรือทางเว็บไซต์ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 3 
“กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยสดุทำ้ย” นัน้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมลูการจดัสรรหนว่ยลงทนุท่ี
มีการจองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุรายนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี ้บริษัทจัดการ และผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปท่ีจองซือ้และได้ช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนที่จองซือ้แล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้
หน่วยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปมากกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระ บริษัทจดัการ และผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการจดัสรรส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป
ตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยใช้จ านวนเงินคา่จองซือ้ที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

ในการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ข้างต้น หากมีหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เหลอืจากการจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไป ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ าหนา่ย ขอสงวนสทิธิในการ
จดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วเพื่อเสนอขายตอ่ผู้จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุ ตลอดจนก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขายดงักลา่วตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขดัแย้งกบักฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สนบัสนนุ 

บริษัทจดัการ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สนบัสนนุในจ านวนหน่วยลงทนุตามสัดสว่นการจดัสรร
หนว่ยลงทนุส าหรับผู้สนบัสนนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ย
ที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” ข้อ 5 “สดัส่วนกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ” ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน
หนึง่ในสามของหนว่ยลงทนุทัง้หมด 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้พิเศษ  

บริษัทจดัการ (และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ) จะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษตามสดัสว่นการจดัสรรที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและ
จดัการกองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5 “สดัส่วนกำรจดัสรรหน่วย
ลงทนุ” ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุก าหนด 
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โดยวิธีการจองซือ้ส าหรับผู้จองซือ้พิเศษรายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ จะได้ก าหนด ทัง้นี ้หน้าที่ในการจองซือ้และช าระ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้พิเศษดงักลา่วอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าท า
สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย (Underwriting Agreement) และเง่ือนไขต่างๆ ภายใต้
สญัญาดงักลา่วเกิดขึน้เป็นผลส าเร็จโดยไมม่ีการบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว ผู้สนบัสนนุได้ท าการจอง
ซือ้หนว่ยลงทนุในจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20.00 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด เป็นต้น 

ในกรณีที่บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่ เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนฯ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากการจดทะเบียนกองทนุฯ แล้วเสร็จและนายทะเบียนได้
บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุของผู้จองซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนงัสือแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ หรือใบ
หน่วยลงทุน (กรณีผู้ จองซือ้ขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน)  ให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นีว้นั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกหมายถึงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการ
เสนอขายครัง้แรก 

ในการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ข้างต้น หากมีหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เหลอืจากการจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้พิเศษ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธิในการ
จดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้จองทัว่ไป และ/หรือ ผู้สนบัสนนุ ตลอดจนก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขายดงักลา่วตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขดัแย้งกบักฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

2. ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไป
ตามที่ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่นบริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ และในการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อจ ากดัดงัที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ  8 “การบริหาร
และจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(2) เนื่องจากมีการแบง่แยกจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะเสนอขายให้แกผู่้จองซือ้พิเศษและผู้สนบัสนนุ
ออกจากหน่วยลงทนุที่จะเสนอขายต่อผู้จองซือ้ทัว่ไปไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การ
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บริหารและจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” ข้อ 5 “สดัส่วน
กำรจดัสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ จะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จอง
ซือ้ทัว่ไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้รับการจดัสรรแบบผู้จองซือ้พิเศษหรือผู้สนบัสนนุอีก เว้นแต่
เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้ จองซือ้ทั่วไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ 
ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแต่ละรายรวมทัง้กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ลงทนุ
รายนัน้ต้องไมเ่กินอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 
8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ”ข้อ 2 “อตัรำกำรถือหน่วยลงทนุ” 

3. ข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาที่สญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ มีผลใช้บังคบั BRR ตกลงรักษาสดัส่วนการถือ
ครองหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20.00 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุ
ฯ  ณ เวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุฯ เข้าลงทนุส าเร็จ โดย BRR ได้ตกลงกบั
บริษัทจดัการ ในนามของกองทนุฯ ว่า BRR จะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทนุ หรือน าหนว่ยลงทนุไป
จ าน า หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ ทัง้นี ้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากกองทนุฯ  

8.4.4 การจดทะเบียนกองทุน 

เมื่อการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที่ได้รับจากการ
เสนอขายเป็นกองทนุรวมกบัก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

ทัง้นี ้กองทนุฯ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

(1) มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมน้่อยกวา่ห้าร้อยราย  

(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด (กลา่วคือ “อตัรำกำรถือหน่วยลงทนุ” ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 “การบริหารและจดัการ
กองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” ข้อ 2 ท้ายนี)้ 

(3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่น้อยกว่าสองพันล้านบาท ทัง้นี ้การค านวณมูลค่า
หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(4) มีการท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) มีการท าข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(6) มีการท าสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือมีการแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้อันเนื่องมาจากการขาด
คณุสมบตัิตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทกุราย ตามรายละเอียดในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ” ข้อ 9 “กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ” 

8.4.5 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 203  

 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนฯ ไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ
ขายครัง้แรกหรือการเสนอขายครัง้ต่อๆ ไป ถือว่าเป็นการที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ซึง่ได้มีการลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบจากบริษัทจดัการ 

หนว่ยลงทนุของกองทนุฯจะอยูใ่นรูปแบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (scripless) ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ ออกใบหน่วยลงทนุให้ได้ โดยยื่นค าขอออกใบ
หน่วยลงทนุตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ ก าหนด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการซึ่งนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ ต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่
จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิง
ตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื่นได้ 

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ระบโุดยนายทะเบียน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และด าเนินการตามขัน้ตอนและ
วิธีการที่นายทะเบียนและ/หรือ บริษัทจัดการและ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ก าหนด 

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งถือใบหนว่ยลงทนุและประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุนตามแบบที่ก าหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบค าขอโอน
หน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน
จะก าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีการขอออกใบหนว่ยลงทนุใบใหมผู่้ โอนจะต้องท าการสลกัหลงัใบหน่วยลงทนุ
และน ามาแสดงตอ่นายทะเบียนด้วย 

การโอนหนว่ยลงทนุให้มีผลบงัคบัและใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนท าการบนัทึกรายช่ือผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี  ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

ทัง้นี ้ นายทะเบียนหรือบริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุท่ีจะเป็นผลให้กองทนุฯมีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อ
ย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” หรือการโอนที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการที่
บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ก าหนด 
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8.4.6 ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุฯ ไม่มีข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแตก่ารโอนนัน้จะท า
ให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯขัดต่อหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการ
กองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ”“” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้  

8.4.7 ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกและการถือหน่วยลงทุน
หลงัจากนัน้ของแต่ละบุคคลรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิตามบทบญัญตัิที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

1. กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้อนี  ้ให้บุคคลที่มี
ความสมัพันธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลายลกัษณะดังต่อไปนีห้รือตามที่ ก.ล.ต. จะ
ประกาศก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

(ข) นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นใน
นิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทัง้นี ้มิให้รวมถึงกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ 

2. อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก  ให้แก่บคุคลใดๆ (รวมถึงกลุม่บคุคล
เดียวกันของบคุคลนัน้) ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนฯ  และจะด าเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลงัจากนัน้ของบคุคลใดๆ (รวมถึงกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลนัน้) ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุฯ  ยกเว้นกรณีตอ่ไปนี ้

(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุฯให้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
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(ข) กองทุนส ารองเลีย้งชีพซึ่งจัดตัง้ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

(ค) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ง) กองทนุประกันสงัคมซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้พระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 
2533 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 

(จ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

(2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ที่รับหน่วยลงทุนตามข้อ
ผกูพนัภายใต้สญัญารับประกันการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่บริษัทจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุในสว่นที่เกินอตัราหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดงักลา่ว บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะถกูจ ากดัสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ทัง้นี ้บริษัทจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนักบั BEC และ BPC 

3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่ก าหนดอตัราสว่นการลงทนุของคนตา่งด้าวในกองทนุฯ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 

บริษัทจดัการจะแต่งตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯและตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั 

8.4.8 ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

1. หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจดัการจะต้องรายงานต่อก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
ทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 
8 “การบริหารและจดัการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ”
ข้อ 2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในสว่นท่ีไมเ่ป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการ
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กองทนุฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” ข้อ 2 “อตัราการถือหน่วย
ลงทนุ” ออกไป 

(ค) บริษัทจดัการจะต้องแต่งตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุฯและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคมุให้อตัราการถือหนว่ยลงทนุ
ของคนต่างด้าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอน
หน่วยลงทุนหรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน หากการรับจด
ทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดงักล่าวจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคน
ตา่งด้าวไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นท่ีก าหนด 

(ง) บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่
ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากัด
การถือหนว่ยลงทนุ” ข้อ 2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” และ ข้อ 3. “อตัราสว่นการลงทนุ
ของคนต่างด้าว” ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที่ถือเกิน
กว่าอตัราที่ก าหนด ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหารและจดัการกองทนุฯ” 
หวัข้อยอ่ยที่ 8.4.8 “ผลของกรณีอตัราการถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด” ข้อ 2 
“ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจัดการว่าหลงัพ้นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่รับหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยงัคงถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ให้บริษัท
จดัการด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยอนโุลม 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหาร
และจัดการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน”ข้อ 2 “อตัรา
การถือหน่วยลงทนุ” และ ข้อ 3. “อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ ไม่มีสิทธิออกเสียงในสว่นของหน่วยลงทนุที่ถือ
เกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8 “การบริหาร
และจดัการกองทุนฯ” หวัข้อย่อยที่ 8.4.7 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน” ข้อ 2  “อตัรา
การถือหน่วยลงทุน” และข้อ 3 “อตัราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที่ถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทั ง้ปวงรับทราบและ
ยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัมิได้ด าเนินการดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินที่ไมอ่าจจา่ยเป็นเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากจาก
บัญชีและทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุฯ 
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(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8 “การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวข้อย่อยที่ 8.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของ
หนว่ยลงทนุท่ีถือไมเ่กินกว่าอตัราที่ก าหนดนัน้ให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ตามสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

8.5 การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

8.5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ บริษัทจดัการจะกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ซึ่งต้องได้รับ
อนมุตัิจาก ก.ล.ต. เว้นแตเ่ป็นการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯโดยการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีออก
ใหม่ทัง้หมดต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ และได้รับช าระราคาคา่หน่วยลงทนุจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่กรณีนีไ้มต้่องได้รับอนมุตัิจาก ก.ล.ต. 

(1) ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 8 “การ
บริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.5.2 “มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ท้ายนี)้ 

(2) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจดัการกองทนุฯ หรือกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่วด้วย และ 

(3) ได้รับอนมุตัิจาก ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 8 
“การบริหารและจดัการกองทนุฯ” หวัข้อยอ่ยที่ 8.5.3 “ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.” ท้ายนี)้ 

8.5.2 มติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทนุท่ีออกใหมท่ัง้หมดต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับ
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ ต้องด าเนินการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกครัง้หนึง่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทนุรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดคดัค้านการเพิ่มเงินทุน  
จดทะเบียนของกองทนุฯ 

วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯจะต้องก ระท าตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8.14.2 “สิทธิในกำรออกเสียงเพือ่ลงมติ” 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เพื่อขอมติ (ตามแตก่รณี) 
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(1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทนุหรือได้มาเพิ่มเติมซึง่ทรัพย์สนิของกองทนุฯตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี)้ 

(ก) วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

(ข) จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทนุ 

(ค) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุต ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หรือต ่ากวา่ราคาตลาด (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะแสดงเหตผุลที่จะเสนอขายหนว่ย
ลงทนุตอ่ผู้ลงทนุในราคาดงักลา่ว และ 

(ง) ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนฯจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อมูล
เก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ (price dilution) ผลกระทบต่อสว่น
แบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม (control dilution) และข้อมลูอื่น
ใดที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) ในกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามหัวข้อ 2 “การลงทุนของกองทุนฯและข้อมูลทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน” หวัข้อย่อยที่ 2.3.2 “กำรลงทนุในทรพัย์สินหลกั – ทรัพย์สินที่กองทนุฯลงทุน
เพ่ิมเติม” นอกเหนือจากข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัให้มี
การเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปนีใ้นหนังสือนดัประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ 
(ตามแตก่รณี) เพิ่มเติม 

(ก) ลกัษณะของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง  

(ข) หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว 

(ค) สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว และสมมติฐาน
ที่ส าคญัในการประเมินคา่ 

(ง) ความเห็นของบริษัทจดัการเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของสมมติฐานในการประเมิน
คา่ตาม (ค) 

(จ) สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

(ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น แหลง่ที่มาและจ านวนเงินที่
จะกู้ ยืม ทรัพย์สินที่จะน าไปเป็นหลักประกัน และล าดับสิทธิของเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืม
เปรียบเทียบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าท ารายการที่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของกองทนุฯและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการอาจไม่ระบขุ้อมลูนัน้ โดยจะ
แสดงเหตผุลในการไม่ระบุข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
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มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้เมื่อความจ าเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้หมดไป บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 

8.5.3 ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ในการยื่นค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องแสดงได้ว่า
กองทนุฯมีลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่เป็นข้อก าหนดเดยีวกนักบัท่ีต้องปฏิบตัิตาม
เมื่อมีการจัดตัง้กองทุนฯ นอกจากนี ้การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
โครงการจดัการกองทนุฯ กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่
กฎหมายดงักลา่วด้วย 

ให้การอนมุตัิของ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯเป็นอนัสิน้สดุลงเมื่อเกิดกรณีตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯภายใน  
1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจาก ก.ล.ต. 

(2) มลูค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ เมื่อรวมกบัมูลค่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจดัการ จะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และแจ้งให้ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้เพราะพฤติการณ์อนั
ใดอนัหนึง่ที่บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการ ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี
นบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการคืนเงินคา่จองซือ้ครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ บริษัทจดัการจะยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุฯ 

หนว่ยลงทนุท่ีออกใหมเ่นื่องจากการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ จะต้องด าเนินการตามข้อก าหนด
เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯตามหวัข้อ 8.14 “กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำร
กองทนุฯ” และข้อก าหนดเก่ียวกบัการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามหวัข้อ 8.3.2 
“ข้อก ำหนดกำรจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

8.6 การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ บริษัทจดัการ อาจกระท าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามแผนที่จะได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทนุฯ 
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กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนฯ ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ่ายเงินปัน
ผลในคราวใดๆ จากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทนุฯ และ/หรือจากสภาพคลอ่งสว่นเ กินจากกระแส
เงินสดรับของกองทุนฯ ซึ่งไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ อนัเนื่องมาจาก
วิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบญัชี ซึ่งก าหนดให้มีการแบ่งรายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าที่กองทุนฯ ได้รับออกเป็นรายได้ผลประโยชน์จากเงินลงทุนในรายได้สุทธิฯ และสภาพคล่อง
สว่นเกินจากการลดลงของเงินลงทนุในรายได้สทุธิฯ  

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ในจ านวนที่เหมาะสม ตามดุลพินิจของ
บริษัทจดัการ  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดซึ่งบริษัทจดัการได้ชีแ้จงเป็นหนงัสอืต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือได้เปิดเผยเหตดุงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไว้ก่อนแล้ว โดย การลดทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 
ซึง่เป็นไปตามที่กลา่วมานี ้ให้บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไปได้ทนัทีโดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนมุตัิโดย
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในแตล่ะคราวอีกแตอ่ยา่งใด 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุพินิจในการพิจารณาจ านวนครัง้ในการลดทนุจดทะเบียน
ของกองทนุฯ ในแตล่ะปี หรือไมล่ดทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ เลย หากบริษัทจดัการเห็นวา่การลดทนุจด
ทะเบียนดงักลา่วอาจกระทบตอ่การบริหารงานของกองทนุฯ หรือเนื่องจากปัจจยัส าคญัอื่นๆ 

 (2) กองทุนฯ มีสภาพคล่องสว่นเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทนุฯไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่
แล้ว 

(3) กองทนุฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทนุฯ 

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 

ทัง้นี ้การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไมจ่ าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที่กองทนุฯมีการเพิ่มเงินทนุ
จดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วได้ 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ และจะเฉลีย่เงินคืนแก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หกัเงินที่เฉลี่ยคืน
ดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุฯ 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯบริษัทจัดการจะด าเนินการตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8.14.2 “สิทธิในกำรออกเสียงเพื่อลงมติ” นอกจากนี ้การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯตามหวัข้อ 8.15 “กำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรจดักำรกองทนุฯ” 
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บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอ
มติ (ตามแตก่รณี) 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 

(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดลงในแตล่ะครัง้ 

(ค) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุฯจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 

ตามประกาศ ทน.1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริษัทจัดการจะต้องยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติม
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียน (เช่น เหตุแห่งการลดทนุจดทะเบียนจ านวนเงินทนุจด
ทะเบียนที่ลดลง และวันปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น) ทุกครัง้ของกองทุนฯไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและใน
รายงานประจ าปีของกองทนุฯ ด้วย 

8.7 การแต่งตัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ  

8.7.1 บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจดัการกองทุนฯ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามโครงการจัดการกองทุนฯที่ได้รับอนุมตัิจา
กก.ล.ต. ทัง้นี ้สทิธิและภาระผกูพนัของบริษัทจดัการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สิทธิของบริษัทจัดการ  

บริษัทจดัการมีอ านาจโดยทัว่ไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุฯ โดยมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้

(1) สิทธิในการบริหารและจดัการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนฯ  ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการมติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนงัสือชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนฯหรือบริษัทจดัการ (เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการ
กองทนุฯ) หรือทัง้กองทนุฯ และบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

(2) สิทธิในการปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนัน้ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการ
อนมุตัิการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะท าให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(3) สทิธิในการได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุฯ และหกัค่าใช้จ่ายจากกองทนุฯตาม
ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ 

(4) สทิธิในการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุในเร่ืองที่
เก่ียวกับการลงทุนของกองทุนฯในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการ
บริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯลงทนุ 
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(5) สทิธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การลงทนุตามที่เห็นวา่เหมาะสมตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ 

(6) มีสิทธิและอ านาจในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทัง้ใช้ดลุพินิจเพื่อผอ่นผนักรณีผิดนดัที่เกิดขึน้ภายใต้
เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ 

(7) สทิธิและอ านาจอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรมตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคลอ่งตวัในการบริหาร
จดัการกองทนุฯ และประโยชน์ของกองทนุฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ตอ่สาระส าคญัของเอกสารธุรกรรม 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจดัการ คือจะต้องบริหารและจดัการกองทนุฯ รวมทัง้
ทรัพย์สินและหนีส้ินของกองทุนฯ  ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย์
สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  มติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่งๆ ซึง่กองทนุฯ หรือบริษัทจดัการ (เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการกองทนุฯ) หรือทัง้กองทุนฯ และบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้า
เป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารจัดการกองทุนฯ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุฯบริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จัดการกองทุนฯให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯที่ได้รับอนุมัติจา
กก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการ  มติผู้
ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนฯเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
มาตรา 125 แหง่พรบ. หลกัทรัพย์ 

(ข) จัดให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สญัญาแต่งตัง้
ผู้ด ูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วน ที ่ม ีสาระไม่ต ่างจากข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสอืชีช้วนฉบบัร่างที่ยื่นตอ่ก.ล.ต. 

(ค) จดัให้กองทนุฯ มีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระส าคญัที่แสดงไว้ลา่สดุตอ่ก.ล.ต. 
ตลอดอายุของกองทุนฯ  และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
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กองทุนฯ บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้กองทุนฯมีลักษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตาม
ข้อก าหนด เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ และ
ด าเนินการให้การแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรือ แก้ไข
วิธีก า รจ ัด กา ร เป็ น ไปตามบทบ ัญญ ัต ิในม าต รา  129 แห ่งพ รบ . 
หลกัทรัพย์ 

(จ) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสือชีช้วน และโครงการจดัการกองทนุฯ และ
ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ  (ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ
หนงัสอืชีช้วน) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนที่ยื่นต่อก.ล.ต. ต่อผู้
ลงทนุ ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงได้ก่อนวนัเร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทนุ โดยร่างหนงัสือชีช้วนดงักลา่วต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถกูต้อง เพียงพอ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่น 

(2) จดัส่งหนงัสือชีช้วนท่ีมีสาระส าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่ก.ล.ต. 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวนัท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้
ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนงัสือชีช้วนดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมลูหนงัสือชีช้วนและรายงานกองทนุฯ (Mutual Fund Report and 
Prospectus System (“MRAP”)) 

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะ
ศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนก่อนการตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนตาม (1) 
ต้องไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุโดยการโฆษณา ต้อง
ให้ข้อมลูที่ถกูต้องและไมม่ีลกัษณะที่ท าให้ผู้ลงทนุส าคญัผิด และการโฆษณา
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการโฆษณาเพื่อสนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุตามที่ก.ล.ต. ก าหนด 

(ช) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ท า
หน้าที่ในการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว
ต้องไม่มีความสมัพันธ์กับผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯจะลงทนุในลกัษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 
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(ซ) ประชาสมัพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจาย
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื น้ฐาน บริษัทจ ัดการต้อง
ด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส าคัญที่ได้
ระบ ุไว้ในโครงการจ ัดการกองท ุนฯ และบริษ ัทจ ัดการต้องจ ัด ให้มี
ข้อก าหนดในเอกสารสญัญาที่เข้าท าหรือจะเข้าท าเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้างที่น า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนฯไปจัดหาผลประโยชน์ มี
หน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมี
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนฯและตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฎ) ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานกองทนุฯจะ
ไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื่น
ด าเนินการเทา่นัน้ และบริษัทจดัการต้องด าเนินการให้การจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุฯและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฏ) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกนัเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ 

(ฐ) ด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วย
ลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลงัการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุฯไมเ่กินสดัสว่นท่ีบงัคบัใช้ 

(ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนฯและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย 
ก.ล.ต. ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทนุจากกองทนุฯให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯและ
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทัง้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ หรือ กฎระเบียบ หนังสือเวียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯจะได้มา 
และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯและตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ได้
ก าหนดไว้ 

(ด) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนดเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนฯตามที่
กฎหมายก าหนด 

(ต) ด าเนินการเลิกกองทนุฯให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุฯและกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ถ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและจัดการ
กองทนุฯ อยา่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ
กองทนุฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกบัการบริหารและ
จดัการกองทนุฯ 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้กองทุนฯ 
รวมทัง้การตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะลงทนุ  ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนฯและทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ ลงทุน 
และ 

(3) การก ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุฯและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ท) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนฯด้วยตนเอง และไม่มอบหมาย
อ านาจให้บคุคลอื่นใดจัดการกองทุนฯ เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนฯเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการลงทุนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทัง้นีก้ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือ
หนว่ยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
ของรัฐตา่งประเทศ  ไมว่า่ที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิการและ
ด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนมีสิทธิ
ด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ ตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

(น) ด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทุนฯ และ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ แต่ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วต้องไมข่ดั
หรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) การลงทุน 

(ก) เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในนามของ
กองทนุฯภายในหกเดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุฯ โดยคิดเป็นมลูค่าไม่
น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ 

(ข) ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยมีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ (เว้นแตร่อบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายุ
กองทนุฯ หรือตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ) 

(ค) ด าเนินการให้กองทุนฯไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน เว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุฯสามารถ
ลงทุนหรือมีไว้ได้ และด าเนินการให้การลงทุนของกองทุนฯในทรัพย์สินอื่น
ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุ 

(3) การเรียกเก็บและช าระเงนิของกองทุนฯ 

ด าเนินการเก่ียวกบัการเรียกเก็บและช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบ
แทนอื่นใดจากกองทนุฯให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

(4) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และแต่งตัง้บุคคลเข้าแทนที่กรรมการใน
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุฯ 

(ข) จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เก่ียวข้องซึ่งออกตามพรบ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. 
หรือ ก.ล.ต. เป็นผู้ จัดการกองทุนฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายและ
ประกาศเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุฯโครงสร้างพืน้ฐานที่ใช้บงัคบั
กบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที่โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะต้องรายงานการแต่งตัง้และการสิน้สุดการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทุนฯต่อ 
ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องของ ก.ล.ต. รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้ จัดการ
กองทุนฯให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ และเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัท
จัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการ
เปลีย่นแปลง 

(ค) แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่) ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ ก าหนดและ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

(ง) แตง่ตัง้นายทะเบียน และเปลีย่นตวันายทะเบียนโดยการแตง่ตัง้นายทะเบียน
รายใหม่  ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ ก าหนด และแ จ้ง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ถึงการแตง่ตัง้นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดท า
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาแต่งตัง้
นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(จ) แต่งตัง้นิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฉ) แต่งตัง้ที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/
หรือของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกบักองทนุฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย 
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(ช) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุฯ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นบญัชีที่  ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้ สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว 

(ซ) แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีของกองทุนฯโดยความเห็นชอบของ ก.ล.ต. เพื่อท า
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนฯให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และด าเนินการ
อยา่งอื่นเทา่ที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ เมื่อมีการเลกิกองทนุฯ 

(ฌ) จดัให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่
ขายหนว่ยลงทนุหรือให้ค าแนะน ากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ 

(ก) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนฯต่อ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวนัท าการนบั
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ.  
หลกัทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(ข) จดัให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุฯ หรือนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนฯ 
แล้วแตก่รณี 

(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการ
จดัการกองทนุฯเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว โดยในกรณีที่ข้อก าหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการ
กองทนุฯขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ 
กฎ และ/หรือค าสัง่นัน้ ให้บริษัทจดัการด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ โครงการจดัการกองทนุฯโดย
ไมช่กัช้า 

(ง) เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
โครงการจดัการกองทนุฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเพียงพอ ซึง่รวมถึงความเห็น
ของบริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 
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(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ซึง่รวมถึง (แตไ่ม่จ ากดัเพียง) ความสมเหตสุมผลของการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และในเร่ืองที่จะต้องได้รับมติอนุมัติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ช) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะออกหรือจดัให้มีการออก
ใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมี
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทัง้นี ้
เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(ซ) ด าเนินการก ากบัดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของบริษัทจดัการปฏิบตัิงาน
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดงักลา่ว รวมทัง้
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

(ฌ) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนใน
สว่นท่ีเก่ียวกบักองทนุฯได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(ญ) จดัท าบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุฯโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สิน
ของบริษัทจัดการ และน าทรัพย์สินของกองทุนฯและผลประโยชน์ที่ได้จาก
การน าทรัพย์สนิของกองทนุฯไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฎ) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนฯให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฐ) จดัท ารายงานการลงทนุของกองทนุฯให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฑ) จดัท ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฒ) จัดท างบการเงินของกองทุนฯตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์และน าสง่งบการเงินตอ่ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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(ณ) จดัท ารายงานประจ าปีของกองทนุฯโดยมีข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน
สีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ 

(ด) รายงานต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้าเมื่อปรากฏเหตกุารณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯลงทนุหรือมีไว้อย่างมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

(ต) จัดท า จัดให้มีการท า จัดส่ง รายงาน  และเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
กองทนุฯให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ถ) ติดตาม ด าเนินการ และสัง่การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตาม
สญัญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทุนฯ ที่ปรึกษา และ  
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตัง้ที่เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดงักล่าวภายใต้สญัญาที่
เก่ียวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงด าเนินการตามที่
ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้  และ/หรือตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัท
จดัการ 

3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทนุฯ อาจเปลี่ยนบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือเมื่อได้รับการ
อนมุตัิเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนบริษัท
จดัการ และมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหมข่ึน้ ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุฯ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
จดัการกองทนุฯรวม หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจดัการ
ได้ 

(3) ในกรณีที่ ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนบริษัทจดัการจากการบริหารจดัการกองทนุฯตามมาตรา 
128 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ 

(4) ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเห็นชอบการเปลีย่นแปลงแก้ไขนโยบายในการ
จัดการที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว หรือเป็นการ
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เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลกัษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัท
จดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนฯต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่า
บริษัทจัดการจะต้องเสนอช่ือบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด (เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการ
รายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะด าเนินการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่
ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทนุฯ
ตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯแทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนันบัจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อนโดย
บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่จ าเป็นเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัท
จดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท าการแจ้งการลาออกจากการเป็น
บริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ (4) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
เห็นชอบกบัการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหมท่ี่บริษัทจดัการเสนอช่ือ หรือกองทนุฯ และ/หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุฯ โดยในกรณีดังกลา่ว จะถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทนุฯแล้ว 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจดัการในเวลาใดๆ หลงัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเปลีย่นตวับริษัท
จดัการแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลงัจากวนัสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจดัการ
ตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจดัการจะยงัคงมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ระบไุว้
ในโครงการจดัการกองทนุฯ โดยค านวณจ านวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาที่ปฏิบตัิ
หน้าที่จริง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยค าสั่ง ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอื่นใดตาม พรบ. 
หลกัทรัพย์ บริษัทจัดการต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าท าหน้าที่
ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการรายใหม ่

8.7.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเร่ิมการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือบคุคลอื่นท่ีมี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
รายละเอียดที่อยูต่ิดตอ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์มีดงันี ้

ช่ือ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

ที่อยู ่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 18  
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 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) 

 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2470-3655, 02-470-3201 

หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-7 

1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และให้การสนบัสนนุการจดัตัง้และการจด
ทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯกบั ก.ล.ต. 

(4) ก ากบัดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการ
กองทุนฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด 
หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้ง ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการ หรืองด
เว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์
ดงักลา่ว 

(6) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุฯโดยแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หรือทรัพย์สนิของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(7) ด าเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุนฯ และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(8) ติดตามดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทนุฯเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม 

(9) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

(10) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก ก.ล.ต. โดยคา่ใช้จ่ายในการฟอ้งร้องบงัคบั
คดีดงักลา่ว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุฯได้ 
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(11) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานในการบริหารจดัการกองทนุฯของบริษัทจดัการ
โดยเคร่งครัด 

(12) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทนุฯและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(13) พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุนฯซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว โดยให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้โดยค านึงถึง
ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยค่าใช้จ่ายของกองทนุฯ (ถ้ามี)  
เว้นแตใ่นกรณีทรัพย์สนิเสยีหาย ให้บริษัทจดัการ (เพื่อและในนามของกองทนุฯ) มีดลุย
พินิจแต่เพียงผู้ เดียวโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั ในการ
ตัดสินใจที่จะให้ (ก) BEC และ/หรือ BPC ซ่อมแซมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ ตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาโอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หรือ (ข) จะใช้สทิธิเลกิสญัญาโอนสทิธิ
ฯ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ หรือ (ค) จะเรียกประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ  

(14) พิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการเข้าท าสญัญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลกิสญัญาที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานซึง่มีมลูคา่ของสญัญามากกวา่ 100 ล้านบาทแตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท าสญัญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือบอก
เลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดย
คา่ใช้จ่ายของกองทนุฯ (ถ้ามี) 

(15) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่ใหมโ่ดยพลนั เมื่อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่า
มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุฯอยา่งมีนยัส าคญั หรือเมื่อเห็นวา่จ าเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื่อกองทนุฯ 

(16) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(17) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบญัชีของกองทุนฯภายในระยะเวลาที่บริษัท
จดัการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ 
และ/หรือ ข้อก าหนดของเอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(18) ไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุฯหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น 
เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการ
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ด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อยา่งพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(19) ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

(20) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนฯและ
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ 

(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนตวั
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และมีการแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึน้ ในเวลาใดๆ 
ระหวา่งอายขุองกองทนุฯ 

(2) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ที่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของกองทนุฯหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในลกัษณะที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
หรือธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ตามบทบญัญัติใน
หมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุฯท่ีส าคญัอนัเนื่องมาจาก
การแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัมีผลให้บริษัทจดัการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณี
ดงักลา่ว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
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บอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
90 วนั 

(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
จดัการแก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
ทราบหรือควรได้ทราบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัท่ี ก.ล.ต. ตรวจพบ
การขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวให้  ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบตัิเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการ
แก้ไขการขาดคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการขออนญุาตเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้
เว้นแต ่ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

(8) เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวกับผู้ ดูแลผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์อื่นใดที่คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนั
การช าระหนี ้จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปัจจบุนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบัตา่งๆ   

(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการ
ทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป หรือ 

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้
ข้างต้น โดยบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิก
สญัญาบอกกลา่วให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กวา่ 60 วนั 

เนื่องจากกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้กองทนุฯต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้
ต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนฯให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน
เสร็จสิน้ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น 
เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายในเวลาอนัสมควรเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปด้วย
ความต่อเนื่อง ทัง้นี ้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัคงได้รับค่าตอบแทนตามอตัราปกติที่คิดได้ภายใต้
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สญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ หรือ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงิน
คา่ตอบแทน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการสิน้สุดของสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นใด จะค านวณถึงวนัที่ครบระยะเวลาบอก
กลา่วการบอกเลกิสญัญาหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนฯ 

ช่ือ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ที่อยู ่ เลขที่ 400/22  ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

  กรุงเทพฯ 10400  

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สิน
และเอกสารส าคญัของกองทนุฯไว้ที่ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ 

บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการเก็บรักษาเอกสารการท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ
ลงทุนทัง้หมด ไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สิน ซึ่งโดยลกัษณะของ
ทรัพย์สนินัน้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัท
จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทนุฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่บริษัท
จดัการจะจดัเก็บทรัพย์สนิของกองทนุฯไว้ที่ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ 

8.7.3 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1. การแต่งตัง้นายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้นิติบุคคลต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผู้ ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์จาก ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
จดัท า บนัทกึ และเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวข้องและ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียน 

ช่ือ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่  93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ชัน้ 14 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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หมายเลขโทรศพัท์  0-2009-9000 

หมายเลขโทรสาร  0-2009-9991 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จาก ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ท าหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนของกองทนุฯได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุฯส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่เป็นนายทะเบียน 

(2) จัดท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูลตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. 

(3) เก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯไว้ที่ส านกังานของนายทะเบียน 

(4) จดัท าและบนัทกึทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุนัตามความเป็นจริง 

(5) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิในเร่ืองเก่ียวกบัการโอน การจ าน า การอายดั การออกใบหน่วยลงทุน
หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และการอื่นใดที่
จ าเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการของนายทะเบียน 

(6) จดัให้มีและคงไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีสามารถปอ้งกนัการกระท าโดยมิชอบอนัอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
ตลอดจนระบบส ารองข้อมลู ทัง้นีต้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการตรวจดหูรือขอส าเนาทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้
ในระหวา่งเวลาท าการของนายทะเบียน ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(8) ปฏิเสธค าขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุฯ และ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุให้การถือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุฯ และ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือเกินอตัรา
การถือหนว่ยลงทนุท่ีก าหนด 

(9) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทนุ 

(10) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ เก่ียวกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหน้าที่อื่นที่
ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

8.7.4 ผู้ประเมินค่าของกองทุนฯ 

1. การแต่งตัง้ผู้ประเมินค่า 
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ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้แรก  บริษัทจัดการได้แต่งตัง้บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินต่อไปนีใ้ห้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนครัง้แรกตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุฯ และข้อก าหนดในการประเมินคา่ทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

ช่ือ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ 43 อาคารไทยซซีี ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 31 ห้อง 314-316 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2675-8403 

หมายเลขโทรสาร 0-2675-8427-8 

ช่ือ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

ที่อยู ่ ห้องเลขที่ 36 ชัน้ 8 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์  

 121 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2641-3800 

หมายเลขโทรสาร 0-2641-3801 

ในการแตง่ตัง้ผู้ประเมินคา่หลงัจากบริษัทจดัการได้ด าเนินการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯลงทนุ
ครัง้แรก บริษัทจัดการจะต้องแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญ
ครบถ้วนในการปฏิบตัิหน้าที่ประเมินคา่หรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทนุฯหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ที่กองทนุฯจะลงทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน จะ
กระท าโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดตอ่กนัเกินสองครัง้มิได้ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินคา่ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุฯในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินคา่ 

(2) ประเมินคา่หรือตรวจสอบการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึง่กองทนุฯ
ได้ลงทุนไปแล้วหรือจะลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และที่
ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ และ 

(3) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

8.7.5 ที่ปรึกษากองทุนฯ 
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1. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการ อาจแต่งตัง้ เปลีย่นตวั หรือยกเลิกการแตง่ตัง้บคุคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ลงทนุหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุฯ หรือการบริหารจดัการกองทนุฯ บคุคลดงักลา่วจะต้อง
ปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

(ก) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงนิของกองทุนฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องเป็นบคุคลที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจากผู้สนบัสนนุและกลุม่
บคุคลเดียวกนัของ BEC และ BPC  

 ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกบักองทนุฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยที่ปรึกษา
ตามที่จ าเป็น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบ
และสอบทานด้านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค เก่ียวกบั
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯจะลงทนุ) 

(2) จดัเตรียมความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินค่า 
ซึง่ความเห็นดงักลา่วต้องเปิดเผยในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

(3) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดท าประมาณการทางการเงินของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพืน้ฐาน (base case)
และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) ให้
อธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทาง
การเงินดงักลา่ว (ถ้ามี) ด้วย 

(4) ให้ความเห็น เก่ียวกับ ข้อได้ เป รียบและข้อเสีย เป รียบของสิท ธิของ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุน เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนีแ้ละบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ
เหนือรายได้ในอนาคตดงักลา่ว 

(5) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนฯในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของกองทนุฯตามสญัญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

(6) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า และให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบั
การจดัตัง้กองทนุฯ (ซึง่รวมถึงการรับรองความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลู
ที่แสดงไว้ในเอกสารค าขอที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อการจดัตัง้กองทนุฯ) การระดม
ทนุ และการวางแผนกลยทุธ์ในการลงทนุ และ 
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(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 
(ถ้ามี) 

(ข) ที่ปรึกษาทางการเงนิส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

ในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์  กิ ม เอ็ ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงันี ้

ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21  

 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 

หมายเลขโทรศพัท์   0-2658-6300 

หมายเลขโทรสาร 0-2658-6862 

2. ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาอื่นๆ ของ
กองทุนฯ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าว
จะต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุฯ หรือ
การบริหารจัดการกองทุนฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ที่ปรึกษาอื่นของกองทนุฯ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกบักองทนุฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทนุฯในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทนุ
ฯตามสญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 

(2) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตัง้หรือบริหารจัดการ
กองทนุฯตามขอบเขตที่ตกลงกนั และ 

(3) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 

8.7.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Underwriter) 

ในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1.1) ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (“เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง”) 
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 ที่อยู ่ อาคารส านกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21 
เลขที่  999/9 ถนนพระราม  1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2658-6300 

 หมายเลขโทรสาร 0-2658-6862 

(1.2) ช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

 ที่อยู ่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 หมายเลขโทรศพัท์ 0- 6262-5728  

  0- 6262-3646  

  0- 3532-5421  

  0- 6262-3769  

 หมายเลขโทรสาร 0-2236-0501 

(1.3) ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CLSA”) 

 ที่อยู ่ ชัน้ 16, อาคารเอม็ไทยทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส เลขที ่ 87 ถนน
วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2257-4600 

 หมายเลขโทรสาร 0-2253-0532 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็นนิติ
บคุคลที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้ประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

2. ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 

8.7.7 ผู้สอบบัญชีกองทุนฯ 

1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

บริษัทจดัการได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีต่อไปนีใ้ห้ท าหน้าที่จัดท า สอบทาน และ/หรือตรวจสอบงบ
การเงินของกองทนุฯตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์  

ช่ือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่อยู ่ อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 15 
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 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 

 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร 0-2286-5050 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้บคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้ สอบบญัชี ให้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนฯได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ก.ล.ต. ทราบตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีของกองทนุฯ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ สอบบัญชีตาม
สญัญาให้บริการสอบบญัชี 

(2) จดัท า สอบทาน และ/หรือตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯตามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ และมาตรฐานการจดัท าบญัชีที่ใช้บงัคบั และ 

(3) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการสอบบญัชี 

8.8 การแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตลอดจนการจดัการทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯลงทนุ  

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนฯรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

(2)  ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแต่งตัง้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรกของ
กองทนุฯ 

• นายสทุธิพงศ์ พวัพนัธ์ประเสริฐ  ซึง่เป็นบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 

• นางสาวศิริเพ็ญ หวงัด ารงเวศ    ซึ่งเป็นบุคคลที่ ได้ รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการและเป็น
ผู้จดัการของกองทนุฯ 
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• นายเขมทตั ศรทตัต์  ซึง่เป็นบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 

• นายอดลุย์ สรุวฒุิกลุ 

• นายพิทกัษ์ ชาวสวน 

• ดร. สวสัดิ์ ไพทลูสริุการ 

• นาย วิวฒัน์ เตชะกิจขจร 

ข้อมลูบางประการเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุมีดงันี ้

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้ จัดการกลุ่ม  Real Estate & 
Infrastructure Investment ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด นายสุทธิพงศ์ จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และระดบัปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลยั Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นางสาวศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ  

นางสาวศิ ริเพ็ญ  หวังด ารงเวศ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้ อ านวยการอาวุโส กลุ่ม  Real Estate & 
Infrastructure Investment ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั นางสาวศิริเพ็ญ จบ
การศึ กษ าใน ระดับ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะพาณิ ช ย์ศ าสต ร์แ ละการบัญ ชี   เอกก ารบัญ ชี  จ าก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน จาก California State 
University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายเขมทัต ศรทัตต์  

นายเขมทัต  ศรทัตต์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้ อ านวยการกลุ่ม  Real Estate & Infrastructure 
Investment ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด นายเขมทตั จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และระดบัปริญญาโท โครงการธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นาย อดุลย์ สุรวุฒกุิล  

นายอดุลย์ สรุวฒุิกุล ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในบริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ 
จ ากดั (มหาชน) นายอดุลย์จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เอกการ
บญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และ  ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ (MIS) จาก Saint Joseph’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นาย พิทักษ์ ชาวสวน  

นาย พิทักษ์ ชาวสวน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้ จัดการ ในบริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
(มหาชน) นายพิทกัษ์จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  เอกการบญัชี จากมหาวิทยาลยั
รามค าแหง และ ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  เอกบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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ดร. สวัสดิ์ ไพทูลสุริการ  

นายสวสัดิ์ ไพทูลสุริการ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายธุรกิจพลงังานความร้อน ในบริษัท 
แทรคเทเบิล้เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด นายสวัสดิ์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(วิศวกรรมเค ร่ืองกล) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  และระดับปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมศาสตร์(พลงังานแสงอาทิตย์) จากมหาวิทยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลยี ประเทศออสเตรเลยี 

นาย วิวัฒน์ เตชะกิจขจร   

นายวิวฒัน์ เตชะกิจขจร ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นวิศวกรกระบวนการอาวโุส ในบริษัท แทรคเทเบิล้เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั นายวิวฒัน์จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าระบบ
ควบคุม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าระบบ
ควบคุม)  จากมหาวิทยาลัยเดรสเดน ประเทศเยอรมัน และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรับเปลีย่น หรือแต่งตัง้เพิ่มเติมหรือลดจ านวนบคุคลที่จะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์
ก าหนด 

2. การถอดถอนและเปลี่ยนตวักรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอ านาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตวักรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ
แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด แต่ทัง้นีก้รรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุฯเสมอ 

3. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนฯในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯลงทุน 
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจดัการ 

(2) แจ้งแก่บริษัทจดัการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเร่ืองที่ต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า ทัง้นี ้กรรมการผู้ที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไมเ่ข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 

8.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือคา่ใช้จ่ายที่สมเหตสุมผลจากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนฯได้เพียงเท่าที่บริษัทจดัการได้จดัให้มีการก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯเท่านัน้  
นอกจากนี ้เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุฯเสร็จสิน้แล้ว บริษัทจดัการสามารถหกัเงินของกองทนุฯ
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เพื่อน าไปช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดตัง้และการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามที่
ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯได้ 

8.9.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (หากมี)  

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจากกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ จะเรียกเก็บตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจากกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ จะเรียกเก็บตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

4. อื่นๆ 

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอตัราที่บริษัท
จดัการ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด 

(ข) คา่ใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั 

8.9.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากกองทุนฯและ/หรือ ผู้สนับสนุนและ/หรือบริษัทย่อย
ของผู้สนับสนุน  

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์รวม เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งอื่น  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการจดัการจะไมต่ ่ากวา่ 400,000 บาทตอ่เดือน 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.0325 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพย์รวม เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งอื่น  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะไมต่ ่ากวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 

ทัง้นี ้ผู้ ดูแลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่
จ าเป็นและสมเหตุสมผลอนัเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ อาทิ
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ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ
คา่บริการศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทุนฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษา รวมถึงการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้อนัเนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุฯ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตามที่ ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นต้น ทัง้นี ้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ตามอตัราที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงนิ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีการเสนอขายครัง้แรกค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าการเสนอขายครัง้แรก ผู้ สนับสนุน
และ/หรือบริษัทยอ่ยของผู้สนบัสนนุ ตกลงช าระค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับการเสนอ
ขายครัง้แรกทัง้จ านวน 

(ข)  กรณีที่มีการระดมทนุเพิ่ม 

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ จะเป็นไป
ตามที่จ่ายจริง 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นในข้อ (ก) และ (ข) ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอันเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการบัญชีและที่ปรึกษา
กฎหมายของที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ เก่ียวกบัการลงทนุ
เพิ่ม การเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานการน าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุ รวมถึงค่าจดัท า พิมพ์ และจดัสง่เอกสาร ค่าสถานที่ 
คา่เดินทาง และคา่ที่พกั คา่ใช้จ่ายด าเนินการเพื่อสอบถามปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยลงทนุ 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดัจ าหนา่ยและจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ตามจ านวนที่บริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมก าหนดส าหรับการเสนอขายครัง้แรกและการเพิ่มทนุใน
ครัง้ตอ่ๆ ไป (กองทนุฯ ตกลงช าระค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมทัง้คา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่การจดัสรรหน่วยลงทนุส าหรับการ
เสนอขายครัง้แรกทัง้จ านวน) 

6. ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

(ก)  กรณีการเสนอขายครัง้แรก 

ไมม่ี 
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 (ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุและ/หรือบริษัทยอ่ยของผู้สนบัสนนุตกลงช าระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว
ส าหรับการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) ทัง้จ านวน) 

(ข)  กรณีที่มีการเพิ่มทนุ 

คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูค่าการเสนอขาย
ในแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
แตล่ะราย เช่น คา่ใช้จ่ายด าเนินงานการน าเสนอข้อมลูให้แก่นกัลงทนุและการแจกจ่ายและจดัสง่
เอกสารเก่ียวกับกองทุนฯและเอกสารเก่ียวกับการจองซือ้หน่วยลงทุน  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียม
การโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) จากผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) มายงัผู้สนบัสนุนการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

7. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับกองทุนฯ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับการจัดตัง้และบริหาร
จัดการกองทุนฯและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับการซือ้ทรัพย์สินของกองทุนฯ เช่น ค่าที่
ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ภาษี ค่าทนายความ ค่าจ้าง
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง โดยจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิ
หน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าพิมพ์หรือท าส าเนา
เอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น (กองทนุฯ ตกลงช าระค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับการเสนอ
ขายครัง้แรกทัง้จ านวน) 

8. ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงนิเพื่อรักษาเงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน   

ตามที่จ่ายจริง โดย  กองทุนฯ ตกลงช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริง อนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของธนาคาร เช่น 
คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงคา่ใช้จ่ายของที่ปรึกษาดงักลา่ว  

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการโฆษณาและการตลาด 

ในการเสนอขายครัง้แรกผู้สนบัสนุนและ/หรือบริษัทย่อยของผู้สนบัสนนุตกลงช าระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วส าหรับการเสนอขายครัง้แรกทัง้จ านวน 

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทนุฯจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ดงันี ้

- ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้จะไมเ่กินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุแตล่ะครัง้ 
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- คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การตลาด 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เช่น 
การจดัประชุม / การจดัสมัมนาเฉพาะกิจ (ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัว่าต้องจดัตามกฎ 
ระเบียบ และ/หรือ ประกาศ ของ ก.ล.ต.) การจัดท าบทวิเคราะห์ภาวะตลาด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและดูแลเว็บไซต์ของกองทุนฯ เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูล
เก่ียวกบักองทนุฯ ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตอ่ปีบญัชี 

10. ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

กองทุนฯ ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ส าหรับการ
เสนอขายครัง้แรกทัง้จ านวน ดงันี ้

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมัติจาก ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการจัดตัง้กองทุนฯตาม
จ านวนที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 

(2) ค่าธรรมเนียมการยื ่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

11. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯรวม) 
ต่อ ก.ล.ต. ตามจ านวนที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด (กองทุนฯ ตกลงช าระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วส าหรับการเสนอขายครัง้แรกทัง้จ านวน) 

12. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื่อตลาดหลกัทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว กองทุนฯ จะช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.05 ของ
เงินทุนจดทะเบียน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตรา
คา่ธรรมเนียมขัน้สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 

กองทนุฯต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ร้อยละ 0.035 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

(ข) ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท 

(ค) ร้อยละ 0.025 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 5,000 ล้านบาท 
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(ง) ร้อยละ 0.020 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกว่า 5,000 ล้านบาทแต่ไม่
เกิน 10,000 ล้านบาท 

(จ) ร้อยละ 0.010 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกวา่ 10,000 ล้านบาท 

หรืออตัราอื่นๆ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์อาจประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว 

ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียม
ขัน้สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

13. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนฯ 

(1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้ตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ
รายจ่ายและคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ปรึกษาของกองทนุฯ เช่น คา่ที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญ
ด้านการประกันภัย (ถ้ามี )) ค่าที่ป รึกษาการลงทุน ค่าที่ป รึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ  

(2) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มา จ าหนา่ย จ่าย โอนสนิทรัพย์ ทรัพย์สิน 
หลกัทรัพย์ ของกองทนุฯ เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียม
การโอน  

(3) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลกัทรัพย์ และจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขาย
หลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์  

(4) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวข้องซึ่งผู้ ประเมินราคาอิสระเรียกเก็บจากการ
ด าเนินการดงักลา่ว เช่น คา่ที่พกั คา่อาหาร คา่ยานพาหนะและเชือ้เพลงิ  

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซือ้
ทรัพย์สิน ค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการย้าย
ทรัพย์สนิ และคา่ใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและพฒันา 

(6) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการประกันภยั ดูแล และ/หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินของกองทุนฯ 
และ/หรือ ทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าจัดหาผลประโยชน์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกัน
วินาศภัย ค่าใช้จ่ายส าหรับความรับผิดส่วนแรก (First Deductible / Time Excess) 
และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องมาจากบริษัทรับประกันภัยไม่คุ้ มครอง หรือ
คุ้มครองไม่เต็มจ านวน ซึ่งกองทนุฯ จ าเป็นต้องช าระเพื่อประโยชน์ของกองทนุฯ และ/
หรือ เป็นไปตามข้อตกลงในเอกสารธุรกรรม  
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(7) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและตรวจตราทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทนุฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั เป็นต้น ท่ีจ่ายโดย
ผู้ เช่ียวชาญ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์  

(8) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษี เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่ธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอตัราที่
กฎหมายก าหนดและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยราชการ (ถ้ามี) 

(9) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับช าระหนีใ้ดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิท ธิ
ของผู้ ถือหนว่ยโดยผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ 

(10) คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีมีการ
ลดทุน และ/หรือจ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร 
คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(11) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์ใบค าขอเปิดบัญชี ใบจองซือ้หน่วยลงทุน หนงัสือชีช้วนหน่วย
ลงทนุ และคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(12) ค่าจัดท าและจดัพิมพ์ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี แบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับกองทุนฯ รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน รายงานประจ าปี ตลอดจน ค่าแปล
และจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล 
และ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้ในกรณีการจดัประชุมเพื่อขอมติ และ การขอมติเวียน เช่น 
ค่าโทรศพัท์ ค่าจดัสง่จดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการ
ประชมุ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(15) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนส าหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลของ
บริษัทจดัการเองหรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบีย้ประชุม เป็นต้น 
ตามที่จ่ายจริง ในจ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่ปี  

(16) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน และ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมดุทะเบียน 
คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(17) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับงานบริการจดทะเบียนโอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บโดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
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(18) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือที่เกิดขึน้
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน การลง
โฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(19) คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุฯ และคา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

(20) คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทนุฯ
และบริษัทจดัการ (ถ้ามี) เช่น คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดี คา่ใช้จ่ายในการยดึทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่
บคุคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

(21) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทนุฯหรือเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ 

(22) รายจ่ายหรือคา่ใช้จ่ายที่กองทนุฯต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม  

(23) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทนุฯ 

หมายเหต ุ ผู้ สนับสนุนและ /หรือบริษัทย่อยของผู้ สนับสนุนตกลงช าระค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุฯและการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกใน
ข้อ 13 (2)(8) และ (11)  

อตัราค่าธรรมเนียมข้อ 8.9.2 เป็นอตัราตามที่จ่ายจริง ที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุฯ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสียภาษีมลูคา่เพิ่มภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุฯ 

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 8.9.2 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าสินทรัพย์รวม 
หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หรือมลูค่าเงินลงทนุสะสมของกองทนุฯแล้วแต่กรณี ณ วนัสดุท้ายของเดือนเป็น
ฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุฯโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุฯเป็นรายเดือน 

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

8.9.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย 

1. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในหวัข้อ 
8.9.1 “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูจ้องซ้ือหน่วยลงทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ” ข้างต้นโดยไมถื่อ
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ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ 

2. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

ภายใต้บังคับข้อ 1. และ 2. ของข้อ  8.9.2 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม /ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตามหวั ข้อ 8.9.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ  5 ของอตัราค่าธรรมเนียม 
หรือคา่ใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก้่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(ก) ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(ข) ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

(2) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม หรือ
คา่ใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

 บริษัทจดัการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมตเิกินกึ่งหนึง่
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

 บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) ที่ใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

8.10 มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) เป็นการจดัท ารายงานการประเมนิคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบ
เอกสารสทิธิและเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ (“รายงานประเมินคา่”) 

(2) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานต้องผ่านการประเมินคา่โดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อยหนึ่ง
ราย ในกรณีที่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯจะเข้าลงทนุมีมลูคา่ตัง้แต ่50 ล้านบาทขึน้ไป 
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(3) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้
นิยามไว้ในข้อ 7.1) ต้องผา่นการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อยสองราย 

(4) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหุ้ นหรือตราสารแห่งหนี  ้(ตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ ซึ่งจะต้องท า
การประเมินค่าหุ้นหรือตราสารแห่งหนีด้งักลา่ว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและการ
ด าเนินงานทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(5) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(6) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง (ไมว่่าจะเป็นฉบบัร่างที่ใกล้เสร็จสมบรูณ์หรือฉบบัลงนาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ) 

(7) การประเมินคา่ต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นเวลาไมเ่กิน
หนึง่ปี 

(8) การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน จะกระท าโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัตดิตอ่กนัเกินสอง
ครัง้มิได้ 

(9) การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯจะกระท าทกุสามปีนบัแตว่นัท่ีมีการประเมิน
คา่ครัง้ลา่สดุ หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีของกองทนุฯเห็นว่า
มีเหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอยา่ง
มีนยัส าคญั อนึง่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้ผู้ประเมินคา่สอบทานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเป็นราย
ไตรมาสเพื่อประกอบการค านวณมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของ
ผู้สอบบญัชี 

8.11 การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

8.11.1 การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ส่วนในกรณีการลงทุนใน
ทรัพย์สินรองบริษัทจัดการจะใช้ราคาอื่นที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุนฯ (Association of 
Investment Management Companies - AIMC) ทัง้นี  ้การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯลงทนุครัง้แรกบริษัทจดัการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯเข้า
ลงทนุ (กลา่วคือ ราคาซือ้ขายของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว) 

การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าของหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข) ค านวณมลูคา่ของหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล และประกาศมลูค่าของหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี่ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหนง่ที่ห้าทิง้ ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตามข้อ (ก) ข้างต้น ให้
บริษัทจดัการน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าของหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ข้างต้น เว้นแตก่รณีที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการประกาศ
เป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ลา่สดุเป็นฐาน
ในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทนุฯ ซึ่งมลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซือ้ขายได้จริงของ
ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

8.11.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะค านวณและเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ เป็น
รายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส ทัง้นี ้มลูค่าที่ค านวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์
เป็นผู้ รับรองวา่การค านวณดงักลา่วได้กระท าตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการ
เปิดเผยช่ือ ประเภท และที่ตัง้ทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

8.12 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจดัการจะต้องจดัเตรียมและเปิดเผยการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ รวมทัง้งบการเงิน (ทัง้ราย
ไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี เหตกุารณ์ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือ
ผลประกอบการของกองทนุฯ และเหตกุารณ์อื่นใดตามที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ก าหนด  

8.12.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 เหตกุารณ์ส าคญัที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจดัตัง้กองทนุฯที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้แรก 
ให้บริษัทจดัการรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่
ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.17.1 เร่ือง “กำร
ยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุฯโดยสมคัรใจ” 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีการถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ” ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง  

(3) เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอนัท าให้การอนุมัติจัดตัง้กองทุนฯของ 
ก.ล.ต. สิน้สดุลงและไม่สามารถจดัตัง้กองทนุฯได้ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อ ก.ล.ต. ให้ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(4) เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุนฯ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อ ก.ล.ต. และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่กองทุนฯมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(5) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุฯท่ีกองทนุฯลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัส าคญั ให้บริษัทจดัการรายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อ 
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทนุฯมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยไมช่กัช้า  

กรุณาพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 8.7.2 ข้อ 2 
“หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร”  

8.12.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหนว่ยลงทนุได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะต้องรายงาน
ข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องตามที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เร่ืองที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) วันก าหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ ให้แจ้งก าหนดวนัสดุท้ายของการรับ
หนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(2) กองทนุฯมีมติก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุหรือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเพื่อการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) กองทนุฯจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล 

(4) กองทนุฯมีมติให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(5) การด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯในสาระส าคญั 

(6) การท าธุรกรรมจดัหาเงินทนุหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุฯอยา่งมีนยัส าคญั 

(7) การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนยัส าคญั ในกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการต้อง
รายงานเร่ืองดงักลา่วพร้อมเหตผุล 
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(8) การเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้างพื น้ฐานมีผลกระทบต่ อสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการตดัสนิใจลงทนุหรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาของหนว่ยลงทนุ 

(9) การประกาศเลกิกองทนุฯ 

(10) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(11) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องได้มาหรือเสียไปซึ่งสญัญาทางการค้าที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกับ
กองทนุฯ 

(12) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศ กลต. 

(13) มีการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ กลต. 

(14) การผิดนัดช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเก่ียวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนฯที่
ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไขเหตดุังกลา่ว 

(15) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องมีการออกผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ส าคญั การพฒันาที่ส าคญัเก่ียวกบั
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลติภณัฑ์ และตลาด หรือการค้นพบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

(16) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องมีข้อพิพาทที่ส าคญัที่มีผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
กองทนุฯ เช่น ข้อพิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุฯ 

(17) กองทนุฯมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคญั 

(18) กองทนุฯมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

(19) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องเลกิกิจการและมีการช าระบัญชี 

(20) การประเมินราคาทรัพย์สินที่ส าคญัของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องโดยผู้ประเมินราคา
อิสระเพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทัว่ไป  

(21) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการตดัสินใจลงทุน 
หรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

(22) การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทนุฯ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(23) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของ
กองทุนฯ รายงานประจ าปีของกองทุนฯ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที่ กลต . ประกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการเปิดในหวัข้อ 8.12.3 “งบกำรเงิน” หรือ 8.12.4 “รำยงำน
ประจ ำปี” หรือ 8.12.5 “กำรรำยงำนมูลค่ำทรพัย์สินสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(24) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทนุฯตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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(25) ข้อมลูอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

8.12.3 งบการเงนิ 

บริษัทจดัการต้องยื่นงบการเงินดงัต่อไปนีต้่อ ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทนุฯ มีหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ทัง้นีภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ 
แตล่ะไตรมาส และ  

(ข) งบการเงินประจ างวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทัง้นี ้ภายใน 3 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้น าส่งงบการเงินประจ างวดการบัญชีของกองทุนฯตามข้อ (ข) ให้แก่ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ ให้ถือว่าบริษัทจดัการได้สง่งบการเงินรายไตร
มาสที่สีต่ามข้อ (ก) ตอ่ ก.ล.ต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแตล่ะ
ลกัษณะ ทัง้นี ้ในกรณีที่มาตรฐานการบญัชีให้ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีด้วยวิธีการมลูค่ายตุิธรรมหรือ
วิธีการต้นทนุ บริษัทจดัการต้องบนัทกึบญัชีด้วยวิธีการมลูคา่ยตุิธรรมเทา่นัน้ 

8.12.4 รายงานประจ าปี 

ให้บริษัทจดัการจดัท าและสง่รายงานประจ าปีของกองทนุฯให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ ก.ล.ต. และในกรณีที่
กองทุนฯมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย ภายใน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ 

หากระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯมีการลดเงินทนุจดทะเบียน บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อมลู
เก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนฯไว้ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯที่จะจัดส่งให้ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

8.12.5 การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จดัการจะจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการ ทกุๆ 6 เดือนนบัแต่มีการลงทนุในทรัพย์สินนัน้ และสง่
รายงานดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของก าหนดเวลา 6 เดือน หรือ ภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

รายงานความคืบหน้าของโครงการข้างต้น ต้องมีข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ข้อมลูเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกบัแผนงานของโครงการ 

(2)  ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  

ให้ระบแุนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทนุฯ ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 
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ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ให้บริษัทจัดการจัดส่ง
รายงานตามหลกัเกณฑ์ในวรรคหนึง่และวรรคสองให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

8.12.6 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นราย  
ไตรมาสภายใน 45 วนันับแต่วนัสิน้ไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.11.1 “กำร
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สิน มูลค่ำทรพัย์สินสทุธิ และมูลค่ำของหน่วยลงทนุ” 

8.12.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจดัการจะด าเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่  ก.ล.ต. 
หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ท าการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศก าหนด ออกค าสัง่ หรืออนญุาตเป็นประการอื่น 
ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแก้ไข เพิ่มเติม การประกาศก าหนด ค าสัง่ หรือค า
อนญุาตนัน้โดยถือวา่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

8.13 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนฯ 

วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของแตล่ะปี 

รอบปีบญัชีครัง้แรกได้แก่ระยะเวลานบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทนุฯ และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

8.14 สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

8.14.1 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัที่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปัน
ผลมีสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุฯตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

8.14.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งลง
มติในเร่ืองดงักลา่ว โดยแสดงไว้ในหนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ 

1. เร่ืองที่ต้องอนุมัตโิดยมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองการด าเนินการต่อไปนีข้อง
กองทุนฯ ทัง้นี  ้เว้นแต่เป็นเร่ืองที่  พรบ. หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ หรือประกาศก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ให้บริษัทจดัการท าได้โดยไมต้่องได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) การถอดถอนหรือแต่งตัง้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8.7.1 ข้อ 3 “เงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวบริษัทจัดกำร” และหัวข้อ 
8.7.2 ข้อ 2 “เงือ่นไขในกำรเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” 
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(2) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้านบาท   หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทนุฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไปดงักลา่ว เว้นแต ่

• ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตาม
กฎหมายที่จดัตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหนว่ยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึง่ไม่
มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการ
จัดการกองทุนฯ หรือในกรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี  ้บริษัท
จดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูค่าการลงทนุ
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน  

• เป็นกรณีทรัพย์สนิเสยีหาย ให้บริษัทจดัการ (เพื่อและในนามของกองทนุฯ) มี
ดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ ในการตัดสินใจที่จะให้ (ก) BEC และ/หรือ BPC ซ่อมแซมก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอนสิทธิรายได้สทุธิฯ หรือ (ข) 
จะใช้สิทธิเลิกสัญญาโอนสิทธิฯ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ หรือ (ค) จะเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3.2 “กำรลงทุนในทรัพย์สินหลกั – 
ทรัพย์สินที่กองทุนฯลงทุนเพ่ิมเติม”  และ 2.3.5 “กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทนุฯ”  

(3)  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีมีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 
ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที่มี
การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีการต่ออายุสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าหรือสญัญาให้บริการจดัหาผู้ เช่าทรัพย์สิน การเข้าท า แก้ไข หรือ
ยกเลกิสญัญาอื่นซึ่งได้ระบไุว้อยา่งเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุฯ หรือ 
เป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท 
แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า 
แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่ว ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(4) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหนา่ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลกิธุรกรรมกบับคุคลที่



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 250  

 

เก่ียวข้องอันเป็นสญัญาที่มอบหมายให้บุคคลที่เก่ียวข้องเข้ามาด าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าของทรัพย์สินหรือสญัญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การท าธุรกรรมดงักลา่ว หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมดงักลา่ว 
(แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 6.3 “กำร
ด ำเนินกำรที่ต้องได้รับมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ” เว้นแต่เป็นกรณีทรัพย์สินเสียหาย ให้
บริษัทจัดการ (เพื่อและในนามของกองทุนฯ) มีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ในการตดัสินใจที่จะให้ (ก) BEC และ/
หรือBPC ซ่อมแซมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้ใหม่ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญาโอนสิทธิ
รายได้สทุธิฯ หรือ (ข) จะใช้สิทธิเลิกสญัญาโอนสิทธิฯ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา
โอนสทิธิรายได้สทุธิฯ หรือ (ค) จะเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

(5) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนฯเป็นผู้ ถือหุ้นตามค า
จ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ท าธุรกรรมตาม
ข้อ (6) ข้างต้น กับบุคคลที่ เก่ียวข้องตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 6.3 “กำร
ด ำเนินกำรทีต่อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนฯ ตาม
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.15 “กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุฯ” 

(7) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.5 “กำรเพ่ิม
เงินทนุจดทะเบียน” 

(8) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “กำรลด
เงินทุนจดทะเบียน” ยกเว้นการลดเงินทนุจดทะเบียนส าหรับกรณีตามหวัข้อ 8.6(1) – 
ข้อ 8.6(3) 

(9) การควบหรือรวมกบักองทนุฯอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10) การเลิกกองทนุฯ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.17 “กำรเลิกกองทนุฯ กำรคืนเงิน 
และกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

(11) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทนุหรือกองทนุฯที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 8.9.3 ข้อ 2 “กำรเปลีย่นแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย” และ 

(12) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในเร่ืองที่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการ
คืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งในกรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือ
โดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้  

บริษัทจดัการจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้านบัจากวนัท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนฯ เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
และวิธีการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ 

3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน  บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวนัปิดสมุด
ทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก าหนด
ระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนัน้ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือ
ก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนด) ก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นัน้ 

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ดังนัน้การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผู้ ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิท ธิในการได้ รับหรือข้อจ ากั ดสิท ธิใดๆ ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการที่
บริษัทจดัการกระท าไปโดยชอบ 

3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสอืขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจ านวนหนว่ย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสิทธิออกเสยีง
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองใด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กรณีตามระบุไว้ในข้อ 8.14.2 ข้อ 3.2 (3)(ค)(1) และ (2) ซึ่งมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อย
ละ 75 หรือมากกว่า) ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ออกเสยีง 
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(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ซึ่งจะต้อง
กระท าตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8.15.1 “วิธีแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำร
กองทนุฯ” 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการขอมติโดยส่งหนังสือข้างต้น ให้เป็นไปตามที่
ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

3.2 การขอมติโดยเรียกประชุม 

(1) องค์ประชุม 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้อง
ประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด โดยมีหน่วยลงทุนนบั
รวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้

(ข) องค์ประชมุที่ก าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บงัคบักับการ
ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ ซึง่จะต้องกระท าตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.15.1 “วิธีแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุฯ” 

(2) สิทธิออกเสียง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมในเร่ืองที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ือง
ที่จะลงมตินัน้ 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ 8.4.7 “ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ” จะต้องงดออกเสียง
ส าหรับหนว่ยลงทนุสว่นท่ีถือเกินอตัรานัน้ 

(3) ข้อก าหนดในการออกเสียง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หนว่ยลงทนุท่ีตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี  ้มติของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ ง
หนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ค) เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถือตามจ านวน
หน่วยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกว่าสามในสี ่(ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) 
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ของจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง 

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯ 
ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักล่าว หรือการตก
ลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนฯ
เป็นผู้ ถือหุ้ นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสยีงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุฯเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความ
วรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” 
ด าเนินการดงักลา่ว 

(3) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนฯเป็น 
ผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื น้ฐาน” เข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
ก าหนดในหัวข้อ 6.3 “กำรด ำเนินกำรที่ต้องได้รับมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ตามวิธีการใน
หัวข้อ 8.5 “กำรเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุฯเป็นผู้
ถือหุ้ นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ตามวิธีการในหวัข้อ 
8.6 “กำรลดเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม 
หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนฯเป็นผู้ ถือหุ้ น
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ตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุฯอื่น 

(ง) มติเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯหรือแก้ไข
วิธีการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในหัวข้อ 8.14.1 
“วิธีแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุฯ” 

4. ผลผูกพัน 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีผลผกูพนัตอ่บริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามมตินัน้ เนื่องจากบริษัทจดัการ
มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนฯด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ โครงการจดัการกองทนุฯ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจดัการ และมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

ผลผูกพนัของมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการด้วย 

8.14.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทนุฯ 
โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี เพื่อท าการจ าหนา่ยทรัพย์สิน
และช าระหนีข้องกองทนุฯ และจ าหน่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุ โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

8.14.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้  แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเง่ือนไข  และ
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

8.14.5 สิทธิประโยชน์อื่นๆ  

1. สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย  ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะจ าน าหนว่ยลงทนุจะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาแสดง และยื่นค าขอ
ออกใบหน่วยลงทุนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการจ าน าที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน ส าหรับการ
ด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุท่ีจะใช้ในการจ าน า 

นายทะเบียนอาจระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุไว้จนกวา่จะได้มีการจดทะเบียนการจ าน าแล้ว 

2. สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อมีการลดเงนิทุน 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้
ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

8.15 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ 

8.15.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ สามารถกระท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) โดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีเช่นนีใ้ห้บริษัทจัดการแจ้งให้ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 

(2) บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนฯได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้โดย
ชดัเจน 

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือ 

(ค) การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 

(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมไมว่่าในกรณีใดๆ ให้บริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือวิธี
จดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอย่างน้อยหนึ่งฉบบั
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือวนัท่ีถือว่า
ได้รับมติ แล้วแตก่รณี 

8.15.2 การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื่น 

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะกระทบตอ่สิทธิและภาระหน้าที่
ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ นายทะเบียน ผู้ประเมินคา่ และที่
ปรึกษาใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8.7 “กำรแต่งตัง้ สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่
เกี่ยวข้องของกองทุนฯ” และหวัข้อ 8.8 “การแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน” หรือกระทบต่อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนฯตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 8.9 “ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ” การแก้ไขในกรณีดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้อง
กระท าโดยได้รับความเห็นชอบหรือค ายินยอมจากฝ่ายที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ทัง้นีม้ติดงักล่าว
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุฯ 
หรือผลประโยชน์ของกองทนุฯ 

8.15.3 สิทธิออกเสียงยบัยัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสทิธิและสงวนสทิธิที่ใช้สิทธิออกเสยีงยบัยัง้ในการออกเสยีงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯหรือแก้ไขวิธีจดัการซึ่งขดัหรือแย้ง
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กบักฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุฯ หรือที่อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนฯ หรือที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
คูส่ญัญาของกองทนุฯ 

8.16 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที่หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2674-6488 

โทรสาร 0-2679-5996 

• ก.ล.ต.  

ที่อยู ่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  0-2695-9999 

โทรสาร  0-2695-9660 

หรือ www.sec.or.th 

8.17 การเลิกกองทุนฯ การคืนเงนิ และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

8.17.1 การยกเลิกการจัดตัง้กองทุนฯ โดยสมัครใจ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้กองทุนฯที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้แรกบริษัท
จดัการจะด าเนินการดงันี ้

(1) ยตุิการขายหนว่ยลงทนุ 

(2) รายงานให้ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการ
ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 

(3) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 10 วนั
ท าการนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนฯสิน้สุดลง หรือตามที่ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่วได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการคืนเงิน
คา่จองซือ้จนครบถ้วน 

การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯจะสิน้สดุลงในวนัที่บริษัทจดัการรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ 
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โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการยกเลิกการจัดตัง้กองทุนฯ และการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใน
หวัข้อ 8.4.2 ข้อ 9 “กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ”  

8.17.2 การคืนเงนิค่าจองซือ้ในกรณีเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจดัการจะต้องคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลัง
เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ก าหนดไว้ได้ กรุณาศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทนุในหวัข้อ 8.5 “กำรเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียน” 

8.17.3 การสิน้สุดการอนุมัติของ ก.ล.ต. ให้จัดตัง้กองทุนฯ 

ก่อนวนัจดทะเบียนกองทุนฯ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ให้การอนมุตัิของ ก.ล.ต. ให้
จดัตัง้กองทนุฯเป็นอนัสิน้สดุลง 

(1) มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย   

(2) มีการฝ่าผืนอตัราการถือหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.4.7 ข้อ 2 “อตัรำกำรถือหน่วยลงทนุ” 
ข้างต้น 

(3) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้มีมลูคา่ไมถ่ึง 2,000 ล้านบาท โดยการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เมื่อรวมกบัมูลค่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่
เพียงพอท่ีจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯลงทนุครัง้แรก หรือ 

(5)  ก.ล.ต. มีค าสัง่ให้ระงบัการเสนอขายหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือเพิกถอนการ
อนุมัติให้จัดตัง้กองทุนฯตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทน. 1/2554 เช่น มีเหตุการณ์ที่มีผลให้
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือมีเหตกุารณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลีย่นแปลง
ไปซึง่หากปรากฏตอ่ ก.ล.ต. ก่อนการอนมุตัิ ก.ล.ต. อาจไมอ่นมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ 

ในกรณีดงักล่าว ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุนัน้หรือตามที่ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  และแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการคืนเงินค่า
จองซือ้ครบถ้วน 

8.17.4 กรณีเลิกกองทุนฯ 
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หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุฯเมื่อปรากฏเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทนุฯ 

(1) เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจาก ก.ล.ต. 

(2) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯและบริษัทจดัการน าเงินไปลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทุนฯ จนท าให้กองทุนฯมีเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 2,000 ล้านบาท
เมื่อค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(3) เมื่อมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุฯ และบริษัทจดัการไมส่ามารถ
ด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯลงทนุมีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกว่า 
1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุฯภายใน 1 ปีนบั
แตว่นัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) เมื่อ ก.ล.ต. มีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ 

(5) เมื่อครบก าหนดอายขุองกองทนุฯ (หากมี) 

(6) เกิดเหตกุารณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเป็นหนงัสอืก่อนวนัเลิกกองทนุฯเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการ 

(7) กองทุนฯไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันับจากวนัที่ได้รับแจ้งการ
ลาออกจากการปฏิบตัิหน้าที่โดยบริษัทจดัการ 

(8) เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุฯ 

(9) เมื่อ ก.ล.ต. มีค าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พรบ. หลกัทรัพย์ 

8.17.5 อ านาจของ ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนฯ 

ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตัง้หรือจัดการกองทุนฯได้ หาก ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่าฝืนหรือมิได้
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

เมื่อ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุฯ จะต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 
8.17.1 “กำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุฯโดยสมคัรใจ” ข้างต้น หากการเพิกถอนการจดัการกองทนุฯเกิดขึน้
หลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุฯแล้ว บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ
ช าระบญัชีของกองทนุฯตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 8.17.6 “กำรช ำระบญัชีกองทนุฯ”  

8.17.6 การช าระบัญชีกองทุนฯ 

เมื่อมีการเลกิกองทนุฯ บริษัทจดัการหรือผู้ช าระบญัชี (แล้วแตก่รณี) จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) บริษัทจดัการอาจท าหน้าที่ช าระบญัชีของกองทนุฯนัน้ได้ หรือจะแต่งตัง้บคุคลอื่นตามที่ ก.ล.ต. 
ก าหนดเป็นผู้ช าระบญัชีของกองทนุฯก็ได้ 
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(2) เมื่อแต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีแล้ว  บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
กองทุนฯ รวมทัง้ด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ส่งมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
กองทนุฯนัน้ให้แก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัเลกิกองทนุฯ 

(3) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุนฯ ณ วนัเลิกกองทุนฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีและรับรองโดยบริษัทจดัการเองให้แก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 15 วนั
ท าการนบัแตว่นัเลกิกองทนุฯ 

(4) ผู้ช าระบญัชีจะจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุฯโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทนุฯจะได้รับ
เป็นส าคญั ช าระหนีข้องกองทนุฯ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แต่ละรายตามที่บริษัทจัดการก าหนดตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิน้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5) เมื่อช าระบัญชีเสร็จสิน้แล้ว ให้ผู้ ช าระบัญชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนฯพร้อมทัง้จัดส่ง
รายงานผลการช าระบญัชีตอ่ ก.ล.ต. 

8.17.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หนว่ยลงทนุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี  ้

(1) หนว่ยลงทนุหรือกองทนุฯมีคณุสมบตัิไมค่รบตามข้อก าหนดการรับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.3.2 (1) ถึง (6) “ข้อก ำหนดกำรจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียน” 

(2) เมื่อครบก าหนดอายขุองกองทนุฯ หรือเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุฯลว่งหน้า 

(3) บริษัทจัดการด าเนินการหรือกระท าการดังต่อไปนีอ้ันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุหรือการเปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 

(ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ข้อตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนดให้ถือปฏิบตัิ 

(ข) เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนฯที่ยื่นต่อ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่เปิดเผยตอ่ประชาชนทัว่ไป หรือไมเ่ปิดเผยข้อมลูของกองทนุฯที่
เป็นสาระส าคญั หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุฯท่ีเป็นสาระส าคญั 

(ค) ด าเนินการใดๆ หรือมีเหตใุดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ตอ่สิทธิประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุหรือการเปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ย
ลงทนุ 

(4) ผู้สอบบญัชีรายงานวา่ไมแ่สดงความเห็นหรือเห็นวา่งบการเงินของกองทุนฯไมถ่กูต้องเป็นเวลา 3 
ปี ติดตอ่กนั 
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(5)  เมื่อปรากฏกรณีที่ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิจดัตัง้กองทนุฯ หรือ 

(6) บริษัทจดัการร้องขอให้เพิกถอนหนว่ยลงทนุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

8.18 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่ เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “FATCA”) โดยมีผลบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงินที่ไม่ได้มีสญัชาติอเมริกนัและตัง้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุฯและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Internal Revenue Service) โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลู
ลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภท
ต้องจดัท าหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ต้องถกูหกัเงิน ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 30 ของเงินท่ีกองทนุฯจะได้รับและสามารถถกูหกัไว้ซึง่จ่ายโดย FFI 
ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA หรือ “PFFI” (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) โดยเงินที่สามารถถูกหักไว้ได้รวมถึง
รายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กองทนุฯลงทุน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560   

(2)  PFFI (ซึ่งรวมถึง ธนาคารทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุฯหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุฯไม่
สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนฯได้รับผลกระทบในทางลบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนฯ (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม



ส่วนที ่1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย์ 

 สว่นที่ 1 หน้าที่ 261  

 

หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุฯสามารถปฏิบตัิ
ตามภาระผูกพันภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้   บริษัทจัดการและ
กองทนุฯ (รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและการสนบัสนนุการขายและรับซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมแก่บริษัทจดัการและกองทนุฯเป็นตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู
ทัง้หมด (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ 
จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบั
บริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่หรือให้เอกสารแสดงข้อมลู และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม ในการด าเนินการ
พิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกัน
หรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือการแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูที่เคยให้ไว้ เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิดต่อกองทุนฯหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนฯหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะด าเนินการ หรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้หมด
ดงัต่อไปนี ้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วรับทราบและได้รับแจ้งถึงการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการดังกล่าวแล้ว และ/หรือถือว่าบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ใน 
ค าขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุสทุธิ ณ ขณะนัน้ (the then 
Net Asset Value) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนฯหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากการด าเนินการดงักลา่วสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุฯโดยรวม และเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนฯมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุฯอาจต้องถกูหกัเงิน ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้ว
ข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ 
และอาจน าสง่ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงานท้องถ่ิน หรือด าเนินการอื่นใดที่หน่วยงานท้องถ่ินก าหนด 
โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั และ/หรือ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทัง้นี ้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯขดัหรือ
แย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว  หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุฯแล้ว 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใช้บังคับความสัมพัน ธ์ระหว่างบริษัทจัดการและ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพัน
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุตามโครงการจดัการกองทนุฯ ไมว่่า
ในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุฯและข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

 ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมลูรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุฯและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ ได้ที ่

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท์  0-2674-6488  

โทรสาร 0-2679-5996  
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 อื่นๆ 

 - 

 



 

 

ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

•  กองทนุฯเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ 
ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรัมย์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

•  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุฯ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

•  ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย  

•  ผู้สนใจลงทุนจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุฯเอง 

•  ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

•  การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า
กลุม่น า้ตาลบรีุรัมย์ มิได้เป็นการแสดงว่า ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุฯ 
หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

•  บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัท
จดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

•  กองทุนฯอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด เนื่องจากบคุคลบางประเภทตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่เก่ียวข้อง ได้รับการยกเว้นให้สามารถถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้ที่ www.bblam.co.th 

 
 
 

หนังสือชีช้วน บับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

http://www.bblam.co.th/
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