ที่ 706/2563
วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง

แจ้งกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลบุรรี มั ย์ (BRRGIF)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

ข้อมูลการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม เพื่อการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขาย
วัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้

ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการออกประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 23/2563 เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึน้ ในปี พ.ศ.
2563 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่ง
ระบุว่า ในการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้
บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือภายใน
วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดหลัง และในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของโรคยังคงมีอยู่
ต่อเนื่อง ให้บริษัทจัดการจัดประชุมตามระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จ ากัด (“บริษั ท จัด การ”) ในฐานะบริษั ท จัด การของกองทุน รวม
โครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลบุรีรมั ย์ (BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคราวน์
บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุ งเทพฯ ลุมพินีพาร์ค โดยจะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่ นา้ ตาลบุรีรมั ย์
(BRRGIF) ครัง้ ที่ผา่ นมา

วาระที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรือ่ งที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 3

รับทราบผลการดาเนิน งาน งบแสดงฐานะทางการเงิ น และ งบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี 2562 ของ
กองทุนรวม

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลและการลดทุน สาหรับปี 2562

วาระที่ 5

รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาหรับปี 2563

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้
ตามที่ทางบริษัทจัดการได้รบั หนังสือจากบริษัท นา้ ตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

เสนอให้บริษัทจัดการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิการให้
ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ("สัญญาซือ้
ขายวัตถุดิบชีวมวล") โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป บริษัทจัดการได้พิจารณาเหตุผลและปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้
ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวล เพื่อปรับราคากากอ้อยตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป
ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมได้จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อขอ
อนุมตั ิผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ("สัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ") และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลเพื่อให้
การกาหนดราคาซือ้ ขายเป็ นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 เรื่องมาตรการ
ป้องกันการกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนมีมติไม่อนุมตั ิให้มีการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไข
สัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิและสัญญาที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รบั
อย่างไรก็ตาม บริษัท บุรีรมั ย์พลังงาน จากัด ("BEC") และ บริษัท บุรีรมั ย์เพาเวอร์ จากัด ("BPC") ยังคงมีความจาเป็ น
ในการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องในส่วนที่สามารถกระทาได้เพื่อให้การกาหนดราคาซือ้ ขายภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้สง่ หนังสือถึง
บริษัทจัดการเพื่อขอความยินยอมในการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องเฉพาะสัญญาที่ไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อันได้แก่ สัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวล ซึง่ ทางบริษัทจัดการได้ให้ความยินยอมให้ใช้ราคาซือ้ ขายกากอ้อยมาตรฐานที่ราคาตันละ
565.00 บาท (จากราคาตามสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลที่ตนั ละ 351.9481 บาท) โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
2

จนถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านัน้ ทัง้ นี ้ โครงสร้างราคาซือ้ ขายกากอ้อยนัน้ ได้มีการกาหนดอัตราขึน้ ลงไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยอ้างอิง
กับการขึน้ ลงของราคาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง BEC และ BPC กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") ซึ่งในสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิมี
การกาหนดราคาซือ้ ขายกากอ้อยที่ใช้อา้ งอิงไว้เช่นเดียวกัน (ซึ่งเป็ นคนละราคากับราคาตามสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลที่มีการ
แก้ไข) ดังนัน้ ไม่ว่าราคาซือ้ ขายกากอ้อยในสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลจะมีการปรับเปลี่ยนไปเช่นไร กรณีนีก้ ็จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการเบิกจ่ายค่ากากอ้อยกับกองทุนรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อจานวนรายได้สทุ ธิที่กองทุนจะได้รบั แต่อย่างใด
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี
2563 พิจารณาอนุมตั ิการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวล โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
โปรดพิจารณาข้อมูลการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม ซึง่ ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้วย
ในการนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบ
ชีวมวลไว้ในจดหมายเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2563 ที่จะส่งถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
การอนุมตั ิในวาระที่ 6 ต้องได้รบั มติอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง อนึ่ง การนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่มีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้สว่ นเสียในมติดงั กล่าว หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวมในเรื่อง
ที่ขอมติ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 7

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

พร้อมกันนี ้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด และจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
ดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม จึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
บริษัทจัดการจะจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อไป
ในการนี ้ บริษัทจัดการจึงกาหนดให้วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในการ
เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจาปี 2563 (Record Date)
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ทัง้ นี ้ ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ยังคงมีอยูต่ อ่ เนื่อง และสานักงาน ก.ล.ต. ได้มีประกาศกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประชุมสามัญ
ประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือ มีการเปลีย่ นแปลงประการใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
Deputy Managing Director

Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย
ข้อมูลการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม
เพื่อการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ าและไอน้า
ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลบุรีรมั ย์ (“กองทุน รวม”) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้พิจารณาหนังสือของบริษัท นา้ ตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อขอความ
ยินยอมในการแก้ไขสัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ระหว่าง บริษัท บุรรี มั ย์พลังงาน จากัด ("BEC") และ
บริษัท บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จากัด ("BPC") กับบริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรรี มั ย์ จากัด (“BSF”) (“สัญญาซือ้ ขายวัตถุดิบชีวมวล”) แล้ว
ขอเรียนให้ทราบดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน รวม โดยคาดว่าจะเข้าทารายการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2563

2.

คู่กรณีท่เี กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนรวม และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม
คูก่ รณีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1)

บริษัท บุรรี มั ย์พลังงาน จากัด (“BEC”) และ

(2)

บริษัท บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จากัด (“BPC”)

ในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับกองทุน รวมในสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ฉบับลงวันที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ("สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ")
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1)

BEC และ BPC
BEC และ BPC ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวม ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคา
ดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในกรณีนีค้ ือ
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บุคคลที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน รวม อันหมายถึงผูท้ ี่ถือหน่วยลงทุน
เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน รวม เนื่องจาก BEC และ
BPC เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท นา้ ตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน) (“BRR”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
BRR ถือหุน้ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ใน BEC และ BPC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของทัง้ สองบริษัทดังกล่าว ตามลาดับ โดยที่ BRR เป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 BRR ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
33.05 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
3.

ลักษณะทั่วไปของธุรกรรม
เมื่อได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน รวม บริษัทจัดการจะดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ความ
ยินยอมแก้ไขสัญญาวัตถุดิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนพิจารณา

4.

มูลค่ารวมของธุรกรรม
มูลค่าของรายการอันเกิดจากการให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาวัตถุดิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC ไม่มีผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่าของสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิก่อนมีการให้ความยินยอม

5.

เงือ่ นไขการเข้าทาธุรกรรม
การให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาวัตถุดิบชีวมวลแก่ BEC และ BPC เป็ นการให้ความยินยอมแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนรวมไปทาการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ทาให้การ
เข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องได้ร ับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน รวม ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทัง้ หมด และผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน รวม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติดงั กล่าว และกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการขออนุมตั ิเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น แต่สามารถนับผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ และกองทุนรวมอื่นที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวเป็ นองค์ประชุมได้
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6.

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาธุรกรรม
บริษัทจัดการได้พิจารณาการให้ความยินยอมแก่ BEC และ BPC ในการแก้ไขสัญญาวัตถุดิบชีวมวล และเห็นว่าการ
ให้ความยินยอมในครัง้ นีเ้ ป็ นไปเพื่อให้สญ
ั ญาวัตถุดิบชีวมวลมีขอ้ กาหนดด้านการพาณิชย์และการเงินที่ทาให้การทา
ธุรกรรมระหว่างนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอิสระและไม่มีลกั ษณะที่มีการถ่ายโอนกาไร รวมถึงเพื่อให้ราคาที่
ซื อ้ ขายภายในสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ น ราคาตลาด ทั้ง นี ต้ ามกฎเกณฑ์ที่ เ ปลี่ย นแปลงไปของกรมสรรพากรใน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 (“พ.ร.บ.”) เรื่องมาตรการป้องกันการกาหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาการกาหนดราคา
โอนสาหรับธุรกรรมระหว่างนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กนั และเข้าข่ายลักษณะการขายสินค้าและให้บริการระหว่าง
กันโดยมีการถ่ายโอนกาไรเพื่อหลีกเลีย่ งภาระภาษี อากรที่พงึ ต้องเสีย ซึง่ หากไม่ทาการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับพ.ร.บ.และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมสรรพากรดังกล่าว BEC และ BPC อาจถูกเจ้าพนักงาน
ของกรมสรรพากรประเมินปรับปรุ งรายได้และรายจ่ายให้เหมาะสม เป็ นเหตุให้ BEC และ BPC ต้องเสียภาษี ใน
จานวนที่มากขึน้ รวมถึงเบีย้ ปรับเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานของ BEC และ
BPC ในระยะยาว โดยการให้ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ทาให้กองทุน รวมเกิดภาระหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความ
เสียหายใดๆ ที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ที่ได้รบั จาก BEC และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิก่อนมีการให้
ความยินยอมครัง้ นี ้
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