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วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (เริ่มทําการซื้อขาย 7 สิงหาคม 2560)

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน

หนวยลงทุน 350,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10.30 บาท
รวม 3,605 ลานบาท โดยหนวยลงทุนของ BRRGIF เปนหนวยลงทุน
ประเภทที่มีการชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

ตลาดรอง
ที่มาของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดรับอนุมัติ ใหจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลบุรีรัมย
(“กองทุนฯ”) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ จค. 1003/2560
โดยได ดํ า เนิ น การเสนอขายหน ว ยลงทุ น ครั้ ง แรก ระหว า งวั น ที่ 7
กรกฎาคม 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560 ในราคาหนวยละ 10.30 บาท
และไดรับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 1
สิ ง หาคม 2560 ตามหนั ง สื อ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ จค. 304/2560 โดยไดรับเงินจากการ
จําหนายหนวยลงทุน ทั้งสิ้น ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม เปนจํานวนเงิน 3,605 ลานบาท

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

วันที่เขาลงทุนในทรัพยสินครั้งแรก

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ลักษณะโครงการ

เปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานชนิดที่เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุน
เปนการทั่วไป ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน

อายุโครงการ

ไมมีกําหนดอายุ ทั้งนี้ หากไมมีการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติม สิทธิรายได
สุทธิฯ จะหมดอายุลงในวันที่ 6 เมษายน 2578

วัตถุประสงคการลงทุน

เพื่ อ ลงทุ น ในกิ จ การโครงสร า งพื้ น ฐานประเภทโรงไฟฟ า และ/หรื อ
พลังงานทางเลือกเปนหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนเพื่อ
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เปน รายได ใ หแ กก องทุ น เพื่อ ใหก องทุน สามารถจา ยผลตอบแทนการ
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิน
อื่นๆ หลักทรัพย และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหลงทุน
ได
การลงทุนของกองทุนและขอมูลทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน
คําจํากัดความใหพิจารณาตามเอกสารแนบ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนดังตอไปนี้
1.

ขอมูลทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน

1.1

ภาพรวมของกองทุน
กองทุนฯ จะมุงเนนการลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภทโรงไฟฟา โดยทรัพยสินที่กองทุนฯ จะลงทุนใน
ครั้งแรก คือ สิทธิในรายไดสุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาของบริษัท บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด (“BEC”) และ บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (“BPC”) ซึ่งระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ จะ
เริ่มตั้งแตวันที่กองทุนฯ ชําระราคาซื้อตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ คือวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันสิ้นสุด
อายุสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ คือวันที่ 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ วันที่ 6 เมษายน 2578 สําหรับ
BPC หรือคิดเปนระยะเวลาซื้อขายประมาณ 11 ป สําหรับ BEC และประมาณ 18 ป สําหรับ BPC

1.2

วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายครั้งแรก
จํานวนเงินทั้งหมดที่กองทุนฯ ไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกจํานวน 350,000,000 หนวย
มีมูลคา 3,605 ลานบาท โดยบริษัทจัดการไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อวัตถุประสงคดังนี้

1.3



เพื่อลงทุนในสิทธิในรายไดสุทธิฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลของ BEC
และ BPC ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และ



เงินสวนที่เหลือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน ฯ และใชสําหรับชําระคาใชจ ายตางๆ ของกองทุน ฯ
รวมถึงคาใชจายในการจัดตั้งกองทุนฯ ในสวนที่กองทุนฯ เปนผูรับผิดชอบ

ภาพรวมผูถือหุนของ BEC และ BPC
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) (“BRR”) เปนผูถือหุนใหญของ BEC และ BPC โดย BRR ถือหุนทางตรง
และทางออมรอยละ 99.99 และรอยละ 99.98 ตามลําดับ กลุมนํ้าตาลบุรีรัมย เปนหนึ่งในผูบุกเบิกอุตสาหกรรม
นํ้าตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ เปนผูริเริ่มปลูกออยและสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกออยในจังหวัดบุรีรัมย กลุมนํ้าตาลบุรีรัมยประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว
สีรํา ทั้งในและตางประเทศมานานกวา 50 ป รวมถึงการนําผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล เชน
กากออย และกากหมอกรอง มาตอยอดธุรกิจอยางครบวงจร ไดแก ธุรกิจผลิตไฟฟาชีวมวล และธุรกิจผลิตและ
จําหนายปุย กลุมบริษัทนํ้าตาลบุรีรัมย ไดปรับโครงสรางโดยจดทะเบียนจัดตั้ง BRR ซึ่งเปน Holding Company
ในป 2556 และในปถัดมา BRR เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบัน BRR มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 812,099,845 บาท
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1.4

นโยบายการลงทุน
1.4.1

การลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
กองทุนฯ จะลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภทไฟฟา โดยลงทุนในสิทธิในรายไดสุทธิฯ ทั้งนี้
กองทุ น ฯ จะได รั บ รายได สุ ท ธิ ฯ ตามสู ต รการคํ า นวณภายใต สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ ซึ่ ง
ประกอบดวย (1) รายไดคาซื้อขายไฟฟา (2) รายไดคาซื้อขายไอนํ้า (3) รายไดอื่นที่ไดรับจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา หักดวย (4) คาใชจายของโรงไฟฟา

1)

รายไดคาซื้อขายไฟฟา
BEC และ BPC ประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลังงาน
ความรอนรวม ซึ่งใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก มีกําลังการผลิตไฟฟาโรงละประมาณ 9.9 เม
กะวัตต โดย BEC และ BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement:
PPA) ประเภทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานชีวมวล โดยกําหนด
อัตรารับซื้อไฟฟาแบบ Feed in Tariff (“FiT”) ในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต กับ
กฟภ. จํานวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องตนของสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) ที่
ทํากับ กฟภ. มีดังนี้
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บริษัท

ขนาดการรับซือ้ ไฟฟา
สูงสุดตามสัญญา

BEC

8.0 เมกะวัตต

BPC

8.0 เมกะวัตต

ประเภทเชื้อเพลิง
ตามสัญญา
เชื้อเพลิงชีวมวล1ไม
นอยกวารอยละ 75
ของเชื้อเพลิงทั้งหมด
เชื้อเพลิงชีวมวล1ไม
นอยกวารอยละ 75
ของเชื้อเพลิงทั้งหมด

วันเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD)

วันสิ้นสุดอายุสัญญา
ซื้อขายไฟฟา

11 พฤษภาคม 2555

10 สิงหาคม 2571

7 เมษายน 2558

6 เมษายน 2578

ที่มา :BEC และ BPC
หมายเหตุ : 1 เชื้อเพลิงชีวมวลหลักของโรงไฟฟา BEC และ BPC ไดแกกากออย

นอกจากนี้ BEC และ BPC มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย
จํากัด (“BSF”) (บริษัทยอยของ BRR ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย) ซึ่ง
ระยะเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง BEC BPC และ BSF จะสอดคลองกับ
ระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ทั้งนี้ ปริมาณขั้นตํ่าที่
BSF ตกลงจะรับซื้อจะคํานวณจากกําลังการผลิตของโรงไฟฟาโรงละ 0.25 เมกะวัตตซึ่งมี
รายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา
2)

รายไดคาซื้อขายไอน้ํา
โรงไฟฟาของ BEC และ BPC เปนโรงไฟฟาระบบผลิตพลังงานความรอนรวม (Cogeneration
System) ซึ่งภายใตกระบวนการผลิตดังกลาวจะกอใหเกิดทั้งไฟฟาและไอนํ้า โดย BEC และ
BPC จะจําหนายไอดี และไอเสียใหแก BSF ภายใตสัญญาซื้อขายไอนํ้า ระหวาง BEC และ
BPC กับ BSF ซึ่งมีระยะเวลาสอดคลองกับระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตามสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุทธิฯ

3)

รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา
รายไดอื่นใดที่ BEC และ BPC ไดรับจากสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา (นอกเหนือจากรายไดที่ระบุในขอ (1) และ ขอ (2) ขางตน)

4)

คาใชจายของโรงไฟฟา
คาใชจายของโรงไฟฟาที่นํามาใชในการคํานวณรายไดสุทธิฯ ประกอบไปดวย (1) รายจายที่
เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟา เชน คาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า
เปนตน และ (2) รายจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม ซึ่งประกอบไปดวย
(2.1) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การซ อ มบํ า รุ ง โรงไฟฟ า (2.2) ค า บริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ า เช น
คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟาที่จําเปนเพื่อใหโรงไฟฟาสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภ าพ คาจางและคาใชจายสําหรับที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงไฟฟา และ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่นๆ ของ
พนักงานรวมถึงคาใชจายในการบริหารจัดการและคาโสหุย ทั้งนี้ หากมีรายจายสวนเพิ่มใดๆ
ตามรายการที่ระบุในรายจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวมที่เกินจากจํานวน
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เงินที่กองทุนฯ ตกลงจะโอนใหแก BEC และ BPC ใหถือวาคาใชจายสวนเพิ่มดังกลาว BEC
และ BPC เปนผูรับผิดชอบ
โดยการนําสงรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ BEC และ BPC จะคํานวณรายไดสุทธิฯ
และนําสงรายไดสุทธิฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ใหแกกองทุนฯ เปนราย
เดือ น ซึ่งจะเทา กับรายไดตามขอ (1) ถึง (3) หลัง จากหักค าใชจา ยของโรงไฟฟา ตามขอ (4) ตาม
รายละเอียดที่ระบุขางตน
นอกจากนี้ เพื่อเปนประกันการปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และสัญญาตกลง
ดําเนินการ BEC และ BPC ตกลงดําเนินการใหมีการวางหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) จด
จํา นองที่ดิน พร อ มสิ่ง ปลูกสรา ง รวมถึงเครื่อ งจักรและอุ ปกรณที่เกี่ยวขอ งกับการประกอบกิจ การ
โรงไฟฟา (2) การจํานําหุนทั้งหมดของ BEC ที่ถือโดย BRR และการจํานําหุนทั้งหมดของ BPC ที่ถือ
โดย BEC (3) การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาของที่ดินอันเปนที่ตั้งของโรงไฟฟา (4) การโอน
สิทธิอยางมีเงื่อนไขในบัญชี รายไดที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา ของ BEC และ BPC ใหแก
กองทุนฯ และ (5) การดําเนินการใหกองทุนฯ เปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย
ทั้งนี้ ตามขอตกลงภายใตสัญญาตกลงดําเนินการ นั้น BRR ในฐานะผูสนับสนุนตกลงที่จะดําเนินการ
ดังตอไปนี้เพื่อใหกองทุนฯ มั่นใจไดวาการดําเนินการของโรงไฟฟาเปนไปอยางเรียบรอยเชน (ก) รักษา
สัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและ/หรือ ทางออมใน BEC ไมตํ่ากวารอยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใน BPC ไมตํ่ากวารอยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และใน BSF ไมตํ่ากวารอยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว (ข) รักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนฯ ไมตํ่ากวารอยละ
20.00 ของจํานวนหนวยลงทุน ณ เวลาใดๆ เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนครั้ง
แรกสําเร็จ (ค) ดําเนินการตางๆ เพื่อให BEC BPC และ BSF ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาที่เกี่ยวของ และ
(ง) ใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนฯ สําหรับการลงทุนในโรงไฟฟาอื่นๆ
ของ BRR
แผนภาพตอไปนี้แสดงโครงสรางของกองทุนฯ และความสัมพันธระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
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1.4.2

การลงทุนในทรัพยสินหลัก – ทรัพยสินที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนในสิทธิในรายไดสุทธิฯ ของ BEC และ BPC บริษัทจัดการในนามของกองทุนฯ
อาจลงทุน ในกิ จ การโครงสรา งพื้ น ฐานอื่ น โดยการไดม าซึ่ง ทรัพ ยสิน กิจ การโครงสรา งพื้ น ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพยใหกระทําได และเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
การลงทุน หรือการไดมาเพิ่มเติม ซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานใดๆ อันมีมูลคาเกินกวา 100
ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการไดมาดังกลาว
จะตองอยูภายใตขอกําหนดเชนเดียวกับเมื่อกองทุนฯ เขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนฯ ลงทุนครั้งแรก
(เชน ขอกําหนดการสอบทานธุรกิจ Due Diligence และ การประเมินคาทรัพยสิน เปนตน) และจะตอง
ไดรับมติอนุมัติของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะคํานวณมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาวโดยพิจารณาจากมูลคา
การลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อยางไรก็ดี หากเปนการไดมาเพิ่มเติมซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลาน
บาท แตนอ ยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม ณ เวลาที่มีการไดมาดัง กลาว ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนแลว หรือเปนการไดมาเพิ่มเติมซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน
ตามขอตกลงหรือสัญญาที่มีกับภาครัฐ ซึ่งไดระบุไวอยางเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุนฯ ใน
กรณีเชนนี้ ไมจําเปนตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่การลงทุน หรือไดมาเพิ่มเติมซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาวจําเปนตองใช
เงินทุนเพิ่มเติม กองทุนฯ จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนตามที่กําหนดในหัวขอ 8.5
“การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” และ/หรือการกูยืม ตามที่กําหนดไวในหัวขอ 8.1 “นโยบายการกูยืมเงิน”
ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน
นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีการเขาลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานอื่นๆเพิ่มเติมใน
อนาคต กองทุนฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทน. 1 /2554 ซึ่งหามมิให
กองทุนฯ ประกอบกิจการโครงสรางพื้นฐานเอง
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1.4.3

การลงทุนในทรัพยสินรอง – การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนฯ ลงทุนได
นอกจากการลงทุนในทรัพยสินหลักขางตนแลว กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในทรัพยสินรองดังตอไปนี้
เวนแตในกรณีที่ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (“ก.ก.ต.”)
ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได
(1)

พันธบัตรรัฐบาลไทย

(2)

ตั๋วเงินคลังไทย

(3)

พันธบัตรหรือหุนกูที่รัฐวิสาหกิจไทย หรือนิติบุคคลไทยที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เปนผูออก
และมีกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมเี งื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคารไทย หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารไทยหรือบริษัทเงินทุนไทยเปนผูออก ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่เขา
ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน

(6)

ตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว สัญญาใชเงินที่ธนาคารไทย บริษัทเงินทุนไทย บริษัทเครดิตฟองซิเ อร
ไทย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูส ลัก หลัง โอนประเภทมีสิท ธิไ ลเ บี้ย หรือ ผูค้ํา ประกัน ทั้ง นี้ หากเปน ตั๋ว แลกเงิน หรือ ตั๋ว
สัญ ญาใชเงินที่เขาลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน

(7)

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใตกฎหมายไทยที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก

(8)

หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใตกฎหมายไทย

(9)

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

(10)

(ก)

เปน หนว ยลงทุน ของกองทุน รวมในตา งประเทศที่อ ยูภ ายใตการกํา กับ ดูแ ลของ
หนว ยงานกํา กับ ดูแ ลด า นหลักทรัพ ยแ ละตลาดซื้อ ขายหลั กทรัพ ย ที่เป นสมาชิ ก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรือเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมในตางประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได และ

(ค)

กองทุนรวมในตางประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป

หุนที่ออกโดยบริษัท (ไมวาจะเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย ที่เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
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(11)

(ก)

บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานรวมกันไมนอยกวารอยละ
75 ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น รวมของบริ ษั ท ดั ง กล า ว หรื อ มี ร ายได จ ากการจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาวรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 75 ของรายไดรวมในแตละปบัญชี และ

(ข)

บริษัทนั้นมิใชบริษัทภายใตขอ (จ) ของนิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสราง
พื้นฐาน” ตามประกาศที่ ทน. 1/2554

สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งการเขาทําสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง
ของกองทุน

ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนในอนาคตในทรัพยสิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแกไข หรือเพิ่มเติมประเภท หรือลักษณะของหลักทรัพย หรือทรัพยสิน บริษัทจัดการ จะ
ดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1.4.4

อัตราสวนการลงทุน
เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแตละป กองทุนฯ จะตองดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพยสินหลักตามที่ได
ระบุไวในหัวขอ 1.4.1 และขอ 1.4.2 ไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนฯ โดย
คํานวณมูลคาการลงทุนในทรัพยสินหลักจากมูลคาตามบัญชีของราคาการไดมาหรือราคาอื่นใดตามที่
ก.ล.ต. กําหนด ดังนั้น กองทุนฯ จะตองไมลงทุนในการลงทุนในทรัพยสินรองเกินกวารอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนฯ
บริษัทจัดการ มีหนาที่ที่จะตองควบคุมดูแลใหอัตราสวนการลงทุนสําหรับการลงทุนในทรัพยสินรอง
เปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน.87/2558 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม

1.5

ขอมูลทั่วไปของโรงไฟฟาของ BEC และ BPC ภายใตโครงสรางของกองทุนฯ
แผนภาพโครงสรางผูที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC หลังการจัดตั้งกองทุนฯ
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ขอมูลทั่วไป
วันจัดตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต
ไฟฟาและไอนํ้า

กําลังการผลิต

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559
ที่ตั้ง
1.6

BEC
BPC
17 มิถุนายน 2548
4 เมษายน 2554
ประกอบธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer : VSPP) โดยมีโรงไฟฟาบริษัทละ 1 โรงซึ่งเปนโรงไฟฟาประเภท
เชื้อเพลิงชีวมวล โดยใชเทคโนโลยีแบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน
(Cogeneration System) ทําใหสามารถผลิตและจําหนายทั้งไฟฟาและไอนํ้าได
ทั้งนี้ โรงไฟฟาทั้ง 2 แหง ใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก
กากออย : BEC และ BPC ซื้อกากออยจาก BSF ภายใตสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
ชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟา
นํ้า : BEC และ BPC ซื้อนํ้า 2 ประเภทจาก BSF อันไดแก นํ้า RO (Reverse
Osmosis) และนํ้า Condensate ภายใตสัญญาซื้อขายนํ้า RO และสัญญาซื้อ
ขายนํ้า Condensate
ทั้งนี้ แตละสัญญาดังกลาวของ BEC และ BPC จะมีระยะเวลาซื้อขายตั้งแต
วันที่คูสัญญาลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571และวันที่ 6
เมษายน 2578 ตามลําดับ
หมอตมไอนํ้า (Boiler)
หมอตมไอนํ้า (Boiler)
ไอดี : 85 (ตันตอชั่วโมง)
ไอดี : 100 (ตันตอชั่วโมง)
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
ไฟฟา : 9.9 (เมกะวัตต)
ไฟฟา : 9.9 (เมกะวัตต)
135.6 ลานบาท
170 ลานบาท
(มูลคาที่ตราไวตอหุน เทากับ 100
(มูลคาที่ตราไวตอหุน เทากับ 100
บาท)
บาท)
เลขที่ 289 หมูที่ 2 ตําบลหินเหล็กไฟ
เลขที่ 284 หมูที่ 2ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

โครงสรางรายไดและรายจายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดสุทธิของ BEC และ BPC ที่จะโอนใหแกกองทุนฯ จะสอดคลองกับโครงสรางรายไดของโรงไฟฟา
ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ซึ่งรายละเอียดที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1)

รายไดคาซื้อขายไฟฟา
เงินที่ BEC และ BPC จะไดรับจากกฟภ. จากการขายไฟฟา และเงินที่ BEC และ BPC จะไดรับจาก
การขายไฟฟาใหแก BSF และ/หรือบุคคลอื่นๆ (ถามี)
โครงสรางอัตราคาไฟฟาแบบ Feed in Tariff ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ระหวาง BEC และ BPC กับ
กฟภ. เปนดังตอไปนี้
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1.

อัตรารับซื้อไฟฟาสวนคงที่ (FiT fixed : FiTF) จะอยูที่ 2.39 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง โดยคิดจาก
ตนทุนกอสรางโรงไฟฟาและคาดําเนินการและบํารุงรักษา ซึ่ง FiTF จะคงที่ตลอดอายุโครงการ

2.

อัตรารับซื้อไฟฟาสวนแปรผัน (FiT variable : FiTV) คิดจากตนทุนของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
พลังงานไฟฟา ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นตามคาอัตราเงินเฟอขั้นพื้นฐาน (Core inflation) เฉลี่ยของปกอน
หนา ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย (โดยในป พ.ศ.2560 FiTV เทากับ 1.85 บาทตอกิโลวัตต
ชั่วโมง)

3. อัตรารับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT พิเศษ (FiT Premium) จะอยูที่ 0.30 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง ทั้งนี้
BEC และ BPC จะไดรับ FiT Premium จาก กฟภ. เฉพาะในชวงระยะเวลา 8 ปแรก นับจากวันที่
เริ่มขายไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD) ใหกับ กฟภ. โดย BEC และ BPC จะไดรับสิทธิจนถึงวันที่ 10
พฤษภาคม 2563 และ 6 เมษายน 2566 ตามลําดับ
ทั้งนี้ นอกจากการขายไฟฟาใหแกกฟภ. ซึ่งเปนผูซื้อไฟฟาหลัก BEC และ BPC ยังสามารถขายไฟฟา
ใหแก BSF และ บุคคลภายนอก (ถามี) ทั้งนี้ มีการกําหนดปริมาณขั้นตํ่าและปริมาณสูงสุดที่ BSF จะ
ซื้อจาก BEC และ/หรือ BPC โดยอัตราคาไฟฟาที่จําหนายแก BSF เปนดังตอไปนี้
 ในกรณีที่ BSF ซื้อไฟฟาจาก BEC และ/หรือ BPC ยังไมเกินปริมาณขั้นต่ําที่ BSF ตกลงจะซื้อ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา อัตราคาไฟฟาจะอางอิงจากอัตราคาไฟฟาที่ BSF ซื้อจาก กฟภ.
หรืออัตราคาไฟฟาที่ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ขายใหแก กฟภ. แลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา
 ในกรณีที่BSF รับซื้อไฟฟาจาก BEC และ/หรือ BPC เกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ BSF ตกลงจะ
ซื้อ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา อัตราคาไฟฟาสําหรับไฟฟาในสวนที่เกินจากปริมาณขั้นต่ําจะ
อางอิงจากอัตราคาไฟฟาที่ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ขายใหแก กฟภ.
2)

รายไดคาซื้อขายไอน้ํา
BEC และ BPC ผลิตและจําหนายไอนํ้า 2 ประเภท ซึ่งไดแก ไอดี และ ไอเสีย ใหแก BSF เพื่อใชใน
กระบวนการผลิตน้ําตาล และ/หรือ จําหนายใหบุคคลอื่นๆ (ถามี)
ทั้งนี้ มีการกําหนดราคาและปริมาณที่ BSF จะรับซื้อไอน้ําขั้นตํ่าจาก BEC และ BPC ตอฤดูกาลผลิต
ของ BSF
โดยปกติ ฤดูกาลผลิตของ BSF จะเริ่มตนตั้งแต 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกป ทั้งนี้
ระยะเวลาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงตามการประกาศโดยสํานักงาน กอน.

3)

รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา
รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา เชน เงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก และเงินไดและ/หรือคาปรับที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับจากสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประกอบกิจการโรงไฟฟา เปนตน
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โครงสรางรายจาย
คา ใชจ า ยของโรงไฟฟ า ประกอบด ว ยคา ใชจ า ยที่เ กิดขึ้ น จริง ในการประกอบกิจ การโรงไฟฟา ที่สํ า คั ญ และ
คาใชจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายที่ไมใชกระแสเงินสด เชน คาเสื่อม
ราคา
1)

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟาที่สําคัญ
1.1 คาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบชีวมวลที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ถือเปนตนทุนหลักในการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC โดยปริมาณ ราคา และ
คุณสมบัติของเชื้อเพลิง จะมีรายละเอียดเปนไปตามสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลที่ใชในการผลิต
ไฟฟาและไอนํ้าระหวาง BEC และ BPC กับ BSF โดยมีระยะเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขาย
วัตถุดิบชีวมวล สอดคลองกับระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
1.2 คาใชจายในการซื้อน้ํา Condensate
BEC และ BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้า กับ BSF ซึ่งไดมีการกําหนดราคา ปริมาณ และ
คุณสมบัติของนํ้า Condensate และเงื่อนไขอื่นๆ ไว โดยระยะเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายน้ํา
จะสอดคลองกับระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
1.3 คาใชจายในการซื้อน้ํา RO
BEC และ BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้า กับ BSF ซึ่งไดมีการกําหนดราคา ปริมาณ และ
คุณสมบัติของนํ้า RO และเงื่อนไขอื่นๆ ไว โดยระยะเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายน้ํา จะ
สอดคลองกับระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
1.4 คาใชจายในการซื้อไอดีและ/หรือไอเสียและ/หรือน้ํา Condensate และ/หรือน้ํา RO
ระหวางกันของ BEC BEC และ/หรือ BPC BPC และ/หรือบุคคลอื่นๆ (ถามี)
อาจเกิดขึ้นในกรณีที่โรงไฟฟาของ BEC และ/หรือ BPC มีปญหาขัดของหรืออยูในชวงการ
ซอมแซมเครื่องจักร
1.5 คาเบี้ยประกัน
BEC และ BPC จะเขาทําประกันภัย อันไดแก (ก) ประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด (Industrial All Risks) (ข) ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability
Insurance) (ค) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของ
เชน อากรแสตมป (ถามี)
1.6 คาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคาร
สําหรับการโอนผลประโยชนจากการประกอบกิจการไฟฟาหรือเงินจํานวนอื่นใดใหแก BEC BPC
และกองทุนฯ
1.7 คาใชจายในการจางผูสอบบัญชีของ BEC และ BPC
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1.8 คาใชจายเพื่อการซอมแซม ปองกันหรือบรรเทาความเสียหาย
เฉพาะสวนที่บริษัทประกันภัยไมคุมครองหรือคุมครองไมเต็มจํานวน (ยกเวนกรณีเสียหายจาก
เครื่องจักรอุปกรณ ตามที่บริษัทประกันภัยนิยามวาเปนเหตุจาก Machinery Breakdown จะไม
ถือเปนคาใชจายของกองทุนฯ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นใดเปนไปตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ)
1.9 เงินนําสงกองทุนพัฒนาไฟฟา
เงินที่ BEC และ BPC ในฐานะผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาตองนําสงใหแกกองทุนพัฒนาไฟฟา ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยสํานักงาน กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2)

คาใชจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม
คือคาใชจายที่จําเปนในการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC (ตลอดระยะเวลาการซื้อขาย
รายไดสุทธิฯตามที่กําหนดในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ) ที่นอกเหนือจากคาใชจายที่ระบุในคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟา โดยคาใชจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม
ถูกกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอนในแตละป ทั้งนี้ คาใชจายประเภทนี้ เชน
2.1 คาใชจายเกี่ยวกับการซอมบํารุงโรงไฟฟาแบบเหมารวม
การซอมบํารุงโรงไฟฟาตามรอบถือวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟา ซึ่งแผนการซอมบํารุงรักษาประกอบดวย แผนซอมใหญ (Major Overhaul) ทุกๆ 3
ป และแผนซอมบํารุงรักษาประจํารอบ (Minor Maintenance) ทุกๆ 1 ป โดย BEC และ BPC จะ
วาจางบุคคลภายนอกเพื่อใหคําปรึกษาในงานเดินระบบและใหบริการซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟา
2.2 คาบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม เชน
 คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟาที่จําเปน เพื่อใหโรงไฟฟาสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 เงิ น เดื อ น โบนั ส กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ และผลประโยชน อื่ น ๆ ของพนั ก งาน รวมถึ ง
คาใชจายในการบริหารจัดการและคาโสหุย
 ค า จ า งและค า ใช จ า ยสํ า หรั บ ที่ ป รึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานของโรงไฟฟา
 คาใชจายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟา
 คาเชาอาคาร สํานักงาน และที่ดิน คาใชจายอื่นๆ

1.7

ระบบการผลิตไฟฟา และวัตถุดิบในการผลิตของโรงไฟฟา BEC และ BPC
ก) ระบบผลิตไฟฟา
ระบบการผลิตในโรงไฟฟาของ BEC และ BPC เปนแบบระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน
(Cogeneration System) คือการนําระบบของหนวยผลิตพลังงาน 2 รูปแบบทํางานรวมกัน โดย
ประกอบดวย หนวยการผลิตไอนํ้า (Boiler) เดินเครื่องรวมกับหนวยการผลิตไฟฟากังหันไอนํ้า (Steam
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Turbine Generator : STG) โดย BEC และ BPC จะมีการซื้อและจําหนาย ไฟฟา ไอนํ้า นํ้า RO และนํ้า
Condensate กับโรงงานนํ้าตาลของ BSF เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานพลังงานและตนทุนในกลุมนํ้า
ตาลบุรีรัมย อนึ่ง กระบวนการผลิตไฟฟา ไอน้ํา และกระบวนการผลิตน้ําตาลบางสวนที่เกี่ยวของ สามารถ
แสดงรายละเอียดได ดังแผนภาพตอไปนี้

กระบวนการผลิตไฟฟาและไอนํ้าของโรงไฟฟาของ BEC และ BPC จะแบงชวงเวลาและรูปแบบการผลิต
ไฟฟ า และไอนํ้า ออกเป น 3 ช ว งหลัก ๆ ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ การประกอบกิ จ การของโรงนํ้า ตาล ของ BSF
ดังตอไปนี้
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การจําหนายผลผลิตของโรงไฟฟา
ฤดูกาลของ
โรงงานน้ําตาล

ชวงระยะเวลา (ประมาณ)

ชวงฤดูกาลหีบออย (Crushing Season)
-ในฤดูกาลนี้ โรงงานน้ําตาลจะดําเนินการผลิต
5 เดือน
น้ําตาลทรายดิบ โดยจะรับซื้อไอดีและไอเสีย
(ธันวาคม ถึง เมษายน)
จาก BEC และ BPC เพื่อมาใชในกระบวนการ
ผลิต
ชวงฤดูกาลละลายน้ําตาล (Melting Season)
- ในฤดูกาลนี้ โรงงานน้ําตาลจะดําเนินการ
3 เดือน
ผลิตน้ําตาลทรายขาว โดยจะรับซื้อไอเสีย จาก (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม)
BEC และ BPC เพื่อมาใชในกระบวนการผลิต
ชวงปดฤดูกาลผลิตน้ําตาล (Off Season)
- ในฤดูกาลนี้ โรงงานน้ํ าตาลจะหยุดการ
4 เดือน
ดําเนินการตางๆ จึงไมไดรับซื้อผลผลิตใดๆ (สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน)
จาก BEC และ BPC

ไฟฟา

ไอน้ํา
ความ
ดันสูง

ไอน้ํา
ความ
ดันต่ํา

จําหนาย

จําหนาย

จําหนาย

จําหนาย

ไม
จําหนาย

จําหนาย

จําหนาย

ไม
จําหนาย

ไม
จําหนาย

ข) วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอนํ้าไดแก กากออย (รวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ ที่เหมาะสม) นํ้า
RO นํ้า Condensate และสารเคมีที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วัตถุดิบชีวมวล
โรงไฟฟาของ BEC และ BPC ถูกออกแบบใหสามารถนําเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ นอกจากกากออยมาใช
เสริมได ไดแก ใบออย และไมสับ
กากออย
ในปจจุบัน โรงไฟฟาของ BEC และ BPC ใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยจะมีปริมาณความ
ตองการใชกากออยเปนเชื้อเพลิงประมาณ 445,010 และ 453,229 ตันตอป ในชวงฤดูกาลผลิต
2559/2560 และ ฤดูกาลผลิต 2560/2561 เปนตนไป (อางอิงจากรายงานที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ)
ใบออย
จากขอมูลของ BEC และ BPC โรงไฟฟาของทั้งสองบริษัท สามารถนําใบออยมาใชเปนเชื้อเพลิงเสริม
กับกากออย ทั้งนี้ ใบออยของ BSF มาจากเศษใบออยที่ติดมากับตนออยที่เกษตรกรไรออยนํามาสง
ในบริเวณโรงงานนํ้าตาลของ BSF รวมถึง BSF สามารถจัดหาไดจากใบออยที่เหลือบนไรออยหลัง
การเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ซึ่งไรออยตางๆ จะอยูในรัศมีประมาณ 40 กิโลเมตรจากบริเวณโรงไฟฟา
ไมสับ
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ในกรณีที่กากออยมีไมเพียงพอ BEC และ BPC อาจพิจารณานําไมสับมาใชเปนเชื้อเพลิงสํารอง
อยางไรก็ตาม ใบอนุญาตผลิตไฟฟาของ BEC ระบุวาเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาไดแก กากออย และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาของ BPC ระบุวาเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม สําหรับผลิต
ไฟฟา ไดแก กากออย และ แกลบ ตามลําดับ ทั้งนี้ BEC และ BPC อยูระหวางการพิจารณาเพื่อ
ดําเนินการขอแกไขใบอนุญาตดังกลาวใหเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟาชีวมวล
2) น้ํา RO
โรงไฟฟาของ BEC และ BPC ใชนํ้าเปนวัตถุดิบในการผลิตไอนํ้าเพื่อปนกังหันผลิตกระแสไฟฟา โดย
โรงไฟฟาจะซื้อน้ํา RO (น้ําที่ผานกระบวนการหีบออย และไดรับการปรับสภาพน้ําแลว) จาก BSF
3) น้ํา Condensate
โรงไฟฟาของ BEC และ BPC ใชนํ้าเปนวัตถุดิบในการผลิตไอนํ้าเพื่อปนกังหันผลิตกระแสไฟฟา โดย
โรงไฟฟาจะซื้อน้ํา Condensate (น้ําที่ผานกระบวนการละลายน้ําตาล) จาก BSF
4) สารเคมี
โดยปกติสําหรับธุรกิจโรงไฟฟาระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกันมีความตองการใช
สารเคมีในปริมาณนอยและไมเปนอันตราย สารเคมีถูกนํามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า RO และ นํ้า
Condensate เพื่อใหสามารถนําไปใชตมในหมอตมนํ้าได (Boiler)
2.

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลการดําเนินงาน รวมถึงโครงสรางรายไดและคาใชจายในชวงป 2557-2559 ของ BEC และ BPC อาจแตกตาง
จากโครงสรางรายไดสุทธิฯ ของ BEC และ BPC ที่จะโอนใหแกกองทุนฯ อยางมีนัยสําคัญ และอาจไมสามารถ
แสดงแนวโนมรายไดและคาใชจายในอนาคตไดอยางชัดเจน เนื่องจากในชวงดังกลาวเปนปที่โรงไฟฟาของ BEC
และ BPC เดินเครื่องจักรไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะเปนปที่ BRR ขยายพื้นที่สงเสริมการเพาะปลูกออยเพื่อ
รองรับกําลังการหีบออยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรองรับความตองการกากออยตามกําลังการผลิตของ BEC และการเริ่ม
ดําเนินการของโรงไฟฟา BPC ในป 2558 ซึ่งการสงเสริมการเพาะปลูกดังกลาวจําเปนตองแบงออยบางสวนไป
เพื่อใชทําพันธุ อีกทั้งตองใชเวลาในการสรรหาเกษตรกรที่มีความสนใจเขารวมโครงการรวมถึงใชเวลาในการให
ความรูดานการเพาะปลูกกับเกษตรกร ทําใหปริมาณกากออยในชวงปดังกลาวอาจยังไมเพียงพอตามความ
ตองการสําหรับการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแกกฟภ. ในปริมาณสูงสุดที่กฟภ. จะรับซื้อสําหรับโรงไฟฟาทั้งสอง
โรง อยางไรก็ดี การขยายพื้นที่สงเสริมการเพาะปลูกออยมีความกาวหนาเปนลําดับ ดังจะเห็นไดจากจํานวนพื้นที่
สงเสริมการเพาะปลูกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (จํานวนพื้นที่ปลูกออยที่เขารวมโครงการในป 2557, 2558
และ 2559 ประมาณ 168,000 ไร, 176,000 ไร และ 220,000 ไร ตามลําดับ) ทั้งนี้ ในปฤดูกาลผลิต 2556/2557,
2557/2558, 2558/2559 และ 2559/2560 BSF มีปริมาณออยเขาหีบประมาณ 1.77 ลานตัน, 1.95 ลานตัน
2.06 ลานตัน และ 2.21 ลานตัน ตามลําดับ ซึ่งกลุมนํ้าตาลบุรีรัมย คาดวาในปฤดูกาลผลิตออย 2560/2561 BSF
จะมีปริมาณออยเขาหีบประมาณ 3.2 ลานตัน โดยมีสาเหตุมาจากพื้นที่สงเสริมการปลูกออยที่เพิ่มขึ้น และ
ปริมาณผลผลิตออยตอไรที่เพิ่มขึ้น
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2.1

งบกําไรขาดทุน
งบการเงินสําหรับปสนิ้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BEC

2557
ลานบาท

2558
รอยละ

ลานบาท

2559
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการขาย

182.53

100.00

216.36

100.00

206.94

100.00

ตนทุนขาย

(89.01)

(48.77)

(155.27)

(71.76)

(132.90)

(64.22)

กําไรขั้นตน

93.52

51.23

61.09

28.24

74.04

35.78

รายไดอื่น

34.63

18.97

53.63

24.79

11.46

5.54

กําไรกอนคาใชจาย

128.15

70.21

114.73

53.03

85.50

41.32

คาใชจายในการขาย

(2.97)

(1.63)

(2.32)

(1.07)

(3.20)

(1.55)

คาใชจายในการบริหาร

(21.87)

(11.98)

(26.44)

(12.22)

(22.12)

(10.69)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการ
เงินและภาษีเงินได

103.31

56.60

85.97

39.74

60.18

29.08

คาใชจายทางการเงิน

(35.20)

(19.29)

(52.17)

(24.11)

(34.45)

(16.65)

กําไร ขาดทุน) กอนภาษีเงินได)

68.11

37.31

33.80

15.62

25.73

12.43

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได

(0.92)

(0.50)

(0.98)

(0.45)

(0.66)

(0.32)

กําไร ขาดทุน) สําหรับป)

67.19

36.81

32.82

15.17

25.07

12.11

แหลงขอมูล : BEC
หมายเหตุ : ตามงบการเงินในป 2557 รายไดจากการขายมาจากรายไดคาไฟฟาเทานั้น (รายไดไอนํ้าบันทึกรายการเปน
รายไดอื่น) ในขณะที่ป 2558 เปนตนไป รายไดจากการขายจะรวมรายไดจากการขายไฟฟาและไอนํ้า
งบการเงินสําหรับปสนิ้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BPC

2557
ลานบาท

2558
รอยละ

รายไดจากการขาย

-

ตนทุนขาย

-

กําไรขั้นตน

-

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

273.20

100.00

316.22

100.00

(187.38)

(68.59)

(213.36)

(67.47)

-

85.82

31.41

102.86

32.53

0.01

-

4.70

1.72

0.03

0.01

ตางประเทศ

1.24

-

-

-

-

0.00

กําไรกอนคาใชจาย

1.25

-

90.52

33.13

102.89

32.54

คาใชจายในการขาย

-

-

(2.99)

(1.09)

(4.30)

(1.36)

รายไดอื่น

-

2559

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
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งบการเงินสําหรับปสนิ้ สุด 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ)

BPC

2557

2558

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

(4.70)

คาใชจายในการบริหาร

2559
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

(13.66)

(5.00)

(13.08)

(4.14)

-

-

(0.25)

(0.09)

-

0.00

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการ
เงินและภาษีเงินได

(3.45)

-

73.63

26.95

85.52

27.04

คาใชจายทางการเงิน

(0.15)

-

(27.13)

(9.93)

(25.20)

(7.97)

กําไร ขาดทุน) กอนภาษีเงินได)

(3.60)

-

46.49

17.02

60.32

19.07

-

-

-

-

(3.60)

-

46.49

17.02

คาใชจายอื่น

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร ขาดทุน) สําหรับป)

0.00
60.32

19.07

แหลงขอมูล : BPC
2.2

โครงสรางรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํา
ขอมูลสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ ธันวาคม 31 (ตรวจสอบ)

BEC

2557
ลานบาท

2558
รอยละ

ลานบาท

2559
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากคาไฟฟาที่จาํ หนายใหแก กฟภ.

170.51

84.35

127.80

59.07

166.53

80.47

รายไดจากคาไฟฟาที่จาํ หนายใหแก BSF

12.02

5.95

34.13

15.78

12.26

5.93

รายไดจากคาไอดีที่จาํ หนายใหแก BSF

14.24

7.04

1.31

0.60

7.08

3.42

รายไดจากคาไอเสียที่จาํ หนายใหแก BSF

5.37

2.66

52.40

24.22

21.06

10.18

-

-

0.72

0.33

-

-

202.14

100.00

216.36

100.00

206.94

100.00

รายไดจากคาไอดีที่จาํ หนายใหแก BPC

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํารวม

แหลงขอมูล : BEC
หมายเหตุ : ในป 2558 BEC มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑใหแกกลุมน้ําตาลบุรีรัมย ในสัดสวนมากกวารอยละ 33.33 ของรายไดจาก
การขาย เนื่องจากในชวงดังกลาวมีความตองการไฟฟาและไอน้ําจาก BSF มากขึ้นเปนการชั่วคราว อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2559 BEC ไดมีการ
จัดสรรกําลังการผลิตสําหรับการผลิตไฟฟาและไอน้ําใหแกกลุมน้ําตาลบุรีรัมย ไมเกินรอยละ 33.33 ทั้งนี้ ภายหลังการจัดตั้งกองทุนฯ BEC จะมี
การดําเนินการตามโครงสรางที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
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ขอมูลสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ ธันวาคม 31 (ตรวจสอบ)

BPC

2558
ลานบาท

2559
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากคาไฟฟาที่จาํ หนายใหแก กฟภ.

151.20

55.34

217.28

68.71

รายไดจากคาไฟฟาที่จาํ หนายใหแก BSF

15.75

5.76

16.69

5.28

รายไดจากคาไอดีที่จาํ หนายใหแก BSF

67.00

24.52

35.44

11.21

รายไดจากคาไอเสียที่จาํ หนายใหแก BSF

11.92

4.36

29.97

9.48

รายไดจากคาไอดีไอดีที่จําหนายใหแก BEC

27.34

10.01

16.84

5.32

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํารวม

273.20

100.00

316.22

100.00

แหลงขอมูล : BPC
หมายเหตุ : ในป 2558 BPC มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑใหแกกลุมน้ําตาลบุรีรัมย ในสัดสวนมากกวารอยละ
33.33 ของรายไดจากการขาย เนื่องจาก BPC ไดเริ่มดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยใหแก กฟภ. ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาเมื่อเดือนเมษายน 2558 ในขณะที่ไดเริ่มดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแกบริษัทใน
กลุมมาตั้งแตตนป 2558 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2559 BPC ไดจัดสรรกําลังการผลิตสําหรับการผลิตไฟฟาและไอน้ําใหแก
กลุมน้ําตาลบุรีรัมยไมเกินรอยละ 33.33 ทั้งนี้ ภายหลังการจัดตั้งกองทุนฯ BPC จะมีการดําเนินการตามโครงสรางที่ระบุใน
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
2.3

การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา
BEC
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 BEC มีรายไดจากคาไฟฟาที่จําหนายใหแก กฟภ.
เทากับ 170.51 ลานบาท และ 127.80 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 25.05 ทั้งนี้ มี
สาเหตุ ม าจากในป 2558 มี ก ารแบ ง กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า เล็ ก น อ ยเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า ขายให แ ก BSF
นอกจากนี้ในปดังกลาวยังมีการปรับลดลงของอัตราคาไฟฟา Ft สืบเนื่องจากราคาตนทุนเชื้อเพลิง
อางอิงปรับลดลง ขณะที่รายไดจากการไอเสียที่ขายใหแก BSF เพิ่มขึ้นจาก 5.37 ลานบาท เปน 52.40
ลานบาท สงผลใหรายไดจากการขายไอนํ้าและไฟฟารวมของ BEC เพิ่มขึ้นจาก 202.14 ลานบาท เปน
216.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 7.03 อยางไรก็ตาม BEC มีอัตรากําไรขั้นตนลดลง
จากรอยละ 51.23 ในป 2557 เปนรอยละ 28.24 ในป 2558 ซึ่งเปนผลมาจากอัตราคาไฟฟา Ft ที่ลดลง
ดังที่ ไดกลาวมาแลวขางตน และตน ทุนกากออยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2558 BPC เริ่มมีการ
ดําเนินการเชิงพาณิชย ในขณะที่ปริมาณกากออยที่ BSF ผลิตไดนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการของ
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โรงไฟฟา 2 โรงรวมกัน โรงไฟฟาจึงตองมีการจัดหากากออยบางสวนจากแหลงภายนอก ทําใหมีตนทุน
คาขนสงกากออยซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายเพิ่มขึ้น
สําหรับป 2559 BEC มีรายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกฟภ. 166.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558
รอยละ 30.31 เนื่องจากอัตราคาไฟฟาตอหนวยที่สูงขึ้น โดย BEC ไดมีการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับกฟภ. จากระบบ Adder เปนระบบ FiT ในเดือนกันยายน 2559 (มีผลบังคับยอนหลังไปตั้งแตวันที่
11 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ อัตราคาไฟฟาตอหนวยในป 2559 ของระบบ FiT สูงกวาระบบ Adder ในสวน
ของรายไดจากการขายไอเสียใหแก BSF ในป 2559 อยูที่ 21.06 ลานบาท ลดลงจากป 2558 รอยละ
59.81 เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงตามความตองการใชไอเสียของ BSF ที่ลดลงในปดังกลาว
ประกอบกับ BEC มีการปรับลดราคาซื้อขายไอดีและไอเสียใหสะทอนตามตนทุนการผลิตไอนํ้าที่ลดลง
อันเปนผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไอนํ้า จากเหตุผลที่กลาวมาในเบื้องตน สงผล
ใหอัตรากําไรขั้นตนในป 2559 อยูท่รี อยละ 35.78 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งอยูที่รอยละ 28.74
BPC
BPC เริ่มดําเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยแก กฟภ. ในวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยที่ BPC ไดเริ่มผลิต
และจําหนายไอนํ้าแก BSF ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และมีการผลิตไฟฟาจําหนายแก BSF ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2558 ในป 2558 BPC มีรายไดจากการขายไฟฟาและไอนํ้ารวม 273.20 ลานบาท มี
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 31.41 ซึ่งยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก เนื่องจากมีการผลิตไฟฟายังไมเต็มป
ในป 2559 BPC มีรายไดจากการขายไฟฟาและไอนํ้ารวม 316.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอย
ละ 15.75 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟภ. ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2558
BPC เริ่มขายไฟฟาใหแกกฟภ. เปนครั้งแรกในเดือน เมษายน 2558 BPC จึงมีชวงระยะเวลาที่ขาย
ไฟฟาใหแกกฟภ. ในป 2559 มากกวาป 2558 ในสวนของรายไดจากการขายไอดีลดลงจากป 2558 มี
สาเหตุหลักจากการที่ BPC ไดมีการใชกําลังการผลิตสําหรับผลิตไฟฟาในชวงตนป 2559 ในขณะที่ตน
ป 2558 นั้น BPC ยังไมไดจําหนายไฟฟาใหกฟภ. จึงมีกําลังการผลิตสวนเหลือสําหรับผลิตไอดีมากกวา
สําหรับรายไดจากการขายไอเสียในป 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินการผลิตเต็มป สงผลใหมีปริมาณไอเสีย ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในป 2559 BPC มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 32.53 ซึ่งยังอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอัตรา
กําไรขั้นตนในป 2558 อยู ทั้งที่ดําเนินการผลิตเต็มปแลว เนื่องจาก BPC ยังคงตองมีการจัดหากากออย
บางสวนจากแหลงภายนอกเชนกัน จึงทําใหมีตนทุนคาขนสงกากออยซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย
เพิ่มขึ้น
ความแตกตางของผลการดําเนินงานระหวาง BEC และ BPC ในชวงที่ผานมา
ผลการดําเนินงานของ BEC และ BPC มีความแตกตางกันและไมสามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง
เนื่องจากสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 1) กําลังการผลิตไอดีแตกตางกัน โดย BPC มีกําลังการผลิตไอดี 37 ตัน
ตอชั่วโมง สูงกวา BEC ซึ่งมีกําลังการผลิตไอดี 17 ตันตอชั่วโมง 2) เดิมที BEC ขายไฟฟาใหแกกฟภ.
ในระบบ Adder โดยไดเปลี่ยนเปนระบบ FiT ในเดือนกันยายน 2559 (มีผลบังคับยอนหลังไปตั้งแต
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วันที่ 11 มีนาคม 2559) ในขณะที่ BPC นั้นขายไฟฟาให กฟภ. ในระบบ FiT มาตั้งแตชวงป 2558 ทั้งนี้
อัตราคาไฟฟาตอหนวยในชวงที่ผานมาของระบบ FiT สูงกวาระบบ Adder
3.

มูลคาทรัพยสินและราคาประเมิน

3.1

การประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการไดจัดใหมีการประเมินมูลคาของสิทธิในรายไดสุทธิฯ โดยผูประเมินมูลคาอิสระ 2 ราย
โดยราคาประเมินทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกแยกตามผูประเมิน ไดดังนี้
ราคาประเมินตามโครงสรางของกองทุน
(ลานบาท)
บริษัท อเมริกนั แอพเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด

วิธีพิจารณาจากรายได

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จํากัด

BEC

BPC

รวม

BEC

BPC

รวม

1,387

2,218

3,605

1,379

2,173

3,552

(Income Approach)
วิธีตนทุนทดแทนใหม

527

1,063

536

(Replacement Cost
New)

468

540

1,008

มูลคาที่
กองทุนฯ
เขาลงทุน
(ลานบาท)
3,605
(ซึ่งเทากับ
มูลคาสูงสุดที่
ประเมินโดยผู
ประเมิน
อิสระ)

โดยผูประเมินทั้ง 2 เห็นวาวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนวิธีที่เหมาะในการประเมินมูลคาของ
สิทธิในรายไดสุทธิฯ
หมายเหตุ
รายงานการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
รายงานการประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยโรงไฟฟาของ
BEC มีระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 และ
โรงไฟฟาของ BPC มีระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.
2578 สําหรับวิธีพิจารณาจากรายได สวนวันที่ประเมินมูลคาเพื่อหามูลคาตนทุนทดแทนใหมของโรงไฟฟาทั้งสอง
โรง คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
3.2

ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาและวิเคราะหมูลคาตางๆ ในรายงานการประเมินราคารวมไป
ถึงการสัมภาษณผูประเมินคาอิสระทั้งสองราย มีความเห็นวารายงานการประเมินของผูประเมินคาอิสระทั้งสอง
รายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดทําขึ้นดวยวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับโครงสรางการลงทุนของกองทุน
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ฯ ที่ไดเขาลงทุนในสิทธิในรายไดสุทธิฯ คือ ใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) จาก
รายไดสุทธิฯ ซึ่งจะสะทอนมูลคาที่แทจริงของสิทธิในรายไดสุทธิฯ ที่กองทุนฯ จะเขาลงทุนได
ทั้งนี้สมมุติฐานที่ผูประเมินคาอิสระทั้งสองรายใชในการประมาณการรายไดสุทธิฯ อางอิงมาจากขอมูลที่ไดจาก
ฝายบริหารและขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของ BEC และ BPC สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ สัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ขอเสนอราคาจากบริษัทนายหนาประกันภัย และสถิติ
อัตราเงินเฟอขั้นพื้นฐานจากธนาคารแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา อัตราคิดลดที่ผูประเมินคาอิสระทั้งสองรายใชใน
การประเมิ น ค า พบว า ผู ป ระเมิน ค า อิส ระไดทํ า การวิ เ คราะหอั ต ราผลตอบแทนคาดหวั ง ของนัก ลงทุน และ
โครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังที่นักลงทุนมีตอหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได ณ ปจจุบัน
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทจัดการเห็นวามูลคาลงทุนสูงสุดดังกลาวเปนมูลคาที่เหมาะสมเนื่องจาก เมื่อ
พิจาณาจากประมาณการตามสมมุติฐานสําหรับปตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2561 ซึ่งจัดทําโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยอางอิงจากสมมติฐานของผูสอบบัญชี (ในขอ 5 การจัดหาประโยชน)
อัตราเงินจายแกผูถือหนวยลงทุนเทากับรอยละ 10.80 โดยเปนอัตราเงินจายจากกําไรสุทธิเทากับรอยละ 5.94 ซึ่ง
เปนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความมั่นคงของทรัพยสินที่ลงทุน และจุดเดน ตางๆของ
กองทุนฯ
อยางไรก็ดี ความเห็นดังกลาวขางตนของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยูบนปจจัยสภาพแวดลอมการ
ดําเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต เชน ผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปจจัยอื่นๆ ซึ่งไมไดเปนไปตามที่มีการคาดการณไว มูลคายุติธรรมของ
สิทธิรายไดสุทธิฯ อาจแตกตางจากมูลคาที่ประเมินโดยผูประเมินคาอิสระทั้ง 2 รายในปจจุบัน และอาจสงผลให
ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
4.

สรุปสาระสําคัญของสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของ (มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5.

การจัดหาผลประโยชน
หลังจากที่กองทุนฯ ไดรับโอนสิทธิในรายไดสุทธิฯ แลว BEC และ BPC จะทําหนาที่ในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟาตามธุรกิจปกติ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของ
ประมาณการกําไรของกองทุนฯ
ขอมูลที่ระบุในหัวขอนี้ไมใชขอเท็จจริงในอดีต แตเปนขอมูลในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยขอมูลดังกลาวอยูบนขอสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยูในภาคผนวกที่ 1
และอยูภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอนบางประการ ซึ่งอาจทําใหผลที่เกิดขึ้นจริงแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
จากที่ประมาณการไว ทั้งนี้ ขอมูลในสวนนี้ไมควรถูกพิจารณาเปนคํารับรอง คํารับประกันหรือการคาดการณ
ภายใตสมมติฐานที่ถูกตองของกองทุนฯ บริษัทจัดการ BEC BPC ผูสนับสนุน ผูจัดการการจัดจําหนาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผูดูแลผลประโยชน หรือบุคคลใดๆ และไมควรพิจารณาวาประมาณการดังกลาวจะบรรลุผลหรือ
นาจะบรรลุผล โปรดพิจารณาหัวขอ 7 “ปจจัยความเสี่ยง” หัวขอยอยที่ 7.1.4 “ผลการดําเนินงานจริงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุนไมวาโดยชัด
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แจงหรือโดยปริยาย” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน เนื่องจากขอมูลดังกลาวนําเสนอ ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี้เทานั้น
รายไดหรือเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แทจริงอาจจะแตกตางจากรายไดหรือเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
ปรากฎในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน นอกจากนี้ ประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานจะไมไดรับการปรับปรุงสําหรับเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี้
ขอมูลในสวนนี้อยูภายใตสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแมจะมีการระบุตัวเลข ที่บริษัทจัดการ BEC BPC
ผูสนับสนุน และที่ปรึกษาทางการเงิน พิจารณาเห็นวาสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุน
และการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน แตสมมติฐานและการประมาณการอยูภายใตความไมแนนอนและ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแขงขันที่สําคัญจํานวนมาก ซึ่งบริษัทจัดการ BEC BPC
ผูสนับสนุน และที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถควบคุมได อีกทั้งยังตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น บริษัทจัดการ BEC BPC ผูสนับสนุน และที่ปรึกษาทางการเงิน
จึงไมสามารถรับรองไดวาประมาณการดังกลาวจะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขอมูลทางการเงินที่คาดการณในเอกสารฉบับ
นี้อาจแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ผูลงทุนควรระมัดระวังในการใชขอมูลประมาณการในสวนนี้
ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานของกองทุนฯ
เพิ่มเติมไดในภาคผนวกที่ 1 ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน
ประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุนสําหรับ 12 เดือน นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (กรณีมูลคาระดมทุนอยูที่ 3,850 ลานบาท)
ณ วันที่จัดทําหัวขอนี้ บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนไดระบุมูลคาสูงสุดที่จะเขาลงทุนใน
ทรัพยสินพรอมทั้งระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขายแนนอนแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน จึงทําการ
ปรับปรุงการคํานวณประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุน ใหสะทอนมูลคาการระดมทุนสูงสุดที่อาจ
เกิดขึ้นที่ 3,850 ลานบาท ซึ่งจะแตกตางจากประมาณการที่จัดทําโดยผูสอบบัญชี โดยสามารถสรุปได ดังนี้
ประมาณการสําหรับป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ลานบาท)
รายได
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รายไดผลประโยชนจากเงินลงทุนในรายไดสุทธิฯ
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการและคาใชจายในการบริหารกองทุนรวมฯ

(29)

คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนตัดจําหนาย

(2)

กําไรสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน

229

บวกกลับสภาพคลองสวนเกิน

187

จํานวนเงินที่สามารถนํามาปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุน

416

1) จํานวนเงินจายจากกําไรสุทธิ

229

2) จํานวนเงินจายจากการลดทุนจดทะเบียน

187
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ประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุน (รอยละ) *

10.80

1) ประมาณการอัตราเงินจายจากกําไรสุทธิที่นํามาปนสวนแบงใหแกผูถือหนวยลงทุน (รอยละ)

5.94

2) ประมาณการอัตราเงินจายจากการลดเงินทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกิน (รอยละ)

4.86

* ประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุนขางตน คํานวณโดยใชจํานวนเงินที่สามารถปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุน หาร
ดวยเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุน ดังนั้น อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนจะขึ้นอยูกับมูลคาเงินทุนจากการ
เสนอขายหนวยลงทุนที่แทจริง

อัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยลงทุนสําหรับกรณีมูลคาระดมทุนอยูที่ 3,850 ลานบาท คํานวณจากราคาเสนอขาย
ณ ราคาที่ 11.00 บาทตอหนวย ที่จํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด 350.00 ลานหนวย โดยจํานวน
เงินที่สามารถนํามาปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุนซึ่งมาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวน
แบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 ถูกจัดทําโดยที่
ปรึกษาทางการเงิน โดยอางอิงจากสมมติฐานของผูสอบบัญชี และไมอาจรับรองผลได
6.

กลุมลูกคาเปาหมายของทรัพยสิน
ลูกคาหลักของโรงไฟฟาแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจ การรับซื้อไฟฟาโดย กฟภ. เปนแหลงรายไดหลักของ BEC
และ BPC โดยคิดเปนประมาณรอยละ 74* ของรายไดรวม

(2)

บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย (BSF) การรับซื้อไฟฟาและไอน้ําโดย BSF คิดเปนประมาณรอยละ 26* ของ
รายไดรวม

*อา งอิ ง จากประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น และการป น ส ว นแบ ง กํ า ไรตามสมมติ ฐ านสํ า หรั บ ป ตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ของผูสอบบัญชี
7.

ชองทางการจําหนายของทรัพยสิน
จัดจําหนายแบบสงมอบผลิตภัณฑใหผูซื้อโดยตรง โดยไมมีความจําเปนตองทําการตลาด

8

การจัดหาผลิตภัณฑของทรัพยสิน
ผูที่จัดหาผลิตภัณฑหลัก (กากออย น้ํา RO และ น้ํา Condensate) ใหแกโรงไฟฟาของ BEC และ BPC ไดแก
BSF ซึ่งเปนบริษัทยอยของ BRR อีกทั้ง BSF เปนคูสัญญากับ BEC และ BPC ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวล
ซึ่งมีการกําหนดปริมาณกากออยขั้นต่ําที่ BSF จะตองนําสงใหแกโรงไฟฟา และมีการกําหนดสูตรปรับราคากาก
ออย สัญญาซื้อน้ํา RO และสัญญาซื้อขายน้ํา Condensate ซึ่งมีการกําหนดราคาซื้อขายไวชัดเจน ดังนั้น
วัตถุดิบที่โรงไฟฟาจะไดรับจะมีความมั่นคง ทั้งในดานราคาและปริมาณ
นอกจากนี้ ทั้งกากออย น้ํา RO และน้ํา Condensate เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตของ BSF อีกทั้ง
โรงไฟฟาของ BEC และ BPC อยูติดกับโรงงานของ BSF และมีระบบขนสงที่เชื่อมถึงกัน จึงมีคาขนสงต่ํามาก จึง
ไมนาที่จะมีผูซื้อรายอื่นมาแยงซื้อจาก BEC และ BPC
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9.

ภาพรวมของธุรกิจและลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟา ในประเทศไทย ถือ เปน ระบบสาธารณูป โภคพื้ น ฐานที่ถูกกํา กั บ ดู แลการดํา เนิ น งานโดย
(1) กพช. (2) พน. และ (3) กกพ. โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟาใหมีความมั่นคง
และยั่งยืน ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิต
ไฟฟาเพื่อลดภาระของ กฟผ. ในการลงทุนกอสรางโรงไฟฟาเพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาของประเทศที่คาด
วาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
สําหรับแนวโนมการใชพลังงานชีวมวลยังมีโอกาสเติบโตไดคอนขางมาก และจะถูกนํามาใชสําหรับโรงไฟฟามาก
ขึ้น เพื่อทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเปนแหลงพลังงานเชิงพาณิชยที่ใชแลวหมดไป โดยจะเห็น
ไดจากการพยากรณความตองการพลังไฟฟาที่สูงขึ้น จากแผน PDP 2015 และ นโยบายของภาครัฐที่ตองการ
สนับสนุนใหขยายสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่รอยละ 9.87 ในป 2557 เปนรอยละ 20.11 ในป
2579 นอกจากนี้ การผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานชีวมวลยังมีขอดีในหลายๆ ดาน อาทิเชน ชวยลดปริมาณของ
เสียจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ไมเพิ่มปริมาณสุทธิของคารบอนไดออกไซดในชั้น
บรรยากาศซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก มีแหลงผลิตมากมายภายในประเทศซึ่งสามารถนํามาใช
หมุนเวียนไดตลอดทั้งป และเปนการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

10.

โครงการในอนาคต
-ไมมี-

11.

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

11.1

ขอกําหนดทั่วไป
เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไปในการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ก.ก.ต.ประกาศกําหนดมีดังตอไปนี้

11.2

(1)

ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานบริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนรวม

(2)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาวตองเปนธุรกรรมที่ใช
ราคาที่เปนธรรม

(3)

บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน

(4)

การคิ ดค า ใช จา ยที่ เ กิด ขึ้ น จากการเข า ทํ า ธุ ร กรรมกั บ บุค คลที่ เกี่ ย วข อ งที่ เ กี่ย วกั บ ทรั พ ย สิ น กิ จ การ
โครงสรางพื้นฐานจากกองทุนตองอยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม

การดําเนินการที่ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดขางตน
แลว บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
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11.3

(1)

การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เปนการไดมาเพิ่มเติม หรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีมูลคาของทรัพยสินไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละ 3 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาว แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา เวนแตเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญาที่มีกับสวนราชการหรือ
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย) ซึ่งได
ระบุไวเปนการเฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุน

(2)

การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของอันเปนสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีมูลคาของสัญญาไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไมนอยกวา
รอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวของดังกลาว แลวแตจํานวนใดจะสูงกวาหรือ

(3)

การตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่กองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ)
ของคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน” ภายใตประกาศ ทน. 1/2554 ทําธุรกรรมตามขอ (1)
หรือขอ (2) ขางตน กับบุคคลที่เกี่ยวของ

นโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ กับก.ล.ต. การลงทุนของกองทุนฯ จะรวมถึงการโอนสิทธิในการรับประโยชน
จากรายไดสุทธิฯ ทั้งนี้ โรงไฟฟายังคงเปนกรรมสิทธิ์ของ BEC และ BPC ตอไป
เมื่อการจองซื้อหนวยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯกับก.ล.ต. เสร็จสิ้น BRR ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมด
โดยทางตรงและโดยทางออมของ BEC และ BPC จะเขามาเปนผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 20.00 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนฯ ณ เวลาใดๆ เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ป นับตั้งแตวันที่
กองทุนฯ เขาลงทุนสําเร็จ ซึ่งตามประกาศ ทน.1/2554 ประกาศ สธ.14/2558 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10.00 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนฯเปนบุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนฯ ดังนั้น BRR จึงถือเปนบุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนฯ
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานระหวางกองทุนฯ และBRR หรือระหวางกองทุนฯ และ
บุค คลที่ เ กี่ ย วข อ งอื่น จะต อ งกระทํ า ภายใต เ งื่ อ นไขที่ เป น ธรรมและเหมาะสม และเป น ไปตามเงื่ อ นไขและ
ขอกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดบุคคลที่มีลักษณะเปนบุคคลที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมในอนาคต การเขาทําธุรกรรมระหวางกองทุนฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจัดการ จะถือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนฯ
ประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ

12.

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-ไมมี-

13.

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ เชน
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13.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสรางของกองทุน
13.1.1 ในการเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนฯ จะมีรายไดจากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ เพียงแหลง
เดียว หากสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกกอนกําหนด โดยที่กองทุนฯ
ไมสามารถลงทุนในแหลงรายไดอื่นๆ ได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ รวมถึง
อาจสงผลใหมีการเลิกกองทุนฯ ได
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ มีระยะเวลาการซื้อขายรายไดสุทธิฯ เปนไปตามระยะเวลาของสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา ดังนั้น มูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาซื้อ
ขายรายไดสุทธิฯ ที่เหลืออยู โดยมูลคาที่ลดลงในแตละปอาจเปนจํานวนที่ไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ประเมินคาทรัพยสินดังกลาว
ทั้งนี้ หากระยะเวลาซื้อขายรายไดสุทธิฯ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิกกอนกําหนด กองทุนฯ อาจไมมีรายได
หลักอื่นใดภายหลังวันที่มีการเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
อยางไรก็ตาม หากมีการสิ้นสุดลงของระยะเวลาซื้อขายรายไดสุทธิฯ กอนกําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การไมปฏิบัติหนาที่ของ BRR และ/หรือ BEC และ/หรือ BPC ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ กองทุนฯ มี
สิทธิไดรับมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ
13.1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา หรือทําให
วัตถุดิบชีวมวลซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลดลงจากประมาณการอยางมีนัยสาคัญ
การเกิดภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม แผนดินไหว หรืออุบัติภัย แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหาก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟา หรือบริเวณใกลเคียง อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอโรงไฟฟา
นอกจากนี้ หากภัยธรรมชาติดังกลาวเกิดในจังหวัดบุรีรัมยหรือจังหวัดใกลเคียงอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถของ BSF ในการหากากออยหรือวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมาให BEC และ BPC ใชเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและไฟฟา
อยางไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่กองทุนฯ จะไดรับจากการไมไดรับรายไดสุทธิฯ ในชวงเวลา
ที่โรงไฟฟา อยูในขั้นตอนการซอมแซม BEC และ BPC ไดมีการจัดทํา (ก) ประกันภัยทรัพยสินประเภท
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งมีวงเงินประกันภัยไมตํ่ากวามูลคาตนทุนทดแทนใหม
(Replacement Cost New) และ (ข) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ทั้งสิ้น 18
เดือน

13.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในการโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
13.2.1 หลั ก ประกั น ที่ ใ หไ ว แ ก ก องทุ น ฯ อาจไม เ พี ย งพอในการชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิด ขึ้ น แก
กองทุนฯ ไดทั้งหมด และ/หรือกองทุนฯ อาจไมสามารถบังคับหลักประกันไดบางกรณี
BRR BEC และ BPC ตกลงจัดใหมีหลักประกันตางๆ เพื่อเปนประกันการปฏิบัติหนาที่ของตนภายใต
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และสัญญาตกลงดําเนินการ ดังตอไปนี้
ก.

การจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรตางๆ ของ BEC และ BPC ที่ใชในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา

ข.

การจํานําหุนทั้งหมดใน BEC โดย BRR และจํานําหุนทั้งหมดใน BPC โดย BEC
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ค.

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาของที่ดินอันเปนที่ตั้งของโรงไฟฟาใหแกกองทุนฯ

ง.

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ใหแกกองทุนฯ

จ.

การดําเนินการใหกองทุนฯ เปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย

เมื่อกองทุนฯ ใชสิทธิบังคับเอาแกหลักประกันทั้งหมดดังกลาวแลว แตมูลคาของหลักประกันทั้งหมดไม
สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทุนฯ หรือมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือไดทั้งหมด ความ
เสียหายหรือมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือในสวนที่เกินกวามูลคาหลักประกัน จะถูกพิจารณาเปนหนี้ที่ไม
มีหลักประกัน
13.2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากออย ซึ่ง เปน วัต ถุดิบ หลักที่ใชเ ปนเชื้อ เพลิง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟา
BSF เปนผูจัดหาวัตถุดิบกากออย ซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของ BSF ใหแก
BEC และ BPC เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ทั้งนี้ BEC และ BPC เชื่อวาใน
สภาวะการณปกติ BSF จะสามารถจัดหากากออยใหแก BEC และ BPC ไดอยางเพียงพอ อยางไรก็
ตาม หากฤดูการผลิตใดที่มีปจจัยภายนอก เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย โรคออยหรือปญหาแมลงอัน
สงผลตอปริมาณออยเขาหีบของ BSF อยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลตอปริมาณกากออยที่ BSF จะ
สามารถนําสงโรงไฟฟาได ในกรณีดังกลาว BEC และ BPC อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ดังนั้น ในป 2559 กลุมนํ้าตาลบุรีรัมย โดย บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา
ออย จํากัด (“BRD”) จึงไดเริ่มดําเนินการสงเสริมใหชาวไรออยพัฒนาเทคนิคและวิธีการทําไรออยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตตอไรใหมากขึ้น และพิจารณาเพิ่มพื้นที่สงเสริมการปลูกออยเพิ่มเติมจากปที่ผานมา โดย
BRD ไดมีการวางแผนยุทธศาสตรในการขยายพื้นที่เพาะปลูกออย และสนับสนุนใหมีการบํารุงดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตออยตอไร
นอกจากนี้ เพื่อความมั่นคงของวัตถุดิบที่จะไดรับ BEC และ BPC จะเขาทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีว
มวลในการผลิตไฟฟาและไอนํ้ากับ BSF ซึ่งชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบชีว
มวลและการขาดแคลนวัตถุดิบชีวมวล
13.2.3 ความเสี่ยงจากการขาดน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา
โรงไฟฟาจําเปนตองใชน้ําในกระบวนการผลิตไฟฟา เชน กระบวนการหลอเย็น และกระบวนการตมให
กลายเปนไอน้ํา ดังนั้น การขาดแคลนน้ําอาจสงผลใหการผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําหยุดชะงักหรือ
ปริมาณการผลิตลดลง โดย BEC และ BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ํา RO และ น้ํา Condensate
จาก BSF ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับโรงไฟฟาทั้งสอง ซึ่งหากโรงงานของ BSF หยุดชะงัก หรือลด
ปริมาณการผลิตน้ําตาลอาจทําใหน้ํา Condensate และน้ํา RO ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิต
น้ําตาลลดลงเชนกัน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงที่โรงไฟฟาจะขาดแคลนน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟา
และไอน้ํา
อยางไรก็ดี นอกจากน้ํา Condensate และน้ํา RO ที่ซื้อจาก BSF ตามที่ไดกลาวไวขางตน BEC และ
BPC ไดมีการจัดเตรียมบอน้ําดิบสําหรับโรงไฟฟา ซึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระไดดําเนินการตรวจสอบ
บอน้ําดิบดังกลาวและมีความเห็นวาบอน้ําดิบที่ไดจัดเตรียมไวเพียงพอตอการใชของโรงไฟฟา อยางไร
ก็ตาม หากในฤดูกาลใดเกิดภัยแลง อาจสงผลใหน้ําในบอน้ําดิบดังกลาวไมเพียงพอ ซึ่งอาจทําให
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เกิดผลลบตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา สงผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ของ BEC และ
BPC
การเลิกกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
(1)

เมื่อจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(2)

เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน จนทําใหกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 2,000 ลานบาทเมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของ
หนวยลงทุน

(3)

เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการเพื่อให
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวา
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนภายใน 1 ปนับแตวันที่จําหนายไปซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสราง
พื้นฐาน

(4)

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน

(5)

เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี)

(6)

เกิดเหตุการณอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูดูแลผลประโยชนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนหนังสือกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอย
กวา 5 วันทําการ

(7)

กองทุนไมสามารถแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมไดภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการลาออกจากการปฏิบัติ
หนาที่โดยบริษัทจัดการ

(8)

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุน

(9)

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)

การดําเนินการเมื่อมีการเลิกกองทุน
เมื่อมีการเลิกกองทุนบริษัทจัดการหรือผูชําระบัญชี (แลวแตกรณี) จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

บริษัทจัดการอาจทําหนาที่ชําระบัญชีของกองทุนนั้นได หรือจะแตงตั้งบุคคลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเปนผูชําระบัญชีของกองทุนก็ได

(2)

เมื่ อ แตง ตั้ ง ผูชํ า ระบั ญ ชี แ ล ว บริษั ท จั ด การจะส ง มอบบั ญ ชีแ ละเอกสารหลั ก ฐานต า งๆ ของกองทุ น รวมทั้ ง
ดําเนินการใหผูดูแ ลผลประโยชนสงมอบบัญ ชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของกองทุนนั้ นใหแ กผูชําระบัญ ชี
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันเลิกกองทุน

(3)

บริษัทจัดการจะสงมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ที่ผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นจาก
ผูสอบบัญชีและรับรองโดยบริษัทจัดการเองใหแกผูชําระบัญชีภายใน 15 วันทําการนับแตวันเลิกกองทุน
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(4)

ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนโดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนจะไดรับเปนสําคัญ ชําระหนี้
ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบงเงินหรือทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปน
เพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวของ

(5)

เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหผูชําระบัญชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมทั้งจัดสงรายงานผลการชําระ
บัญชีตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหนวยลงทุน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ผูสอบบัญชีกองทุน

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป
รอบปบัญชีครั้งแรกไดแกระยะเวลานับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน และ
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นโยบายการจายเงินปนผลและการคืนเงินลงทุน
กองทุนฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจายเงินปนผลใดๆ จะจายใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมแลวในแตละรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 90 ของ
กํา ไรสุท ธิที่ ป รั บ ปรุง แล ว ภายใน 90 วัน นั บ แตวัน สิ้น รอบบั ญ ชี ที่มีก ารจ า ยเงิน ปน ผล ทั้ง นี้ ภ ายใต ก ฎหมาย
หลักทรัพย
“กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนฯที่ทําการปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้

(ก) การหักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง
การปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางที่ก.ล.ต. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนฯ
(ข) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการตอไปนี้
1. การซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุนฯ ตามแผนที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนฯ และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ไดแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา
2. การจายชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนฯ ตามนโยบายการกูยืมเงินที่กําหนดไวในหัวขอ 8
“การบริหารและจัดการกองทุนฯ” หัวขอยอยที่ 8.1 “นโยบายการกูยืมเงิน” หรือที่บริษัทจัดการกองทุนฯ
ไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
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ในกรณี ที่ ก องทุ น ฯ มี ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ใ ช เ งิ น สด เช น ค า ใช จ า ยทยอยตั ด จ า ยหรื อ ผลขาดทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น
(unrealised loss) เปนตน บริษัทจัดการกองทุนฯ จะกันสํารองตามรายการในขอ (ข) ไดในจํานวนไมเกินกวา
ผลลัพธของจํานวนเงินที่มีภาระตาม (ข) 1. และ (ข) 2. ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยคาใชจายที่ไมใชเงิน
สด
(2)

ในกรณีที่กองทุนฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการ อาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได

(3)

ในกรณีที่กองทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู บริษัทจัดการ จะไมจายเงินปนผล ไมวาจะเปนการจายจากกําไร
สุทธิที่ปรับปรุงแลวตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ขางตน
ในกรณีที่มีการแกไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการจายเงินปนผลของกองทุนฯ ในอนาคต
บริษัทจัดการ จะปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

การกําหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผล/ผลตอบแทน
(1)

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินสกุลบาท โดยจะจายใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของหรือรอบการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของ หรือในกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ภายใน 90 วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถจ า ยเงิ น ป น ผลได ใ นระยะเวลาดั ง กล า ว บริ ษั ท จั ด การจะแจ ง ให ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น และ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบเปนลายลักษณอักษร

(2)

บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และอัตราเงินปนผลที่จะจาย
ดวยวิธีการดังนี้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ

(ข)

ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ

(ค)

สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย

เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเทานั้นที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล
(3)

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

(4)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามที่กฎหมาย
กําหนดบริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน

(5)

ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิไดรับเงินจากการลดทุนเปนการเพิ่มเติมจากเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ ใน
กรณีที่กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินเกินกวาที่กองทุนมีความจําเปนตองใช ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืน
เงินคืนเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในหัวขอ 8.6
ของหนังสือชี้ชวน
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วิธีการเพิ่ม / ลดเงินกองทุน
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
1)

หลักเกณฑและวิธีการ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระทําไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตเปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยการเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกใหมทั้งหมดตอผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน และ
ไดรับชําระราคาคาหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน ซึ่งกรณีนี้ไมตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2)

(1)

ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนแลว

(2)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไมขัดหรือแยงกับโครงการจัดการกองทุน หรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาวดวย และ

(3)

ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตเปนกรณียกเวน

มติของผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกใหมทั้งหมดตอผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือ
หนวยลงทุน หากบริษัทจัดการมิไดเริ่มเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการขอมติของผูถือหนวยลงทุนอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น มี ม ติ ใ ห เ พิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น โดยเสนอขายหน ว ยลงทุ น เป น การ
เฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนบางราย ตองไมปรากฏวามีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวารอยละสิบของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดคัดคานการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
วิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองกระทําตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวของ
บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
ขอมติ (ตามแตกรณี)
(2.1)

ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือไดมาเพิ่มเติมซึ่งทรัพยสินของกองทุนตามที่กําหนดไวในขอ
(2.2) ขางทายนี้)
(ก)

วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข)

จํานวนหนวยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุน

(ค)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนต่ํากวาราคาที่เสนอขายตอผูถือหนวยลงทุน
หรือต่ํากวาราคาตลาด (ถามี) บริษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะเสนอขายหนวยลงทุนตอผู
ลงทุนในราคาดังกลาว และ
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(ง)

(2.2)

ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน (Price Dilution) ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุนเดิม (Control Dilution) และขอมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหนวยลงทุน

ในกรณีเปนการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน นอกเหนือจากขอมูลตามที่
กําหนดไวในขอ (2.1) ขางตนแลว บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแตกรณี) เพิ่มเติม
(ก)

ลักษณะของทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ

(ข)

หลักเกณฑการกําหนดราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาว

(ค)

สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาว และสมมติฐานที่
สําคัญในการประเมินคา

(ง)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมินคาตาม
(ค)

(จ)

สรุปสาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสราง
พื้นฐานดังกลาว และรางสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ

(ฉ)

การกูยืมเงินและผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน (ถามี) เชน แหลงที่มาและจํานวนเงินที่จะ
กูยืม ทรัพยสินที่จะนําไปเปนหลักประกัน และลําดับสิทธิของเจาหนี้เงินกูยืมเปรียบเทียบกับผู
ถือหนวยลงทุน เปนตน

อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา การเปดเผย
ขอมูลบางรายการตามที่กลาวขางตนกอนการเขาทํารายการที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุน จะสงผล
กระทบตอประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไมระบุขอมูลนั้น โดยจะ
แสดงเหตุผลในการไมระบุขอมูลดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอ
มติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เมื่อความจําเปนในการไมเปดเผยขอมูลนั้นหมดไป บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล
ดังกลาวตอผูถือหนวยลงทุนโดยไมชักชา
3)

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในการยื่นคําขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย บริษัทจัดการจะตองแสดงไดวากองทุนมีลักษณะตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 ซึ่งเปนขอกําหนดเดียวกันกับที่ตองปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุน นอกจากนี้ การ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองไมขัดหรือแยงกับโครงการจัดการกองทุนกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาวดวย
ใหการอนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนเปนอันสิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีตอไปนี้
(1)

บริษัทจัดการมิไดเริ่มเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน 1 ปนับ
แตวันที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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(2)

มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได เมื่อรวมกับมูลคาการกูยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถามี) มีมูลคาไมเพียง
พอที่จะลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานตามที่ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีเชนนี้
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนนั้นตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดเพราะ
พฤติการณอันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการตองรับผิดชอบ ใหบริษัทจัดการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินคาจองซื้อครบถวน

เมื่อการเสนอขายหนวยลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 วันทําการนับ
แตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หนวยลงทุนที่ออกใหมเนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะตองดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน
การลดเงินทุดจดทะเบียนกองทุน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระทําไดเฉพาะเมื่อเขากรณีดังตอไปนี้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะไดมีการกําหนด

(2)

กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินที่เหลืออยูภายหลังจากการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานและการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวากองทุนไมมีกําไรสะสมเหลืออยูแลว

(3)

กองทุนมีรายการคาใชจายที่ไมใชเงินสด และไมมีเหตุตองนําไปใชในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของ
กองทุน

(4)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผูถือหนวยลงทุนใหลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามขอ (1) ถึง (3) ขางตนไมจําตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะตองดํา เนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยไมชักชา ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุน จด
ทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมแลว แตไมสามารถไดมาซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสราง
พื้นฐานดังกลาวได
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลคาหนวยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือ
หนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนโดยไมหักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวจาก
กําไรสะสมของกองทุน
การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ ผูกพัน ระหวา งผู ถือหนว ยลงทุน กับ บริษัทจัด การ และตามที่คณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพ ย
ประกาศกําหนด นอกจากนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองอยูภายใตขอกําหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน
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บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ
(ตามแตกรณี)
(ก)

เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

(ข)

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนที่ลดลงในแตละครั้ง

(ค)

ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะตอง
ยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน และจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุน
จดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในรายงานประจําปของกองทุนดวย
ขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน
ไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน ตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เวนแตการโอนนั้นจะทําใหอัตราการถือหนวย
ลงทุนของกองทุนขัดตอหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 และที่กําหนดไวในโครงการ
จัดการกองทุน ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการตองดําเนินการใหการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกและการถือหนวยลงทุนหลังจากนั้น ของแต
ละบุคคล รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและกฎระเบียบที่ กลต. หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ประกาศกํ า หนด ในการพิ จ ารณาความเป น กลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติที่ กลต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด (รวมถึงที่แกไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมาย
หลักทรัพย
1.

กลุมบุคคลเดียวกัน
เพื่อประโยชนในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามหัวขอนี้ ใหบุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใด
ลัก ษณะหนึ่ ง หรือ หลายลัก ษณะดัง ตอ ไปนี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น กลต. หรื อ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการ กลต. จะประกาศกําหนดแกไขเพิ่มเติม เปนกลุมบุคคลเดียวกัน

2.

(ก)

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

(ข)

นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาว
ไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปน
หุนสวนทั้งหมด

(ค)

กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ขางตน แตทั้งนี้ มิใหรวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

อัตราการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ใหแกบุคคลใด ๆ (รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันของ
บุคคลนั้น) ไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน และจะดําเนินการ
ใหการถือหนวยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคลใด ๆ (รวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ยกเวนกรณีตอไปนี้
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(1)

(2)

3.

การจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
ใหแกบุคคลตอไปนี้
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539

(ข)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่
แกไขเพิ่มเติม

(ค)

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย

(ง)

กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามที่ได
แกไขเพิ่มเติม หรือ

(จ)

นิตบิ ุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

การจัดสรรหนวยลงทุนใหบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน ที่รับหนวยลงทุนตามขอผูกพันภายใตสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนในสวนที่
เกินอัตราหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนไวไมเกิน 1 ปนับแต
วันที่รับหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 1 ปดังกลาว บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนน ในสวนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนทั้งนี้ บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมเปนบุคคลใน
กลุมบุคคลเดียวกันกับ BEC และ BPC

อัตราการถือหนวยลงทุนของคนตางดาว
การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนตางดาวจะตองจัดสรรไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดอัตราสวนการลงทุน
ของคนตางดาวในกองทุนที่อาจมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ
บริษัท จัด การจะแต ง ตั้ ง นายทะเบี ย นเพื่อ ปฏิบัติ ห นา ที่ ตามที่ กํา หนดไว ใ นโครงการจัดการกองทุน และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุ น ที่ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุม ใหอั ตราการถือ หนว ยลงทุน เปน ไปตาม
ขอจํากัดที่เกี่ยวของภายใตหลักเกณฑที่ใชบังคับ

4.

ผลของกรณีอัตราการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนด
(1)

หนาที่ของบริษัทจัดการ
(ก)

บริษัทจัดการจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกลต. ภายใน 5 วันทํา การนับ แต
วัน ที่บ ริษัท จัด การทราบหรือ ควรทราบถึง เหตุที่บุค คลใดหรือ กลุม บุคคลเดียวกันใดถือ
หนวยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนด
ไว

(ข)

บริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนรายนั้นหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวย
ลงทุนในสวนที่ไมเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวออกไป
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(2)

(ค)

บริษัทจัดการจะตองแตงตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการ
กองทุนและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.1/2554 (โดยปจจุบันบริษัท
จัดการไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด (ประเทศไทย ) เปนนายทะเบียน)
เพื่อควบคุมใหอัตราการถือหนวยลงทุนของคนตางดาวเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชบังคับ และ
นายทะเบียนจะตองไมรับโอนหนวยลงทุนหรือไมรับคนตางดาวลงทะเบียนเปนผูถือหนวย
ลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดังกลาวจะเปนเหตุใหการถือหนวย
ลงทุนของคนตางดาวไมเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด

(ง)

บริษัทจัดการจะตองดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนด
ไวไมมีสิทธิออกเสียงหรือรับเงินปนผลในสวนของหนวยลงทุนที่ถือเกินกวาอัตราที่กําหนด

(จ)

หากปรากฏแกบริษัทจัดการวาหลังพนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุนแลว บริษัท
จัดจําหนายหนวยลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันยังคงถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการ
ตามที่ระบุไวขางตนโดยอนุโลม

ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน
(ก)

ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดไวในจะไมมีสิทธิเขารวมประชุมผู
ถือหนวยลงทุน และ/หรือ ไมมีสิทธิออกเสียงในสวนของหนวยลงทุนที่ถือเกินกวาอัตราที่
กําหนดนั้น

(ข)

ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดไวจะไมมีสิทธิรับเงินปนผลในสวน
ของหนวยลงทุนที่ถือเกินกวาอัตราที่กําหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปน
รายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว ใน
ระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่
ไมอาจจายเปนเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุน โดยไม
นํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

(ค)

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่
กําหนดไว บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลในสวนของหนวยลงทุนที่ถือไมเกินกวา
อัตราที่กําหนดนั้นใหแกกลุมบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของแตละราย

การออกและสงมอบเอกสารสิทธิ
หนวยลงทุนของกองทุนฯ จะอยูในรูปแบบไรใบหนวยลงทุน (scripless) ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุน
ตองการ ผูถือหนวยลงทุนอาจรองขอใหนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการ ออกใบหนวยลงทุนใหได
โดยยื่นคําขอออกใบหนวยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการ กําหนด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ กําหนด ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนรองขอดังกลาว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ ตองจัดการใหมีการออกใบหนวยลงทุนที่เปน
ปจจุบัน และมีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนและใชอางอิงตอบริษัทจัดการ และบุคคลอื่นได
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บริษัทจัดการ จะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกรายชื่อผูจองซื้อแตละรายที่ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามขอมูลที่ผูจองซื้อระบุไวในใบคําขอเปด
บัญชีและจองซื้อหนวยลงทุนเมื่อผูจองซื้อไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว
นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหนวยลงทุนไวในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ (ซึ่งไดเปดไวกอน
แลวกับนายหนาซื้อขายหลักทรัพย) หรือบัญชีทรัพยสินของผูจองซื้อ (ซึ่งไดเปดไวกอนแลวกับผูรับฝาก
ทรัพยสิน (custodian))หรือฝากไวกับนายทะเบียน (โดยฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย) ตามที่ระบุไว
ในใบคําขอเปดบัญชีและจองซื้อหนวยลงทุน
การคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(1)

การคํานวณมูลคาทรัพยสินมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาของหนวยลงทุน
ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบ
ทานการประเมินคาครั้งลาสุดสําหรับการลงทุนในทรัพยสินหลัก สวนในกรณีการลงทุนในทรัพยสินรองบริษัท
จัดการจะใชราคาอื่นที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุนฯ (Association of Investment Management
Companies - AIMC) ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิในสวนของทรัพยสินที่กองทุนฯลงทุนครั้งแรกบริษัท
จัดการจะใชราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนฯเขาลงทุน (กลาวคือ ราคาซื้อขายของทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐานดังกลาว)
การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิหรือมูลคาของหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(ก)

คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คํานวณมูลคาของหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลคาของหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนง โดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่หาทิ้ง ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามขอ (ก) ขางตน ใหบริษัทจัดการนํา
ผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนฯ

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาของหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวขางตน เวนแตกรณีที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรื อหนวยงานอื่นใดที่มีอํา นาจตามกฎหมาย ไดแ กไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่ง การ
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริ ษัท จัดการจะดํา เนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศเปนการ
คํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนด
มูลคาทรัพยสินหลักของกองทุนฯ ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของทรัพยสินหลักดังกลาว
(2)

การเปดเผยมูลคาทรัพยสินมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาของหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน เปนรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนเปนผูรับรองวา
การคํานวณดังกลาวไดกระทําตามกฎหมายหลักทรัพย
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บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลขางตนในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ
ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน โดยตองมีการเปดเผยชื่อ ประเภท
และที่ตั้งทรัพยสินของกองทุนฯ
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
(1)

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองและไดมีการประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว หากการไมถูกตองดังกลาวมี
มูลคานอยกวาหนึ่งสตางค หรือคิดเปนอัตราไมถึงรอยละศูนยจุดหาของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้
(1.1)

(1.2)

(2)

จัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความไมถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่
พบวามูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยรายงานดังกลาวตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(ก)

มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง

(ข)

มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง

(ค)

สาเหตุที่ทําใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง

(ง)

มาตรการปองกันเพื่อมิใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ในกรณีที่ความไมถูกตอง
มิไดมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได

ในกรณีที่สาเหตุที่ทําใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการคํานวณมูลคาหรือ
ราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนใหถูกตอง
ตั้งแตวันที่พบวามูลคาหรือราคาไมถูกตอง

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมปดไมถูกตองและไดมีการประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว หากการไม
ถูกตองดังกลาวมีมูลคาตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละศูนยจุดหาของมูลคาหรือราคาที่
ถูกตอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1)

คํานวณมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนยอนหลังตั้งแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวามูลคาหรือราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนถูกตอง

(2.2)

ดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นมีมูลคาและคิดเปนอัตรา
ดังกลาว
(ก)

จัดทํารายงานการแกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนยอนหลังใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัด
จากวั น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมพบว า มู ล ค า หรื อ ราคาหน ว ยลงทุ น ไม ถู ก ต อ ง และส ง
รายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลคาหรือราคา
หนวยลงทุนยอนหลังเสร็จสิ้น เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว
ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
รายงานตามวรรคหนึ่งใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ (1.1) โดยอนุโลม

(ข)

แกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนใหถูกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานตาม (ก)
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สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(1)

สิทธิในการไดรับเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันที่มีการปดสมุดทะเบียนเพื่อการจายเงินปนผลมี
สิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุน

(2)

สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะตองจัดหาขอมูลใหแกผูถือหนวยลงทุนซึ่งเพียงพอตอ
การพิจารณาลงมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งตองประกอบดวยความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ในเรื่องที่ตองลงมติดังกลาว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกลาว โดย
แสดงไวในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ

(3)

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะจัดใหมีผชู ําระบัญชีที่ ก.ล.ต.เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี เพื่อทําการจําหนายทรัพยสินและชําระหนี้
ของกองทุน และจําหนายเงิน และ/หรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน

(4)

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่
ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน

(5)

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัท
จัดการ และ/หรือนายทะเบียนกําหนด
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะจํานําหนวยลงทุนจะตองนําใบหนวยลงทุนมาแสดง และยื่นคําขอออกใบหนวย
ลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการจํานําที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน สําหรับการดําเนินการออกใบหนวยลงทุนที่
จะใชในการจํานํา
นายทะเบียนอาจระงับการซื้อขายหนวยลงทุนไวจนกวาจะไดมีการจดทะเบียนการจํานําแลว

(6)

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุน
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จํานวนผูถือหนวยลงทุนและการกระจายการถือหนวยลงทุน (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
จํานวนราย
(No. of unit
holders)
1. ผูถือหนวยลงทุนที่เปน Strategic unitholders

รอยละของหนวย
ลงทุน
ที่ออกจําหนาย
(% of outstanding
units)

12

141,283,584

40.36

1.1 บริ ษั ทจั ดการกองทุ นรวม ผู จั ดการกองทุ นรวม และ
เจาของทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่สามารถ
ควบคุมกิจการโครงสรางพื้นฐาน

1

103,629,328

29.61

1.2 กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร ของบุคคลตาม 1.1
รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ

10

2,654,256

0.75

1.3 ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน > 5% โดยนับรวม
ผูที่เกี่ยวของดวย

1

35,000,000

10.00

1.4 ผูมีอํานาจควบคุมของกิจการโครงสรางพื้นฐาน

-

-

-

2,813

208,714,316

59.64

65

2,100

-

2. ผูถือหนวยลงทุนรายยอยที่ถือไมต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย
3.

จํานวนหนวย
(No. of units)

ผูถือหนวยลงทุนรายยอยที่ถือต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย
รวมผูถือหนวยลงทุนทั้งสิ้น

2,890

350,000,000

100.00

ผูถือหนวยลงทุนรายใหญ (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
ลําดับ

ชื่อ

1

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

2
3

จํานวนหนวยลงทุนที่ถือ

รอยละของหนวย
ลงทุนที่ออกจําหนาย

103,629,328

29.61

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

35,000,000

10.00

กลุมเสรีวิวัฒนา

20,100,000

5.74

3.1 น.ส.พิชญสินี เสรีวิวัฒนา

7,000,000

2.00

3.2 นางวราณี เสรีวิวัฒนา

4,500,000

1.29

3.3 น.ส.พิมพศิริ เสรีวิวัฒนา

3,900,000

1.11

3.4 นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา

3,200,000

0.91

3.5 น.ส.เพ็ญจันทร เสรีวิวัฒนา

1,000,000

0.29

500,000

0.14

3.6 นายพิศาล เสรีวิวัฒนา
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4

สํานักงานประกันสังคม

20,000,000

5.71

4.1 สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

17,021,500

4.86

4.2 สํานักงานประกันสังคม (วางงาน)

1,702,100

0.49

4.3 สํานักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)

851,000

0.24

4.4 สํานักงานประกันสังคม ม.40

212,700

0.06

4.5 สํานักงานประกันสังคม ม.40 (กรณีบําเหน็จ)

212,700

0.06

5

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส I

8,324,900

2.38

6

กองทุนเปดบัวหลวงอินคัม

7,109,000

2.03

7

กองทุ น เป ด ซี ไ อเอ็ ม บี - พริ น ซิ เ พิ ล พร็ อ พเพอร ตี้
อิ น คั ม

6,800,000

1.94

8

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้

5,892,100

1.68

9

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5,000,000

1.43

10

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

4,800,000

1.37

216,655,328

61.89

รวม
ผูถือหุนตางดาว

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

อื่นๆ ที่สําคัญ

กองทุนรวมมีผูหนวยลงทุนตางดาว 1 ราย
ถือหนวยลงทุนรวมกัน 300,000 หนวย คิดเปนรอยละ 0.09 ของหนวยลงทุนที่
ออกจําหนาย
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตางดาว
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ไมมี

สถิติ
วันที่
(Date)

2 ส.ค. 60
จัดทําโดย

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
(Net Asset Value)
ตอหนวย
(บาท)
(Per unit)
(baht)
10.3000

รวม
(พันบาท)
(Total)
(thousand baht)
3,605,028.29

การกระจายการลงทุนของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
(หนวย : พันบาท)
(Distribution of Net Asset Value)
(Unit : thousand baht)
หนี้สินอื่น
สินทรัพยอื่น
เงินฝาก
หลักทรัพยท่ลี งทุน
(Investment
(Other Assets)
(Other
(Deposits)
securities)
Liabilities)
14,499.56

3,590,500.00

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
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12,542.32

12,513.59

เอกสารแนบ
ขอกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ ปนสาระสําคัญของเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
(1)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ แสดงในตารางดานลางนี้
1.

คูสัญญา

BEC และ BPC ในฐานะผูขาย
กองทุนฯ

2.

ในฐานะผูซื้อ

การเขาลงทุนในรายไดสุทธิฯ รายไดสุทธิฯ สามารถคํานวณไดตามสูตรดังตอไปนี้ โดยใหคํานวณรายได
สุทธิฯ เปนรายเดือน
รายไดสุทธิฯ = รายไดคาซื้อขายไฟฟา + รายไดคาซื้อขายไอน้ํา + รายได
อื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา – คาใชจายของโรงไฟฟา
โดย
1. รายไดคาซื้อขายไฟฟา หมายถึง


เงินที่ BEC ไดรับหรือจะไดรับจากกฟภ. จากการขายไฟฟาภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟา ระหวาง BEC กับ กฟภ.



เงินที่ BPC ไดรับหรือจะไดรับจากกฟภ. จากการขายไฟฟาภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง BPC กับ กฟภ.



เงินที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับหรือจะไดรับจากการขายไฟฟาใหแก
บุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจาก กฟภ. ตลอดระยะเวลาการซื้อขาย (ถา
มี)

2. รายไดคาซื้อขายไอน้ํา


เงินที่ไดจากการขายไอดีและไอเสียที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับ
หรือจะไดรับ ภายใตสัญญาซื้อขายไอน้ํา ระหวาง BEC และ BPC
กับ BSF



เงินที่ไดจากการขายไอดีและไอเสีย ที่ซื้อขายกันระหวาง BEC และ/
หรือ BPC และ/หรือ บุคคลอื่นๆ (ถามี)

3. รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา ไดแก


เงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก



เงินไดและ/หรือคาปรับที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับจากสัญญาอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงไฟฟา ไดแก สัญญาซื้อขายไอน้ํา
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา



เงินที่ไดจากการซื้อขายน้ํา Condensate และ/หรือน้ํา RO ระหวาง
BEC และ/หรือ BPC และ/หรือ บุคคลอื่นๆ (ถามี)

ทั้งนี้ รายไดอื่นดังกลาวไมรวมถึงรายไดที่เกิดจากผลผลิตพลอยไดอื่นๆ
และคาปรับที่ BEC และ/หรือ BPC อาจไดรับภายใตสัญญาบริหาร
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จัดการและซอมบํารุงโรงไฟฟา (the Operating and Maintenance
Contract)
4. คาใชจายของโรงไฟฟา หมายถึง
รายจายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟา และรายจายในการ
บริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ า แบบเหมารวม ดั ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ ไม ร วม (i)
ภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีอื่นใด (เวนแตภาษีอื่นใดที่ถูกระบุรวมอยู
ในรายจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวมตามขอ 4.2)
และ/หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวของ (ii) คาใชจายอื่นใดที่ไมใชกระแส
เงินสด เชน คาเสื่อมราคา
4.1 รายจายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการโรงไฟฟา คือ รายจายที่
เกิดขึ้นจริงที่ BEC และ BPC ใชในการประกอบกิจการโรงไฟฟา
ตลอดระยะเวลาการซื้อขาย ไดแก
ก. คาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
คาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา จะ
ถูกคํานวณตามสูตรซึ่งระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ โดย
มีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้


คาใชจายในการซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟา
และไอน้ํา ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ โดยที่ราคาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลดังกลาวจะไมสูง
กวาราคาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลซึ่งมาจากการผลิต ของ
BSF ที่ BEC และ BPC ซื้อจาก BSF



คาใชจายในการซื้อน้ํา Condensate จาก BSF ภายใต
สัญญาซื้อขายน้ํา Condensate



คาใชจายในการซื้อน้ํา RO จาก BSF ภายใตสัญญาซื้อ
ขายน้ํา RO

ข. คาใชจายอื่นๆ
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คาเบี้ยประกันตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน



ค า ใช จ า ยและค า ธรรมเนี ย มธนาคาร สํ า หรั บ การโอน
ผลประโยชนจากการประกอบกิจการไฟฟาหรือเงินจํานวน
อื่นใดใหแก BEC BPC และกองทุนฯ



คาใชจายในการจางผูสอบบัญชีของ BEC
รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของ



คาใชจายใดๆ ที่ BEC และ/หรือ BPC ไดใชไปเพื่อ
ประโยชนแหงการปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ต อ โรงไฟฟ า (เฉพาะส ว นที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ไม

และ BPC

คุมครองหรือคุมครองไมเต็มจํานวน)


เงินนําสงกองทุนพัฒนาไฟฟา



คาใชจายในการซื้อไอดี และ/หรือ ไอเสีย และคาใชจายใน
การซื้อน้ํา Condensate และ/หรือน้ํา RO ระหวาง BEC
และ/หรือ BPC และ/หรือ บุคคลอื่น (ถามี)

4.2 รายจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟาแบบเหมารวม คือ รายจายที่
จําเปนในการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC ตลอด
ระยะเวลาการซื้ อ ขาย นอกจากที่ ร ะบุ ใ นข อ 4.1 ซึ่ ง รวมถึ ง แต ไ ม
จํากัดเพียงรายการดังตอไปนี้ (แตหากมีรายจายสวนเพิ่มใดๆ ที่เกิน
จากจํานวนเงินรายจายแบบเหมารวมที่กองทุนฯ ตกลงจะโอนใหแก
BEC และ BPC ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ BEC และ BPC ตกลงจะเปนผูรับผิดชอบรายจายสวนเพิ่ม
จํานวนดังกลาว)
ก. คาใชจายเกี่ยวกับการซอมบํารุงโรงไฟฟา


ค า ใช จ า ยในการซ อ มบํ า รุ ง โรงไฟฟ า เพื่ อ ให โ รงไฟฟ า
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ข. คาบริหารจัดการโรงไฟฟา


คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟาที่จําเปน
เ พื่ อ ใ ห โ ร ง ไ ฟ ฟ า ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ



เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน
อื่นๆ ของพนักงานของ BEC และ BPC รวมถึงคาใชจาย
ในการบริหารจัดการและคาโสหุย



ค า จ า งและค า ใช จ า ยสํ า หรั บ ที่ ป รึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงไฟฟา



คา ใชจา ยทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติข อง
โรงไฟฟา



ค า เช า อาคาร สํ า นั ก งาน และที่ ดิ น ที่ จํ า เป น ในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา



ดอกเบี้ย คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับการกูยืม
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงไฟฟา

4.3 เงินที่คูสัญญาตกลงวาเปนรายจายอื่นๆ เชน
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ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม แ ละ /หรื อ ภ าษี อื่ น ใด แ ละ /หรื อ

ค า ธรรมเนี ย มใดๆ ที่ ร วมอยู ใ นรายได ค า ซื้ อ ขายไฟฟ า
รายได ค า ซื้ อ ขายไอน้ํ า หรื อ รายได อื่ น ที่ ไ ด รั บ จากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา
คูสัญญาเขาใจรวมกันวารายได (1. รายไดคาซื้อขายไฟฟา 2. รายไดคาซื้อขาย
ไอน้ํา และ 3. รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา) และคาใชจาย
ของโรงไฟฟาที่นํามาคํานวณรายไดสุทธิฯจะเปนรายได และคาใชจายสุทธิซึ่ง
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีและคาธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) ทั้งนี้ เวนแต
อากรแสตมปซึ่งเกี่ยวกับการประกันภัยตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน
3.

มู ล ค า การเข า ลงทุ น และ กองทุนฯ ตกลงจะชําระมูลคาการเขาลงทุนใหแก BEC และ BPC เปนจํานวน
การชําระราคา
เงินรวมเทากับ 3,590.50 ลานบาท ในวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนสําเร็จ

4.

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ซื้ อ ข า ย คูสัญญาตกลงซื้อขายรายไดสุทธิฯ ตั้งแตวันที่คูสัญญาลงนามในสัญญาโอน
รายไดสุทธิฯ
สิทธิรายไดสุทธิฯ จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ (ข) 6
เมษายน 2578 สําหรับ BPC

5.

เงื่อนไขบังคับกอน

คูสัญญาตกลงและยอมรับวาเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุดังตอไปนี้เปนเงื่อนไขบังคับ
กอนสําหรับหนาที่ของคูสัญญาภายใตสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แตไมจํากัด
เพียง) เงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. BRR BEC และ BPC ตกลงจะเขาทําสัญญาตกลงดําเนินการกับกองทุนฯ
ตามเงื่อนไขที่คูสัญญาจะไดตกลงกันตอไป
ข. BEC BPC และ BSF ไดเขาทําสัญญาที่จําเปนตอการประกอบกิจการ
โรงไฟฟาตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ เห็นชอบแลว

6.

การโอนผลประโยชน

BEC และ BPC ตกลงโอนสิทธิรายไดสุทธิฯใหแกกองทุนฯ โดยคิดจากผล
ประกอบการรายเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ

7.

คํารับรอง

1. ในวันทําสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนสําเร็จ
กองทุนฯ ตกลงใหคํารับรองของกองทุนฯ ตามที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิ
รายไดสุทธิฯ
2. ในวันทําสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนสําเร็จ
BEC และ BPC ตกลงใหคํารับรองของ BEC และ BPC ตามที่ระบุใน
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
3. BEC และ BPC ตกลงจะชําระเงินกูที่มีกับสถาบันการเงินตางๆ ทั้งหมด
(ยกเวนบัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft Account: O/D) รวมถึง
หนังสือค้ําประกันการใชไฟฟาที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน))
ในวันที่กองทุนฯ ชําระราคาซื้อสิทธิรายไดสุทธิฯใหแก BEC และ BPC
ตามเงื่อนไขภายใตสัญญาฉบับนี้ (“วันที่การซื้อขายสําเร็จ”)
4. BEC และ BPC ตกลงจะชําระเงินกูที่มีกับ BRR หรือบริษัทยอยของ
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BRR ทั้งหมด (ยกเวนหนี้ทางการคาโดยทั่วไป) ในวันที่การซื้อขายสําเร็จ
5. BEC และ BPC รับรองวา BEC และ BPC มีใบอนุญาตสําคัญตางๆ ที่
จําเปนตอการประกอบกิจการโรงไฟฟาอยางถูกตอง และ BEC และ
BPC ตกลงจะดําเนินการเพื่อตออายุใบอนุญาตสําคัญดังกลาว และ/หรือ
ดํา เนินการตามที่จํา เป น เพื่อ ใหไ ดซึ่งใบอนุญ าตอื่น ๆ ที่จํา เปน ตอ การ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา (ถามี)
6. BEC และ BPC จะเขาทําสัญญาหลักประกันที่ระบุในขอ 11 (“สัญญา
หลักประกัน”) และดําเนินการใดๆ เพื่อใหหลักประกันดังกลาวสมบูรณ
ผูกพันคูสัญญาและสามารถใชยันกับบุคคลภายนอกไดในวันที่การซื้อ
ขายสําเร็จ
7. BEC และ BPC รับรองวาขอมูลตางๆ ที่ BEC และ BPC ใหแกกองทุนฯ
เปนขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ ครบถวนและเปนปจจุบัน ณ วันที่ลงนามใน
สัญญาฉบับนี้ ตามความสามารถที่ดีที่สุดที่ BEC และ/หรือ BPC จะ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
8.

กรณีมีการบอกเลิกสัญญา BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะแจงใหกองทุนฯ ทราบโดยไมชักชาเมื่อไดทราบ
ขายไฟฟากอนครบกําหนด วาสัญญาขายไฟฟาฉบับใดฉบับหนึ่งถูกบอกเลิกสัญญากอนครบระยะเวลาที่
กําหนด
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ไดรับแจงเหตุดังกลาวจาก BEC และ/หรือ BPC กอง
ทุนฯ และ BEC หรือ BPC (แลวแตกรณี) จะรวมกันหารือเพื่อดําเนินการคืน
มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ

9.

ประกันภัย



BEC และ BPC จะตกลงรวมกันกับกองทุนฯ ในการดําเนินการทําประกัน
ตามจํ านวนวงเงิ นประกั น ภั ย แต ละชนิ ดที่ ไ ด มี ความเห็ นชอบร ว มกั น
ระหวาง BEC BPC และ กองทุนฯ โดยใหกองทุนฯ เปนผูรับผลประโยชนใน
กรมธรรม แ ต ผู เ ดี ย ว เว น แต ประกั น ภั ย คุ ม ครองความเสี ย หายแก
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)



ทั้งนี้ รายการประกันภัยที่ BEC และ BPC ตกลงเขาทํา ไดแก
ก. ประกันความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks)
ข. ประกั น ภั ย คุ ม ครองความเสี ย หายแก บุ ค คลภายนอก (Public
Liability Insurance)
ค. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)



กองทุนฯ ตกลงเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
สวนแรกของผูเอาประกันภัย (First Deductible) และคาเสียหายใดๆ ที่
เกินไปกวาสวนที่ประกันภัยคุมครอง หรือในกรณีที่คาสินไหมที่ไดรับไม
เพียงพอสําหรับการซอมแซมใหทรัพยสินอยูในสภาพที่สามารถจัดหา
ผลประโยชนได เวนแต กรณีที่ความเสียหายดังกลาวเกิดจากความผิด
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ของ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี)
10. รายงานและเอกสาร

1. BEC และ BPC ตกลงจัดเตรียมและนําสงรายงานและเอกสารใหแก
กองทุนฯ เพื่อใหกองทุนฯ สามารถรับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทั้งนี้ เอกสารสําคัญที่ BEC และ BPC ตกลงจะนําสงใหแกกองทุนฯ
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ เชน
ก. หลักฐานการรับเช็คคาซื้อขายไฟฟาจากกฟภ. และหลักฐานการนํา
เช็คดังกลาวเขาฝากใน บัญชี1
ข. งบทดลอง (Trial Balance) รายไตรมาสของ BEC และ BPC ที่
ผูสอบบัญชีใชในการจัดทํางบการเงินรวมของ BRR
ค. งบการเงินประจําปของ BEC และ BPC ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีแลว
ง. ประมาณการรายรับและรายจายของโครงการ สําหรับรอบปบัญชี
ถั ด ไป (“รายงานประมาณการค า ใช จ า ยประจํ า ป ” ) เพื่ อ ให
กองทุนฯ พิจารณาและอนุมัติ
จ. เอกสารสนั บสนุ นประกอบการเบิ กจ ายสํ าหรั บค าใช จ ายเกี่ ยวกั บ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา และคาใชจายอื่นๆ ที่คูสัญญา
ตกลงกันให BEC และ BCP สามารถหักเปนคาใชจายของโรงไฟฟาได
ตามจริง
ฉ. รายงานแสดงรายไดและคาใชจายรายเดือน (เฉพาะสวนคาใชจาย
ตามจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการของ BEC และ BPC พรอม
อธิบายสาเหตุที่ทําใหไมเปนไปตามประมาณการ
ช. กําหนดการบํารุงรักษาโรงไฟฟาที่อาจสงผลตอการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา
ซ. รายงานเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟา เชน กรณีเครื่องหยุด
การซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ และแนวทางแกไขและมาตรการใน
การรับมือเหตุการณดังกลาว
นอกจากนี้ BEC และ BPC ตกลงที่จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟา ซึ่ง BEC และ BPC จะจัดสงใหแกกองทุนฯ เพื่อใหกองทุนฯ
ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟา และขั้นตอนและวิธีการในการ
คํานวณรายไดคาซื้อขายไฟฟา รายไดคาซื้อขายไอน้ํา และรายไดอื่นที่
ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และ BPC

11. หลักประกัน

BEC และ BPC ตกลงจัดใหมีหลักประกันดังตอไปนี้ เพื่อเปนประกันการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนภายใตสัญญาฉบับนี้และสัญญาตกลงดําเนินการ
ก. การจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรตางๆ ของ BEC และ
47

BPC ที่ใชในการประกอบกิจการโรงไฟฟา โดยที่ BEC และ BPC ตกลง
วาหาก BEC และ/หรือ BPC ไดมาซึ่งที่ดินที่เกี่ยวของกับการประกอบ
กิจการโรงไฟฟาเพิ่มเติมในอนาคต BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะ
ดําเนินการจดจํานองที่ดินดังกลาวกับกองทุนฯ เพิ่มเติมตอไป
ข. การจํานําหุนทั้งหมดใน BEC โดย BRR และจํานําหุนทั้งหมดใน BPC
โดย BEC
ค. การโอนสิท ธิอ ยา งมีเ งื่อ นไขในสัญ ญาเชา ของที่ดิน อัน เปน ที่ตั้ง ของ
โรงไฟฟาใหแกกองทุนฯ
ง. การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ใหแกกองทุนฯ
จ. การดําเนินการใหกองทุนฯ เปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย
12. ขอตกลงเกี่ยวกับเหตุการณ หากมีเหตุการณซึ่งมีผลกระทบทางลบที่สําคัญหรือจะเกิดเหตุการณดังกลาว
ซึ่งมีผลกระทบในทางลบที่ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟา และ สัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาซื้อ
สําคัญ
ขายไอน้ํา ทันทีที่ BEC และ/หรือ BPC ไดทราบถึงเหตุการณดังกลาว BEC
และ/หรือ BPC จะตองแจงใหกองทุนฯ ทราบโดยไมชักชา
13. ทรัพยสินเสียหาย

BEC และ BPC ตกลงกับกองทุนฯ วาในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟา BEC และ BPC จะใชสิทธิเรียกรองภายใตสัญญาประกันภัยที่ทําขึ้น
สําหรับโรงไฟฟาดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของกองทุนฯ ทั้งนี้ BEC BPC
และกองทุ น ฯ ได ต กลงเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กรณี เ กิ ด ความเสี ย หายแต เ พี ย ง
บางสวน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทั้งหมด (Total Loss)
ดังตอไปนี้
1. กรณีเกิดความเสียหายแตเพียงบางสวน (Partial Loss)
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแตเพียงบางสวนกับโรงไฟฟาของ BEC หรือ
โรงไฟฟาของ BPC ซึ่งแบงออกเปน (i) กรณีความเสียหายนอยกวา 5
ลานบาท สําหรับแตละโรงไฟฟา (Partial Loss กรณีที่ 1) และ (ii) กรณี
ความเสียหายตั้งแต 5 ลานบาทแตนอยกวา 250 ลานบาท สําหรับแตละ
โรงไฟฟา (Partial Loss กรณีที่ 2) ทั้งนี้ กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต
เพียงผูเดียวโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ จะ
ดําเนินการตางๆ โดยแบงออกเปนกรณีดังตอไปนี้
(ก)

ในกรณีที่เกิด Partial Loss กรณีที่ 1 คูสัญญาตกลงให BEC
และ/หรื อ BPC
สามารถดํ า เนิ น การจั ด หาผู รั บ เหมาที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะซอมแซมโรงไฟฟาไดโดยที่ไมตองมา
ทํ า การเปรี ย บเที ย บราคาเพื่ อ เสนอต อ กองทุ น ฯ ก อ นการ
ดําเนินการซอมแซมโรงไฟฟาดังกลาว

(ข)

ในกรณีที่เกิด Partial Loss กรณีที่ 2 คูสัญญาตกลงให BEC
และ/หรื อ BPC
ทํา หนา ที่ สรรหาผูรั บ เหมาที่ จะซอ มแซม
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โรงไฟฟามาทําการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติอื่นๆ พรอม
ทั้งเสนอชื่อผูที่ควรไดรับการคัดเลือก และเหตุผลในการคัดเลือก
มาใหกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ
1.1.

BEC และ/หรือ BPC จะดําเนินการซอมแซมโรงไฟฟาใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้น
โดยคูสัญญาเขาใจรวมกันวาระยะเวลา 90 วันดังกลาวไมนับ
รวม (ก) ชวงที่ตองรออะไหลที่จะใชในการซอมแซมโรงไฟฟา
หรือ (ข) ระยะเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาตกลงกัน

1.2.

BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ตกลงจะทําหนังสือแจง
กองทุ นฯ ถึ งสถานะความคื บ หนา ของการซ อ มแซมโรงไฟฟ า
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

1.3.

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟาของ BEC ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2570 หรือกับโรงไฟฟาของ BPC ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2577 คูสัญญาตกลงใหกองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแต
เพียงผูเดียว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ เปนผูมีสิทธิแตผูเดียวในการพิจารณาวาจะอนุญาตให
BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) เริ่มดําเนินการซอมแซม
โรงไฟฟาหรือไม

1.4.

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (หรือรวมกัน) อาจพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและอิสระ (“ผูใหความเห็น
อิสระ”) เพื่อทําหนาตรวจสอบและโตแยงคําชี้แจงของบริษัท
ประกัน เพื่อใหบ ริษัทประกัน จา ยค าสินไหมเพื่อชดเชยความ
เสียหายของโรงไฟฟาใหไดมากที่สุด โดยผูพิจารณาแตงตั้งผูให
ความเห็น อิสระจะเปน ผูรับ ผิด ชอบคา ใชจา ยทั้งหมด เวน แต
ความเห็ น ของผู ใ ห ค วามเห็ น อิ ส ระทํ า ให บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย
พิจารณาใชคาสินไหมทดแทนมากขึ้น คูสัญญาที่เกี่ยวของจะ
รับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการแตงตั้งผูใหความเห็นอิสระฝาย
ละเทากันๆ

2. กรณีเกิดความเสียหายทั้งหมด (Total Loss)
ในกรณีที่โรงไฟฟาไดรับความเสียหายอยางมีนัยสําคัญกับโรงไฟฟาของ
BEC หรือโรงไฟฟาของ BPC (แลวแตกรณี) ซึ่งมีมูลคาความเสียหายที่
BEC หรือ BPC ประเมินและแจงขอใหบริษัทประกันภัยชดเชยความ
เสียหายในแตละครั้งตั้งแต 250,000,000 บาทขึ้นไป หรือไดรับความ
เสียหายทั้งหมดสําหรับแตละโรงไฟฟา BEC และ/หรือ BPC จะใหขอมูล
ที่เกี่ยวของแกกองทุนฯ ทั้งนี้ กองทุนฯ ซึ่งจะมีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ จะพิจารณา (i) ให
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BEC และ/หรือ BPC ซอมแซม/กอสรางโรงไฟฟาขึ้นใหม หรือใชสิทธิเลิก
สัญญาโอนสิทธิฯ หรือ (ii) เรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนฯ
โดยไมชักชา เมื่ อ ไดขอ มู ลครบถว นเพีย งพอตอ การตัดสิน ใจของผูถื อ
หนวยลงทุน โดยจะดําเนินการขอมติวาจะให BEC และ/หรือ BPC
ซอมแซม/กอสรางโรงไฟฟาขึ้นใหม หรือ จะยกเลิกสัญญาโอนสิทธิฯ
(ก)

ในกรณี ที่ ก องทุ น ฯ เลื อ กที่ จ ะซ อ มแซมหรื อ ก อ สร า ง
โรงไฟฟาขึ้นใหม (Total Loss กรณีที่ 1) :

2.1

คูสัญญาตกลงให BEC และ/หรือ BPC ทําหนาที่สรรหา
ผูรับเหมาที่จะซอมแซมโรงไฟฟามาทําการเปรียบเทียบราคา
และคุณสมบัติอื่นๆ พรอมทั้งเสนอชื่อผูที่ควรไดรับการคัดเลือก
และเหตุผลในการคัดเลือก มาใหกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ

2.2

เมื่อกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติผูรับเหมาที่จะทําหนาที่ซอมแซม
โรงไฟฟาตามขอ 2.1 แลว ใหคูสัญญาที่เกี่ยวของดําเนินการ
อื่นๆ เสมือนเปนกรณี Partial Loss กรณีที่ 1 ซึ่งไดสรุปขอที่เปน
สาระสําคัญในขอ 2.3 ของขอนี้

2.3

คูสัญญาไดตกลงให BEC
หนาที่ดังตอไปนี้

และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) มี

ก. ดําเนินการซอมแซมหรือกอสรางโรงไฟฟาขึ้นใหมใหเสร็จ
สมบูรณพรอมประกอบธุรกิจโรงไฟฟา และมีกําลังการผลิต
ไฟฟาและไอน้ําไมนอยกวาเดิม
ข. ทําหนังสือแจงกองทุนฯ ถึงสถานะและความคืบหนาในการ
ซอมแซมหรือกอสรางโรงไฟฟาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(ข)

ในกรณีที่กองทุนฯ เลือกที่จะไมซอมโรงไฟฟา (Total Loss
กรณีที่ 2) :
คูสัญญาตกลงใหกองทุนฯ มีสิทธิไดรับเงินคาชดเชยดังตอไปนี้
และหลังจากที่กองทุนฯ ไดรับเงินคาชดเชยดังกลาวแลวใหถือวา
กองทุนฯ และ BEC หรือ BPC (แลวแตกรณี) ไมมีหนาที่ภายใต
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯในสวนที่เกี่ยวของอีกตอไป

2.4

ในกรณี ค วามเสี ย หายไม ไ ด เ กิ ด จากความผิ ด ของ BEC
หรือ BPC คูสัญญาตกลงให BEC หรือ BPC มีหนาที่คืน (1)
มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ (2) รายไดสุทธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับแลวแตยัง
ไมไดนําสงใหแกกองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนี้คงคางระหวาง
BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิก
สัญญาฉบับนี้ (หากมี) ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใดๆ จํานวนมูลคาการ
เขาลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะไดรับจะมีจํานวนไมเกินเงินคา
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สินไหมทดแทนที่พึงจะไดรับจากกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยง
ทุกชนิด (Industrial All Risks) ที่ BEC และ/หรือ BPC ไดทําไว
2.5

ในกรณีที่เงินค าสินไหมที่กองทุนฯ ได รับจากบริษัทประกันภั ย
มากกวามูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิ
รายไดสุทธิฯ และรายไดสุทธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไมได
นําสงใหแกกองทุนฯ (หากมี) และหนี้คงคางระหวาง BEC และ/
หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้
(หากมี) กองทุนฯ ตกลงจะคืนเงินสวนเกินดังกลาวใหแก BEC
และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) โดยมิชักชา

2.6

ในกรณีที่กองทุนฯ พอใจกับคาสินไหมที่บริษัทประกันเสนอใหแก
BEC และ/หรือ BPC แตวา BEC และ/หรือ BPC ยังเชื่อวาควรจะ
ไดคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันมากกวาจํานวนดังกลาว
BEC และ/หรือ BPC อาจเลือกที่ชําระ (1) มูลคาการเขาลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และ (2) รายได
สุทธิฯ ที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับแลวแตยังไมไดนําสงใหแก
กองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนี้คงคางระหวาง BEC และ/หรือ
BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้
(หากมี) ใหแกกองทุนฯ (ทั้งนี้ มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ
วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ที่กองทุนฯ จะไดรับจะมี
จํานวนไมเกินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยเสนอ) ตาม
เงื่อนไขการชําระเงินที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
โดยภายหลังจากที่กองทุนฯ ไดรับเงินดังกลาวจาก BEC และ/
หรือ BPC เรียบรอยแลว กองทุนฯ ตกลงจะเปลี่ยนแปลงชื่อผูรับ
ผลประโยชน ใ นกรมธรรม ป ระกั น ภั ย ความเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด
(Industrial All Risks) และกรมธรรมประภัยภัยอื่นๆ ที่มีชื่อ
กองทุนฯ เปนผูรับผลประโยชน (ถามี) ใหเปนชื่อของ BEC และ/
หรือ BPC (แลวแตกรณี) ตอไป

2.7

ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของ BEC หรือ
BPC อั น เป น เหตุ ใ ห บ ริ ษั ท ประกั น ปฏิ เ สธไม จ า ยค า สิ น ไหม
ภายใตกรมธรรมที่ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ไดทําไว
และกองทุนฯ พิจารณายกเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ กอง
ทุนฯ จะมีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับ (1) มูลคาการเขาลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และ (2) รายได
สุทธิจากการประกอบไฟฟาที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไมได
นําสงใหแกกองทุนฯ (หากมี) และ (3) หนี้คงคางระหวาง BEC
และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญา
ฉบั บ นี้ (หากมี ) รวมถึ ง (4) ค า ปรั บ (ในอั ต ราร อ ยละ 3 ของ
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มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ) โดยใหหักคาสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ ไดรับจากบริษัท
ประกันภัยตางๆ ออกจากคาชดเชยที่ BEC หรือ BPC ตอง
ชําระใหกองทุนฯ และถาปรากฏวายังขาดจํานวนใด ให BEC
หรือ BPC รับผิดชอบในจํานวนที่ยังขาดอยูดังกลาว
2.8

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (หรือรวมกัน) อาจพิจารณาแตงตั้ง
ผูใหความเห็นอิสระ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและโตแยงคําชี้แจง
ของบริ ษั ท ประกั น เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ประกั น จ า ยค า สิ น ไหมเพื่ อ
ชดเชยความเสียหายของโรงไฟฟาใหไดมากที่สุด และสืบหา
สาเหตุของความเสียหายดังกลาว โดยผูพิจารณาแตงตั้งผูให
ความเห็น อิสระจะเปน ผูรับ ผิด ชอบคา ใชจา ยทั้งหมด เวน แต
ความเห็ น ของผู ใ ห ค วามเห็ น อิ ส ระทํ า ให บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย
พิจารณาใชคาสินไหมทดแทนใหแก BEC และ/หรือ BPC มาก
ขึ้น ซึ่งในกรณีดังกลาวคูสัญญาตกลงใหคูสัญญาที่เกี่ยวขอ ง
รับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการแตงตั้งผูใหความเห็นอิสระฝาย
ละเทากันๆ

2.9

หากบริษัทประกันภัยมีความเห็นสอดคลองกับผูใหความเห็น
อิสระและชดใชคาสินไหมใหแก BEC และ/หรือ BPC คูสัญญา
ตกลงใหปฏิบัติเสมือนกรณีความเสียหายไมไดเกิดจากความผิด
ของ BEC หรือ BPC ตามขอ 2.4

2.10

หากผูใหความเห็นอิสระมีความเห็นสอดคลองกับบริษัทประกัน
หรื อ มี ค วามเห็ น โต แ ย ง บริ ษั ท ประกั น แต ไ ด ข อ สรุ ป ว า บริ ษั ท
ประกันจะไมชดใชคาสินไหมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟา (ซึ่งไมใชคาสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจายใหแก
BEC และ/หรือ BPC เพื่อการบรรเทาปองกันทรัพยสินไมใหเกิด
ความเสี ยหาย) และผู ให ความเห็ นอิ สระมี ความเห็ นว าความ
เสียหายตอโรงไฟฟาเกิดจากความผิดของ BEC และ/หรือ BPC
คูสัญญาตกลงใหกองทุนฯ มีสิทธิฯ ไดรับ (i) มูลคาการเขาลงทุน
คงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ (ii) คาปรับใน
อัตรารอยละ 3 ของมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ (iii) รายไดสุทธิฯ
ที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับแลวแตยังไมไดนําสงใหแกกองทุนฯ
(หากมี) และ (iv) หนี้คงคางระหวาง BEC และ/หรือ BPC กับ
กองทุ นฯ ที่ เกิ ดขึ้ นจนถึ งวั นที่ เลิ กสั ญญาฉบั บนี้ (หากมี ) ตาม
เงื่อนไขการชําระเงินที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ

3. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) มีหนาที่ตองซอมแซม
โรงไฟฟาจากความเสียหายแตเพียงบางสวน (Partial Loss) หรือมีหนาที่
ตองซอมแซมหรือสรางโรงไฟฟาขึ้นใหมจากความเสียหายทั้งหมด (Total
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Loss) ตามการตัดสินใจของกองทุนฯ คูสัญญาตกลงรวมกันวาหากคา
สินไหมทดแทนที่ไดรับจากกรมธรรมประกันภัยไมเพียงพอสําหรับการ
ซอมแซม และ/หรือกอสรางโรงไฟฟาขึ้นใหม (แลวแตกรณี) กองทุนฯ จะ
เป น ผูรั บ ผิด ชอบค า ใช จ า ยทั้ ง หมดที่ใ ช เพื่ อ ประโยชน ใ นการซ อ มแซม
และ/หรือกอสรางโรงไฟฟาขึ้นใหม
4. ในกรณี ที่ มี ก ารซ อ มแซมโรงไฟฟ า ตามข อ สั ญ ญานี้ ใ ห ก รรมสิ ท ธิ์ ข อง
บรรดาทรัพยสินจากการซอมแซมโรงไฟฟาดังกลาวตกเปนของ BEC
และ/หรือ BPC
5. คูสัญญาอาจตกลงรวมกันพิจารณาปรับมูลคาความเสียหายที่ใชเปน
เกณฑในการแบงระหวางความเสียหายแตเพียงบางสวน (Partial Loss)
กับความเสียหายทั้งหมด (Total loss) ตามที่คูสัญญาทุกฝายเห็นสมควร
6. BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะใหขอมูลเกี่ยวกับความเสียหาย และ
แนวทางการแก ไ ขและมาตรการในการรั บ มื อ เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วแก
กองทุนฯ ตามสมควร
14. ทรัพยสินถูกเวนคืน

1. การเวนคืนไมมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา
คูสัญญาตกลงใหสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯยังคงมีผลสมบูรณเชนเดิม
2. การเวนคืนมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา
กรณีที่ทรัพยสินถูกเวนคืนเปนของ BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี)
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวา BEC และ/หรือ BPC จะคืนมูลคาการเขา
ลงทุนคงเหลือของ BEC และ/หรือ BPC ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุทธิฯใหแกกองทุนฯ โดย BEC และ/หรือ BPC จะนําสง
มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือดังกลาวใหแกกองทุนฯ (ทั้งนี้ ไมวาในกรณี
ใดๆ จํานวนมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือที่กองทุนฯ จะไดรับจะมีจํานวน
ไมเกินเงินทดแทนจากหนวยงานรัฐที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับ) รวมถึง
รายไดสุทธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ยังไมไดนําสงใหแกกองทุนฯ และหนี้
คงคางระหวาง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึง
วันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี)
ทั้งนี้ เมื่อ BEC และ/หรือ BPC ไดสงมอบเงินดังกลาวตามเงื่อนไขที่ระบุ
ขางตนแกกองทุนฯ แลวใหถือวา BEC และ/หรือ BPC และกองทุนฯ ไมมี
หนาที่ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯในสวนที่เกี่ยวของอีกตอไป

15. การชดเชยความเสียหาย

1. BEC และ BPC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุนฯ ในความเสียหายจาก
การทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ BEC และ BPC ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
2. กองทุนฯ ตกลงยอมรับผิดชดใชตอ BEC และ BPC ในความเสียหายจาก
การทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
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ของกองทุนฯ ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
16. เหตุสุดวิสัย

1. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไวในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
ใหคูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว ทําหนังสือ
แจงถึงเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
2. คูสัญญาฝายที่ไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยไมจําตองปฏิบัติหนาที่
ของตนระหวางระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงหนาที่ของ BEC และ/หรือ BPC ในการนําสงรายไดสุทธิฯ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
นอกจากนี้ คูสัญญาฝายไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย มีหนาที่ในการ
ใชความพยายามและดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
นั้นสิ้นสุดลงโดยไมชักชา
3. ในระหวางที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไวในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ และปรากฏวา BEC และ/หรือ BPC ยังคงมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา ให BEC และ/หรือ BPC มีหนาที่นําสงรายได
สุทธิฯ ดังกลาว

17. ขอตกลงกระทําการและงด 1. BEC และ BPC ตกลงที่จะกระทําการตางๆ ซึ่งรวมถึง (แตไมจํากัดเพียง)
เวนกระทําการ
การดําเนินการดังตอไปนี้
ก. BEC และ BPC จะดําเนินการประกอบกิจการโรงไฟฟาตาม
ขอ กําหนดและมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ย วของโดย
เครงครัด
ข. BEC และ BPC จะใชสิทธิของตน (รวมถึง การติดตาม ทวงถามให
คูสัญญาที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ของตน) ปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไข
ของเอกสารธุ ร กรรมโดยสุ จ ริ ต และจะดํ า เนิ น การต า งๆ เพื่ อ
ผลประโยชนสูงสุดของกองทุนฯ
ค. BEC และ BPC จะดําเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณที่จําเปนใน
การดําเนินการโรงไฟฟา
ง. BEC และ BPC จะเดินเครื่อง ดูแลรักษา ซอมแซม วัสดุและอุปกรณที่
จําเปนในการดําเนินการโรงไฟฟา และเครื่องจักรที่ใชประกอบกิจการ
โรงไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติอยูตลอดเวลา
2. BEC และ BPC ตกลงที่จะกระทําการและงดเวนกระทําการอื่นๆ ตามที่
ระบุไวในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
18. การผิดสัญญากรณีผลการ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ มีผลใชบังคับ หากปรากฏ
ดําเนินงานไมถึงเกณฑ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟาดังตอไปนี้
โรงไฟฟาแตละแหงมีกําลังการผลิตไฟฟาในระหวางวันที่ 1 ธันวาคมของป
กอนหนา จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของปปจจุบัน ต่ํากวาสัดสวนที่ระบุ
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ดังตอไปนี้
1. กําลังการผลิตไฟฟาเฉลี่ยสําหรับการซื้อขายนอยกวา 7.2 เมกะวัตต
สําหรับชวงเวลาที่โรงไฟฟาสามารถดําเนินการไดในหนึ่งฤดูกาลผลิตของ
BSF
คูสัญญาเขาใจรวมกันวาการคํานวณกําลังการผลิตไฟฟาเฉลี่ยสําหรับ
การซื้อขายขางตน จะไมนับรวมชวงระยะเวลาที่เกิดเหตุยกเวนตามที่
กําหนดในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
2. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ไมสามารถเดินโรงไฟฟาไดตามเงื่อนไขขอ
1 ขางตน BEC และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ตกลงจะจายคาปรับใหกับ
กองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
19. เหตุผิดสัญญากรณีรายแรง 1. ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
และเหตุยกเลิกสัญญา
ก. BEC และ/หรือ BPC จงใจไมนํา สงรายไดสุทธิฯใหแกกองทุน ฯ
หรือนําสงรายไดสุทธิฯใหแกกองทุนฯ ไมครบถวนตามสัญญาโอน
สิทธิรายไดสุทธิฯ
ข. โรงไฟฟาแตละโรงมีระยะเวลาเดินเครื่องจักรตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
ของปกอนหนา จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของปปจจุบัน นอยกวา
7,200 ช.ม.
คู สั ญ ญาเข า ใจร ว มกั น ว า การคํ า นวณระยะเวลาเดิ น เครื่ อ งจั ก ร
ขางตน จะนับรวมชวงระยะเวลาที่ไ มสามารถเดินเครื่องจักรของ
โรงไฟฟา อันเนื่องจากสาเหตุบางประการ ตามที่กําหนดในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
ค. BEC และ/หรือ BPC หยุดหรือระงับดําเนินการโรงไฟฟาโดยไมมีเหตุ
อันสมควร เปนระยะเวลา 30 วันติดตอกัน
ง. BEC
และ/หรื อ BPC ปฏิ บั ติ ผิ ด หน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ตามสั ญ ญา
หลักประกันเพื่อการโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ สัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ สัญญาตกลงดําเนินการ และสัญญาที่จําเปนตอการประกอบ
กิจการโรงไฟฟา หรือคํารับรองภายใตสัญญาดังกลาวไมถูกตอง
จ. BEC และ/หรือ BPC ปฏิบัติผิดหนาที่ใดๆ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และการผิดสัญญาดังกลาวสงผล
กระทบตอรายไดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ
ฉ. ศาลหรือหนวยงานอื่นใดมีคําสั่ง ใหมีการดําเนินการเพื่อขอฟนฟู
กิจการ ลมละลาย หรือการชําระบัญชีของ BEC และ/หรือ BPC
ภายใต ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง (เว น แต ใ นกรณี ที่ ค ดี ดั ง กล า วถู ก
จําหนายไปภายใน 60 วัน) หรือ BEC และ/หรือ BPC ตกเปนผูมี
55

หนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนด
ช. BEC และ/หรือ BPC ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานอื่น
ใด ใหมีการดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการ ลมละลาย หรือการชําระ
บัญชีของตน ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ซ. BEC และ/หรือ BPC มีการเลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ หรือหยุด
ดําเนินกิจการ หรือถูกพิทักษทรัพย ไมวาทั้งหมดหรือสวนที่มี
นัยสําคัญตอกิจการ หรือ
ฌ. มี เ หตุ ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น ไ ด ว า BEC
และ/หรื อ BPC จะไม มี
ความสามารถในการปฏิบัติตามหนาที่ของสัญญาฉบับนี้อีกตอไป
ญ. BRR ปฏิบัติผิดหนาที่ใดๆ ในขอที่เปนสาระสําคัญภายใตสัญญา
หลั ก ประกั น เพื่ อ การโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ และสั ญ ญาตกลง
ดําเนินการ
(เหตุผิดสัญญาขางตน รวมเรียกวา “การผิดสัญญากรณีรายแรง”)
2. ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีรายแรงของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิ
ฯ หาก BEC และ/หรือ BPC ยังมิไดทําการแกไขเหตุผิดสัญญานั้น
ภายในเวลาที่กําหนด ใหกองทุนฯ มีสิทธิ
(i)

เรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการผิดสัญญาดังกลาว หรือ

(ii)

บอกเลิกสัญญาไดดวยการทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยัง BEC
และ/หรือ BPC และสามารถเรียกรองให BEC และ/หรือ BPC
ชําระ (ก) หนี้คงคางระหวาง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ
ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี) (ข) มูลคาการเขา
ลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และ (ค)
ค าปรั บ (ในอั ตราร อยละ 3 ของมู ลค าการเข าลงทุ นคงเหลื อ ณ
ขณะนั้น)

3. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ผิดขอสัญญาอื่นนอกจากการผิดสัญญา
กรณีรายแรงของสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ หากกองทุนฯ ไดรับความ
เสียหาย ใหกองทุนฯ มีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก BEC และ/หรือ BPC
ตามจํานวนเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผล แตทั้งนี้
กองทุนฯ ไมมีสิท ธิบอกเลิกสัญญาโอนสิท ธิรายไดสุท ธิฯ จากการผิด
สัญญาดังกลาว
4. ในกรณีที่กองทุนฯ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 2 ขางตน ตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ทันทีที่กองทุนฯ ไดรับคาเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงจากการผิดสัญญาดังกลาว หรือไดรับ (ก) หนี้คงคางระหวาง
BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญา
ฉบับนี้ (หากมี) (ข) มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาโอน
สิทธิรายไดสทุ ธิฯ และ (ค) คาปรับ (ในอัตรารอยละ 3 ของมูลคาการเขา
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ลงทุนคงเหลือ ณ ขณะนั้น) ตามที่ระบุในขอ 2 ขางตน ครบถวนแลว ให
ถือวาสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯเปนอันสิ้นสุดลง
5. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับทราบการแจงจาก BSF วาไม
สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในระยะยาวสําหรับโรงไฟฟา
ไมนอยกวา 12 เดือนติดตอกัน และมีผลกระทบตอการบริหารโรงไฟฟา
อยางมีนัยสําคัญ BEC และ BPC หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
โอนสิท ธิ รายไดสุท ธิฯ และให กองทุน ฯ มีสิท ธิไ ดรับ คาชดเชยเทา กับ
จํานวนมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่เลิกสัญญาโอนสิทธิรายได
สุ ท ธิ ฯ (รวมถึ ง ค า ปรั บ หากเหตุ ข องการไม ส ามารถจั ด หาเชื้ อ เพลิ ง
เกิดขึ้นเพราะความผิดของ BSF) และหนี้คงคางระหวาง BEC และ/หรือ
BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี)
8. หาก BEC และ/หรือ BPC และกองทุนฯ มีความเห็นที่แตกตางกัน
เกี่ยวกับรายไดสุทธิฯที่ BEC และ/หรือ BPC ตองชําระ คูสัญญาทั้งสอง
ฝายตกลงรวมกันดังตอไปนี้
ก. ให BEC และ/หรือ BPC นําสงรายไดสุทธิฯใหแกกองทุนฯ ในจํานวนที่
ไมมีขอโตแยง
ข. เมื่อไดขอยุติตามกระบวนการที่กําหนดในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ ให BEC และ/หรือ BPC ชําระรายไดสุทธิฯใหแกกองทุนฯ ใน
จํานวนที่ BEC และ/หรือ BPC ยังชําระขาดอยู (ถามี) พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
9.

ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือเลิก
สัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาตกลงรวมกันให
กําหนดชําระ (i) เงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการผิดสัญญา (ii)
มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ (iii) คาปรับ และ (iv) รายไดสุทธิฯ ที่ BEC
และ/หรือ BPC (แลวแตกรณี) ยังไมไดนําสงใหแกกองทุนฯ และ (v) หนี้
คงคางระหวาง BEC และ/หรือ BPC กับกองทุนฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจนถึง
วันที่เลิกสัญญาฉบับนี้ (หากมี)
หากคูสัญญาผิดนัดชําระหนี้เงินใดๆ ที่ตองชําระใหแกคูสัญญาฝายที่ไม
ผิดนัด ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ให
คู สั ญ ญาฝ า ยที่ ผิ ดนั ด ดั งกล า วชํ า ระดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด ของจํ า นวนเงิ น
ดังกลาวในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้ผิดนัดและดอกเบี้ย
ใหคูสัญญาฝายที่ไมไดผิดนัดจนเต็มจํานวน

20. คํ า เสนอเพื่ อ เลิ ก สั ญ ญา เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเมื่อขอเท็จจริงทางสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป BEC
โอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ โดย และ/หรือ BPC อาจทําคําเสนอเพื่อขอเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ แก
BEC หรือ BPC
กองทุนฯ เพื่อใหกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
กองทุนฯ และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ในการนี้กองทุนฯ ตกลง
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จะพิจารณาและเจรจารวมกับ BEC และ/หรือ BPC บนพื้นฐานการเจรจาและ
การหาขอสรุปรวมกันโดยสุจริต ทั้งนี้ ในระหวางการเจรจาดังกลาว คูสัญญา
ตกลงจะยั ง คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนตามสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได จ ากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาตอไปทุกประการ
21. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง 1. เพื่ อ ประโยชน แ ห ง สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ ให คํ า ดั ง ต อ ไปนี้ มี
กฎหมาย
ความหมายดังนี้
“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณอยางหนึ่ง
อยางใดตอไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาโอนสิทธิรายได
สุทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกระทํา หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหนวยงาน
รัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขกฎหมายที่มีอยูแลว (2)
การออกกฎหมายใหม (3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใชหรือ
การตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดวย)
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งไมไดมีผลทําใหคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดจะไดรับความเสียหายอยางรายแรงอันสืบเนื่องมาจาก
การที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดแห ง สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ
ตอไป คูสัญญาฝายที่จะไดรับความเสียหายมีสิทธิทําหนังสือแจงอีกฝาย
หนึ่งใหมีการตกลงเงื่อนไขขอสัญญาใหม และคูสัญญาทั้งสองฝาย
ปรึกษาหารือกันและแกไขสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
อยางไรก็ดี หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถตกลงแกไขสัญญาได ให
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯยังคงมีผลใชบังคับตอไป
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนั้น สงผลกระทบตอการประกอบกิจการโรงไฟฟาอยางรายแรง
หรือ BEC และ BPC ตองแกไขปรับปรุงโรงไฟฟาในประการสําคัญ หรือ
ทําให BEC และ BPC ตองแกไขปรับปรุงอยางอื่น ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ผลิตไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอ ค า ใชจา ยหรือ รายไดคา ซื้ อ ขายไฟฟา รายไดคา ซื้อ ขายไอน้ํ า และ
รายไดอื่นที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา ให BEC และ BPC
ทํ า หนั ง สื อ แจ ง กองทุ น ฯ ให ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย
ดังกลาว
เมื่อเกิดเหตุการณตามขอสัญญานี้ให BEC และ BPC มีสิทธิที่จะตกลง
ร ว มกั น กั บ กองทุ น ฯ ในการเลื อ กที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟาตอไปโดยมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่กําหนดไวใน
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ โดยในกรณีที่คูสัญญาทั้งสองฝายไม
สามารถตกลงกัน ได หรื อ ในกรณี ที่ คูสั ญ ญาทั้ ง สองฝา ยตกลงยกเลิ ก
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ทําใหสัญญาดังกลาวมีผลสิ้นสุดลงและให
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BEC และ BPC ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่เลิกสัญญาโอน
สิทธิรายไดสุทธิฯ ใหแกกองทุนฯ
22. กฎหมายที่ใชบังคับ

กฎหมายไทย

23. การระงับขอพิพาท

ในกรณี ที่ เ กิ ด ข อ พิ พ าทหรื อ ข อ ขั ด แย ง ตามสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ
คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยตกลงที่ จ ะพยายามอย า งดี ที่ สุ ด ที่ จ ะระงั บ ป ญ หาข อ
พิพาทหรือขอขัดแยงดังกลาว และหากปรากฏวาคูสัญญาทั้งสองฝายไม
สามารถหาขอยุติในปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นได ใหคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิ
นําขอพิพาทดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภายใตขอบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม

สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ ฉบั บ ลงนามอาจแตกต า งไปจากสรุ ป สาระสํ า คั ญ แต จ ะไม แ ตกต า งกั น ใน
สาระสําคัญ
(2)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงดําเนินการ
กองทุนฯ จะเขาทําสัญญาตกลงดําเนินการกับ BRR และ BEC และ BPC โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของ
สัญญาตกลงดําเนินการไดดังนี้
1.

2.

3.

 BRR
ในฐานะผูสนับสนุน
ในฐานะผูซื้อ
 กองทุนฯ
 BEC และ BPC ในฐานะผูขาย
ระยะเวลาของสัญญา
ตลอดระยะเวลาที่ สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ จากการประกอบกิ จการ
โรงไฟฟา ระหวาง BEC BPC และ กองทุนฯ มีผลใชบังคับ
อยางไรก็ดี คูสัญญาตกลงรวมกันวาในกรณีที่ BEC หรือ BPC (แลวแตกรณี)
หมดหนาที่ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ใหหนาที่ของ BRR ที่เกี่ยวของ
กับ BEC หรือ BPC (แลวแตกรณี) และหนาที่ของ BEC หรือ BPC (แลวแต
กรณี) ภายใตสัญญาตกลงดําเนินการจะสิ้นสุดลงเชนกัน เวนแตขอตกลงและ
หนาที่หลักของ BRR ในขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2 ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับจนกวา
สัญญาตกลงดําเนินการจะสิ้นสุดลงทั้งฉบับ
ข อ ตกลงและหน า ที่ ห ลั ก 3.1. ขอตกลงเรื่องการถือหุนใน BEC BPC และ BSF
ของ BRR
3.1.1. BRR ตกลงรักษาสัดสวนการเปนผูถือหุนโดยทางตรงใน BEC
และการเปนผูถือหุนโดยทางออมใน BPC เปนจํานวนไมนอย
กวารอยละ 99.00 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของแตละ
บริษัท และตองมีอํานาจควบคุม (management control)
นอกจากนี้ BRR ตกลงจํานําหุนของตนที่ถืออยูใน BEC และ
ดําเนินการให BEC จํานําหุนของตนที่ถืออยูใน BPC แกกองทุนฯ
เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาตกลง
ดําเนินการฉบับนี้ และเปนการประกันการปฏิบัติหนาที่ของ BEC
และ BPC ภายใตสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ

คูสัญญา
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3.1.2. BRR ตกลงรักษาสัดสวนการถือหุนของตนใน BSF ในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 51.00 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของ
บริษัท และตองมีอํานาจควบคุม (management control)
3.2. ขอตกลงเรื่องการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนฯ
BRR ตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนในกองทุนฯ ไมนอย
กวารอยละ 20.00 ของจํานวนหนวยลงทุน ณ เวลาใดๆ เปนระยะเวลา 10
ป นับตั้งแตวันที่กองทุนฯ เขาลงทุนสําเร็จ
3.3. ขอตกลงเรื่องการบริห ารและการปฏิบัติตามสัญ ญาตา งๆ ของ BSF
BEC และ BPC ดังตอไปนี้
3.3.1. BRR ในฐานะผูถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมของ BEC
และ BPC ตกลงจะดําเนินการตางๆ เพื่อให BEC และ BPC
ปฏิบัติหนาที่ภายใต สัญญาที่จําเปนตอการประกอบกิจการ
โรงไฟฟา และผูสนับสนุนตกลงจะไมดําเนินการใดๆ ที่ขัดตอ
ประโยชนของ BEC และ BPC
3.3.2. BRR ในฐานะผูถือหุนของ BSF ตกลงจะดําเนินการตางๆ
เพื่อให BSF ปฏิบัติหนาที่ภายใต สัญญาที่จําเปนตอการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟา และ BSF ตกลงจะขายกากออย น้ํา
Condensate น้ํา RO ใหแก BEC และ BPC กอนบุคคลอื่น
(เวนแต เปนการใชภายในเพื่อประโยชนของ BSF เอง) และ
จะตองซื้อไอดีและไอเสียจาก BEC และ BPC กอนบุคคลอื่น
3.3.3. BRR ตกลงที่จะดําเนินการใดๆ เพื่อเขาเปนผูค้ําประกัน หรือ
ดําเนินการเพื่อใหมีการวางหลักประกันแทน BEC และ/หรือ
BPC สําหรับการกอหนี้ที่เปนไปในทางการคาปกติข องการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาของ BEC และ/หรือ BPC
อยางไรก็ดี BRR ไมจําเปนตองเขาเปนผูค้ําประกัน หรือวาง
หลักประกันแทน BEC และ/หรือ BPC สําหรับการกอหนี้
ดังตอไปนี้
(ก) การขอวงเงินเกินบัญชี (Overdraft) ของ BEC และ/
หรือ BPC (แลวแตกรณี) ในจํานวนวงเงินไมเกิน 10
ลานบาทตอบริษัท
(ข) การขอหนัง สือค้ํ าประกัน การใชไฟฟาเพื่อใหแกก าร
ไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อประโยชนของ BEC และ/หรือ
BPC (แลวแตกรณี) ในจํานวนวงเงินไมเกิน 3 ลาน
บาทตอหนังสือค้ําประกันหนึ่งฉบับ
3.3.4. BRR ตกลงจะดําเนินการในฐานะผูถือหุนของ BEC BPC และ
BSF ใหบริษัทดังกลาวทําการแจงและหารือกับกองทุนฯ ใน
กรณีที่จะมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือการตีความรายละเอียด
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3.4.

3.5.

4.

3.6.
ขอตกลงวาจะไมกระทําการ 4.1.
(Negative Undertakings)

ใดๆ ในสัญญาที่จําเปนตอการประกอบกิจการโรงไฟฟาซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของกองทุนฯ และ/
หรือ ทําใหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเขาลงทุนในสิทธิในรายได
สุทธิฯ ของกองทุนฯ เปลี่ยนแปลงไป
ขอตกลงอื่นๆ ดังตอไปนี้
3.4.1. BRR ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First
Refusal) แกกองทุนฯ สําหรับการลงทุนในโรงไฟฟาอื่นๆ ของ
BRR
3.4.2. ในกรณีที่ BEC และ/หรือ BPC ไมมีสภาพคลองเพียงพอ BRR
ตกลงที่จะดําเนินการ ดังนี้
(ก) คืนเงินกูบางสวนหรือทั้งหมดใหแก BEC และ/หรือ
BPC หรือ
(ข) ใหความชวยเหลือแก BEC และ/หรือ BPC
3.4.3. หาก BRR หรือบริษัทในกลุมของ BRR มีสิทธิเรียกรองใดๆ
ตอ BEC และ/หรือ BPC BRR ตกลงจะไมใชสิทธิเรียกรอง
ใดๆ และจะดําเนินการไมใหบริษัทในกลุมของ BRR ใชสิทธิ
เรียกรองใดๆ ตอ BEC และ/หรือ BPC จนกวา BEC และ/หรือ
BPC จะไดปฏิบัติตามหนาที่ตามภาระผูกพันทั้งหมดที่มีตอ
กองทุนฯครบถวนแลว
3.4.4. BRR ตกลงจะดํารงอัตราสวน หนี้สินที่ตองชําระดอกเบี้ยตอ
สวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio
(IBD/E Ratio)) ในอัตราไมเกิน 2.5 : 1 (สองจุดหาตอหนึ่ง)
เทา
BRR ตกลงจะดํารงไวซึ่งสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
รายการอื่นๆ ตามที่คูสัญญาเห็นสมควร
เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกองทุนฯ ลวงหนา BRR ตก
ลงจะไมดําเนินการดังตอไปนี้ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
- ควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการดําเนินการใดในลักษณะ
เดียวกัน อัน อาจกระทบตอ การปฏิบัติ ห น า ที่ ข อง BRR ภายใต
สัญญาฉบับนี้
- อนุญาตให BEC และ/หรือ BPC ออกหุนหรือหลักทรัพยแปลง
สภาพใหแกบุคคลใดที่เปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ BRR ใน
BEC และ/หรือ BPC ลดลง
- อนุญาตให BEC และ/หรือ BPC ลดทุน
- อนุมัติการจําหนาย จาย โอน กรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟาของ BEC และ/
หรือ BPC
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5.

การโอนสิทธิ

6.

การระงับขอพิพาท

7.

กฎหมาย

4.2. เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกองทุนฯ ลวงหนา BEC และ
BPC ตกลงจะไมดําเนินการดังตอไปนี้ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
- จําหนาย จาย โอน กรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟาของ BEC และ/หรือ
BPC
- ให กู ยื ม เงิ น หรื อ กระทํ า การใดๆ ให ต นมี ฐ านะเป น เจ า หนี้ ท าง
การเงิน
- ทั้งนี้ คูสัญญาเขาใจรวมกันวา BEC และ BPC จะปลอยกูใหแก
BRR หรื อ จ า ยเงิ น ปน ผลได ต อ เมื่ อ (ก) ไม มี เ หตุ ผิ ด นั ด เหตุ ผิ ด
สัญญากรณีรายแรง หรือเหตุยกเลิกสัญญาภายใตสัญญาโอน
สิทธิรายไดสุทธิฯ และ (ข) BRR BEC และ BPC ปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
- กอหลักประกันหรือภาระผูกพันในทรัพยสินของ BEC หรือ BPC
ซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสองบริษัทเกิน 40,000,000 บาท
- เขาทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไมอยูบนเงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป
(arms’ length basis) และไมเปนไปตามทางการคาปกติ
- เปลี่ยนผูสอบบัญชี
- ประกอบธุรกิจอื่น (นอกเหนือจากกิจการโรงไฟฟา)
- แกไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือยกเลิก ซึ่งขอตกลงในสัญญาที่
จําเปนตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา
- กอหนี้ทางการเงินใดๆ เวนแต (1) เปนหนี้ที่ไดรับการยกเวนตามที่
ระบุไวในขอตกลงวาจะไมกระทําการ (Negative Undertakings)
หรือ (2) เปนการกอหนี้ตอ BRR ตามที่ระบุในขอ 3.4.2 ขางตน
คู สั ญ ญาตกลงจะไม โ อนสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ข องตนภายใต สั ญ ญาตกลง
ดําเนินการฉบับนี้ เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
จากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดขอ พิพาทหรือ ข อ ขั ด แยงตามสั ญ ญาฉบับ นี้ ภายหลัง จากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญาทั้งสอง
ฝายไมสามารถตกลงกันได ใหคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธินําขอพิพาทดังกลาว
ขึ้นสูการพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายใตขอบังคับของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

สัญญาตกลงดําเนินฉบับลงนามอาจแตกตางไปจากสรุปสาระสําคัญ แตจะไมแตกตางกันในสาระสําคัญ
(3)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาวางหลักประกัน
BRR BEC และ BPC จะนําทรัพยสินดังตอไปนี้ มาวางเปนหลักประกันสําหรับหนี้ของ BEC และ BPC ภายใต
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และหนี้และหนาที่ของ BRR BEC และ BPC ภายใตสัญญาตกลงดําเนินการ
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(4)

(ก).

การจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการของ BEC และ/หรือ
BPC

(ข).

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในสัญญาเชาของที่ดินที่ใชในการประกอบกิจการโรงไฟฟา

(ค).

การจํานําหุนทั้งหมดใน BEC โดย BRR และจํานําหุนทั้งหมดใน BPC โดย BEC

(ง).

การโอนสิทธิอยางมีเงื่อนไขในบัญชีเงินฝากของบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ใหแกกองทุน ฯ

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค
4.1

สัญญาซื้อขายไฟฟา ระหวาง กฟภ. กับ BEC

1. คูสัญญา
2.
3.
4.
5.

6.

7.

กฟภ.
ในฐานะผูซื้อไฟฟา

BEC
ในฐานะผูผลิตไฟฟา
เลขที่และวันที่ของสัญญา

สัญญาเลขที่ VSPP-PEA 044/2554

ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
ปริมาณไฟฟาที่รับซื้อ
ผูผลิตไฟฟาตกลงขายไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระดับ
แรงดัน 22,000 โวลท
กํ า หนดขายไฟตามสั ญ ญา 25 มิถุนายน 2555
(SCOD)
ระยะเวลาและการสิ้นสุดของ สัญญามีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาดังตอไปนี้
1) ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือถึงการไฟฟาแสดงความประสงคจะยุติการซื้อ
สัญญา
ขายไฟฟา โดยการเลิกสัญญา
2) หากคูสัญญาฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ใหอีกฝาย
ทําเปนหนังสือแจงใหอีกฝายนั้น ดําเนินการแกไข หากไมแกไข อีก
ฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
3) เมื่อครบกําหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุน คือ วันที่ 10
สิงหาคม 2571
4) หากไมมีการเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD)
5) ภายหลังสิ้นสุดอายุสัญญาแลว อาจไดรับพิจารณาตออายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาไปอีกตามระยะเวลาที่ปรับลด
การชําระเงิน
ผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ
จุดรับซื้อไฟฟา ปริมาณพลังงานจะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณไฟฟา
สวนที่ขายเกินกวาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
เพื่อเปนคาดําเนินการ
การระงับขอพิพาท

หากมีปญหาอันเกิดการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาหรือสัญญา
ซื้อขายไฟฟา ใหผูผลิตไฟฟามีหนังสือไปถึงคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานเพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว

คูสัญญาอาจจะตกลงกันใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยขอพิพาท
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8. กฎหมายที่บังคับใช
4.2

สัญญาซื้อขายไฟฟา ระหวาง กฟภ. กับ BPC

1. คูสัญญา
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
(5)

กฎหมายไทย

กฟภ.
ในฐานะผูซื้อไฟฟา

BPC
ในฐานะผูผลิตไฟฟา
เลขที่และวันที่ของสัญญา

สัญญาเลขที่ VSPP-PEA 008/2556

ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2556
ปริมาณไฟฟาที่รับซื้อ
ผูผลิตไฟฟาตกลงขายไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระดับ
แรงดัน 22,000 โวลท
กํ า หนดขายไฟตามสั ญ ญา 30 มิถุนายน 2558
(SCOD)
ระยะเวลาและการสิ้นสุดของ สัญญามีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาดังตอไปนี้
สัญญา
1) ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือถึงการไฟฟาแสดงความประสงคจะยุติการซื้อ
ขายไฟฟา โดยการเลิกสัญญา
2) หากคูสัญญาฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ใหอีกฝาย
ทําเปนหนังสือแจงใหอีกฝายนั้น ดําเนินการแกไข หากไมแกไข อีก
ฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
3) เมื่อครบกําหนดอายุโครงการตามระยะเวลาสนับสนุน คือวันที่ 6
เมษายน 2578
4) หากไมมีการเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD)
การชําระเงิน
ผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต
ณ จุดรับซื้อไฟฟา ปริมาณพลังงานจะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณไฟฟา
สวนที่ขายเกินกวาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
เพื่อเปนคาดําเนินการ
การระงับขอพิพาท

หากมีปญหาอันเกิดการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาหรือสัญญา
ซื้อขายไฟฟา ใหผูผลิตไฟฟามีหนังสือไปถึงคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานเพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว

คูสัญญาอาจจะตกลงกันใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยขอพิพาท
กฎหมายที่บังคับใช
กฎหมายไทย


สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟากับใหแก BSF
1. คูสัญญา
2. ปริมาณไฟฟา

BEC/BPC ในฐานะผูผลิตไฟฟา

BSF
ในฐานะผูซื้อ
ผูซื้อตกลงซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา และผูผลิตไฟฟาตกลงขายไฟฟาใหแกผู
ซื้อ ในปริมาณไมต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําและไมสูงกวาปริมาณสูงสุดตอฤดูกาล
ผลิตของ BSF ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก BSF
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3. อัตราคาไฟฟา

4. ระยะเวลาซื้อขาย

5. หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของผูซื้อ

6. เหตุผิดสัญญา

7. เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา

8. การระงับขอพิพาท

9. กฎหมายที่ใชบังคับ
(6)

คู สั ญ ญาตกลงร ว มกั น ว า ราคาค า ไฟฟ า ที่ ซื้ อ ขายภายใต สั ญ ญาฉบั บ นี้ จ ะ
คํานวณตามเกณฑ ดังตอไปนี้
ก. สําหรับปริมาณไฟฟาที่ผูซื้อรับซื้อไมเกินปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาผูผลิตไฟฟาตกลงจะคิดราคาคาไฟฟาเทากับ (i) ราคาที่
BSF ซื้อไฟฟาจาก กฟภ. หรือ (ii) ราคาที่ผูผลิตไฟฟาขายไฟฟาใหแก
กฟภ. แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ข. สําหรับปริมาณไฟฟาที่ผูซื้อรับซื้อมากกวาปริมาณขั้นต่ําตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟา ผูผลิตไฟฟาตกลงจะคิดราคาคาไฟฟาเทากับราคาที่
ผูผลิตไฟฟาขายไฟฟาใหแก กฟภ.
คู สั ญ ญาตกลงซื้ อ ขายไฟฟ า ตั้ ง แต วั น ที่ คู สั ญ ญาลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ไฟฟา จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน
2578 สําหรับ BPC
รับซื้อไฟฟาไมนอยกวาปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาซื้อขายไฟฟา

หากรับซื้อไมครบตามปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยไมใช
ความผิดของผูผลิตไฟฟา ผูซื้อจะจายคาปรับใหแกผูผลิตไฟฟาตามสูตรที่
ไดมีการตกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก BSF เวนแต จะสามารถ
พิสูจนไดวา ผูผลิตไฟฟาไมสามารถนําสงไฟฟาไดตามปริมาณไฟฟาขั้น
ต่ํา โดยไมไดเปนผลจากความผิดของผูซื้อ คูสัญญาตกลงใหผูซื้อมีหนาที่
ชําระคาไฟฟาตามปริมาณที่รับซื้อจริงเทานั้น
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิด
สัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาอีกฝายในการบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้
1) ผูซื้อไมชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกําหนด เปนเวลาไมนอย
กวา 2 งวดติดกัน
2) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกสัญญา
2) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกพิทักษทรัพย เปนบุคคลลมละลาย
ข. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญจนเปน
ถือเปนเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในขอ 6.

ในกรณีที่เกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงตามสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญา
ทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันได ใหคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธินําขอ
พิพาทดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรม

กฎหมายไทย


สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไอน้ํา
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1. คูสัญญา
2.

3.

4.

5.

6.

BEC/BPC ในฐานะผูขาย

BSF
ในฐานะผูซื้อ
ไอน้ํา
ผูซื้อตกลงซื้อไอดีและไอเสียจากผูขาย และผูขายตกลงขายไอดีและไอเสีย
ใหแกผูซื้อตามปริมาณขั้นต่ําตอฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กําหนดในสัญญาซื้อ
ขายไอน้ํา
ระยะเวลาการซื้อขาย
คูสัญญาตกลงซื้อขายไอน้ํา ตั้งแตวันที่คูสัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายไอน้ํา
จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578
สําหรับ BPC
ราคาซื้อขาย

คูสัญ ญาตกลงราคาซื้อ ขายไอดีแ ละไอเสีย ตามรายละเอี ยดที่ ระบุใ น
สัญญาซื้อขายไอน้ํา

ราคาซื้อขายไอดีและไอเสียจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาซื้อขายไอน้ํา
การชําระราคาสินคา
ผูซื้อจะชําระเงินคาไอดีและไอเสียของแตละเดือนใหแกผูขายภายในวันทําการ
ถั ด จากวั น ที่ ผู ข ายได แ จ ง ให ผู ซื้ อ ทราบว า ผู ข ายได รั บ ค า ไฟฟ า จาก กฟภ.
สําหรับคาไฟฟาในเดือนดังกลาวแลว
หากผซื้อไมไดรับแจงดังกลาวจากผูขาย ผูซื้อจะชําระเงินภายในวันทําการ
สุดทายของเดือนที่สองนับจากเดือนใดๆ ที่มีการซื้อขายไอน้ําระหวางคูสัญญา
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หนาที่ของผูซื้อ

รับซื้อไอดีและไอเสียอยางนอยเทากับปริมาณไอดีขั้นต่ําและปริมาณไอ
ของคูสัญญา
เสียขั้นต่ํา และชําระราคาคาไอดีและไอเสียตามปริมาณที่รับซื้อจริงใหแก
ผูขาย

หากผูซื้อรับซื้อไอดีและ/หรือไอเสียไมครบตามปริมาณไอดีขั้นต่ําและ/
หรือปริมาณไอเสียขั้นต่ํา (แลวแตกรณี) โดยไมใชความผิดของผูขาย ผู
ซื้อตกลงจะจายคาปรับใหแกผูขาย เวนแต ผูซื้อสามารถพิสูจนไดดังที่
ระบุตอไปนี้ คูสัญญาตกลงใหผูซื้อมีหนาที่ชําระคาไอดีและไอเสียเฉพาะ
ปริมาณไอดีและไอเสียตามปริมาณที่รับซื้อจริงเทานั้น
ก. ผูขายไมสามารถนําสงไอดีและ/หรือไอเสียไดตามปริมาณไอดีขั้นต่ํา
และ/หรือปริมาณไอเสียขั้นต่ํา (แลวแตกรณี) โดยไมไดเปนผลจาก
ความผิดของผูซื้อ
ข. ในกรณีที่ผูซื้อรับซื้อไอดีไดต่ํากวาปริมาณไอดีขั้นต่ํา แตผูซื้อไดซื้อไอ
เสีย คิดเปนมูลคาไมนอยกวาปริมาณไอดีที่ซื้อขาดไป ทั้งนี้ ตามสูตร
การคํานวณที่ระบุในสัญญาซื้อขายไอน้ํา
ค. ในกรณีที่ผูซื้อรับซื้อไอเสียไดต่ํากวาปริมาณไอเสียขั้นต่ํา แตผูซื้อได
ซื้อไอดี คิดเปน มูลคาไมนอยกวาปริมาณไอเสียที่ซื้อขาดไป ทั้ง นี้
ตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญาซื้อขายไอน้ํา

ในกรณีที่ผูขายสามารถผลิตไอดีและ/หรือไอเสียไดมากกวาปริมาณไอดี
ขั้นต่ําและปริมาณไอเสียขั้นต่ํา ผูซื้อตกลงจะพิจารณาซื้อไอดีและ/หรือไอ
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7. เหตุผิดสัญญา

เสียสวนเพิ่มดังกลาวจากผูขายตามความสามารถในการรับซื้อของผูซื้อ
ในขณะนั้น

ในกรณีที่ผูซื้อรับซื้อไอดีและ/หรือไอเสียต่ํากวาปริมาณไอดีขั้นต่ําและ/หรือ
ปริมาณไอเสียขั้นต่ํา (แลวแตกรณี) เมื่อสิ้นฤดูกาลผลิตของ BSF ณ ป
ใดๆ คูสัญญาเขาใจรวมกันวา
i. หากผูขายสูญเสียรายไดสุทธิจากการขายไอดีอันเนื่องการที่ผูซื้อไมรับ
ซื้อไอดี โดยไมมีการแจงปรับลดปริมาณรับซื้อไอดี ผูซื้อยินยอมชําระ
คาปรับใหแกผูขายเทากับรายไดจากการขายไอดีที่ขาดไป อยางไรก็ดี
หากผูซื้อมีการแจงปรับลดปริมาณการรับซื้อไอดี ซึ่งสอดคลองกั บ
ปริมาณการรับซื้อกากออยของผูขายที่ลดลง อันเนื่องมาจากการ
สื่อสารระหวางกันของคูสัญญาเพื่อพยายามลดผลกระทบจากการซื้อ
ขายไอดี ที่ ต่ํ ากว าปริ มาณไอดี ขั้ นต่ํ า คู สั ญญาตกลงให ผู ซื้อชํ าระ
คาปรับใหแกผูขายเทากับกําไรขั้นตนจากการขายไอดีที่ขาดไป
ii. หากผูขายสูญเสียรายไดสุทธิจากการขายไอเสีย โดยไมมีการแจงปรับ
ลดปริมาณรับซื้อไอเสีย ผูซื้อยินยอมชําระคาปรับใหแกผูขายเทากับ
รายไดจากการขายไอเสียที่ขาดไป อยางไรก็ดี หากผูซื้อมีการแจงปรับ
ลดปริมาณการรับซื้อไอเสีย ซึ่งสอดคลองกับปริมาณการรับซื้อกาก
ออยของผูขายที่ลดลง อันเนื่องมาจากการสื่อสารระหวางกันของ
คูสัญญาเพื่อพยายามลดผลกระทบจากการซื้อขายไอเสียที่ต่ํากวา
ปริมาณไอเสียขั้นต่ํา คูสัญญาตกลงใหผูซื้อชําระคาปรับใหแกผูขาย
เทากับกําไรขั้นตนจากการขายไอเสียที่ขาดไป

ผูซื้อตองชําระคาปรับดังกลาวพรอมกับเงินคาไอดีและไอเสียซึ่งผูซื้อมี
หนาที่ตองชําระใหแกผูขายในงวดเดือนสุดทายของแตละฤดูกาลผลิต
ของ BSF
หนาที่ของผูขาย

ผลิตและจัดสงไอดีและไอเสียตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไอน้ําใหแกผู
ซื้อ

ภายหลังจากที่ไดรับแจงจากผูซื้อเกี่ยวกับการขอปรับปริมาณไอดีขั้นต่ําที่
จะรับซื้อในปใดๆ ผูขายจะดําเนินการตางๆ เพื่อลดความเสียหายจากการ
ลดปริมาณการรับซื้อดังกลาว รวมถึงการแจงผูขายวัตถุดิบในการผลิตไอดี
ของตนเพื่อลดการซื้อวัตถุดิบในการผลิตไอน้ําตามสัดสวนปริมาณไอดีและ
ไอเสียที่จะลดลงตามที่ไดรับแจงจากผูซื้อ
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิด
สัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาอีกฝายในการบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้
1. ผูซื้อไมชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกําหนด เปนเวลาไมนอยกวา
2 งวดติดกัน
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8. การบอกเลิกสัญญา

9. การระงับขอพิพาท

10. กฎหมายที่ใชบังคับ
(7)

2. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ
การบอกเลิกสัญญาสามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกสัญญา
2. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกพิทักษทรัพย เปนบุคคลลมละลาย
ข. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญจน
เปนถือเปนเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในขอ 7.
ในกรณีที่เกิดขอพิพาทหรื อ ข อ ขัด แยงตามสัญ ญาฉบับ นี้ ภายหลัง จากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญาทั้งสอง
ฝ า ยไม ส ามารถตกลงกั น ได ให คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยมี สิ ท ธิ นํ า ข อ พิ พ าท
ดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
1. คูสัญญา

BSF
ในฐานะผูขาย

BEC และ BPC
ในฐานะผูซื้อ
2. ระยะเวลาซื้อขาย
คูสัญญาตกลงซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ตั้งแตวันที่
คูสัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578
สําหรับ BPC
3. วัตถุดิบในการผลิตไฟฟาและ  กากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF ซึ่งมีคุณสมบัติและตาม
ไอน้ํา
ปริมาณกากออยที่จะซื้อขายขั้นต่ําตอฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กําหนดใน
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา1
ก. ในกรณีที่กากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF มีจํานวน
ต่ํ า กว า ปริ ม าณกากอ อ ยที่ จ ะซื้ อ ขายขั้ น ต่ํ า โดยไม ใ ช ผ ลจาก
เหตุการณพิเศษภายใตขอ 7. ผูขายตกลงจะดําเนินการจัดหากาก
อ อ ยจากแหล ง อื่ น (“กากอ อ ยจากแหล ง อื่ น ”) ให แ ก ผู ซื้ อ เพื่ อ
ทดแทนปริมาณกากออยที่ขาดไป
ข. ในกรณีที่กากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF มีจํานวน
ต่ํ า กว า ปริ ม าณกากอ อ ยที่ จ ะซื้ อ ขายขั้ น ต่ํ า โดยไม ใ ช ผ ลจาก
เหตุการณพิเศษภายใตขอ 7. และผูขายไมสามารถจัดหากากออย
จากแหลงอื่นมาทดแทนไดเพียงพอ ผูขายตกลงจะใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถเพื่อหาวัตถุดิบชีวมวลอื่นๆ เชน ใบออย ไม

1



ปริมาณกากออยขั้นต่ําตอฤดูกาลผลิตของ BSF ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว เปนปริมาณกากออยที่เพียงพอสําหรับ
การผลิตไฟฟาและไอน้ําตามงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมุติฐานของกองทุนฯ รวมถึงเปนปริมาณที่
ผูประเมินคาอิสระทั้งสองรายนําไปใชในการประเมินหามูลคายุติธรรมของสิทธิในรายไดสุทธิฯ
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4. ราคาซื้อขาย









5. การชําระราคาสินคา





สับ ตามที่ BEC และ/หรือ BPC ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาต
ผลิ ต ไฟฟ า หรื อ ใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง (“วั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวล
ทดแทน”) ใหแกผูซื้อเพื่อทดแทนปริมาณกากออยที่ขาดไป
ผูซื้อสามารถแจงเปนลายลักษณอักษรมายังผูขายเพื่อขอปรับลดจํานวน
ปริมาณกากออยที่จะซื้อขายขั้นต่ําในปใดๆ ไดเปนครั้งๆ ไป
ราคากากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF จะถูกคํานวณตาม
สูตรซึ่งกําหนดในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอ
น้ํา
ในกรณีที่กากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF ที่ผูขายจัดสง
ใหแกผูซื้อมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีว
มวลในการผลิ ต ไฟฟ า และไอน้ํ า ผู ข ายตกลงจะปรั บ ราคากากอ อ ย
ดังกลาวโดยพิจารณาจากคาความชื้นของกากออยที่นําสง
ราคาซื้อขายกากออยจากแหลงอื่น และวัตถุดิบชีวมวลทดแทน จะเปน
ราคาตามจริงซึ่งรวมคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รวมถึง คาขนสงวัตถุดิบ
ชีวมวลทดแทนมายังโรงไฟฟาของผูซื้อ) โดยที่ราคาดังกลาวจะกําหนด
โดยผูขายกากออยจากแหลงอื่น และ/หรือผูขายวัตถุดิบชีวมวลทดแทน
(แลวแตกรณี)
ในกรณีที่ร าคาซื้ อ ขายวัตถุดิบ ชีว มวลในการผลิต ไฟฟา และไอน้ํ า อาจ
ได รั บ ผลกระทบอย า งมีนั ย สํ า คั ญ จากการเปลี่ย นแปลงของกฎหมาย
ระเบียบ ขอ บัง คับ หนัง สือเวียน รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดราคาซื้อขายออยขั้นตน
และ BSF สามารถแสดงให BEC และ BPC เชื่อไดวามีการเปลี่ยนแปลง
ราคาของการซื้ อ ขายอ อ ยขั้ น ต น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ จากป ก อ นหน า ซึ่ ง
สอดคลองกับการปรับตัวของราคาซื้อขายไฟฟา ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวาง BEC กับ กฟภ. และสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง BPC กับ
คูสัญญาตกลงให BSF มีสิทธิในการปรับราคาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลใน
การผลิตไฟฟาและไอน้ําได โดยที่การปรับจะไมทําให EBITDA margin
ลดลงจากปกอนหนา ทั้งนี้ ตามสูตรที่ระบุในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีว
มวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ผู ซื้ อ จะชํ า ระเงิ น ค า วั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวลให แ ก ผู ข ายโดยโอนเงิ น เข า บั ญ ชี
ธนาคารของผูขายภายในวันทําการถัดจากวันที่ BEC และ/หรือ BPC ได
นําเงินรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟภ. ฝากเขาบัญชีเพื่อรับรายได
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟา แตไมวาในกรณีใดๆ จะไมเกินกวาวัน
ทําการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นับแตเดือนดังกลาว
คูสัญญาตกลงรวมกันวา ผูซื้อจะเปนผูชําระราคาซื้อขายกากออยจาก
แหล ง อื่ น และ/หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวลทดแทน และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ (รวมถึง คาขนสงวัตถุดิบชีวมวลทดแทนมายังโรงไฟฟาของผู
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ซื้อ) ใหแกผูขายกากออยจากแหลงอื่น และ/หรือผูขายวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทน (แลวแตกรณี)
6. หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หนาที่ของผูขาย

สงมอบกากออยและวัตถุดิบชีวมวลทดแทนดังนี้
ของคูสัญญา
1. สงมอบกากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิตของ BSF ใหแกผูซื้อ
ไมต่ํากวาปริมาณกากออยที่จะซื้อขายขั้นต่ํา
2. ในกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบกากออยซึ่งไดมาจากกระบวนการ
ผลิตของ BSF ไดครบตามจํานวนปริมาณกากออยที่จะซื้อขายขั้น
ต่ํา ผูขายตกลงดําเนินการจัดหากากออยจากแหลงอื่นและ/หรือ
วัตถุดิบชีวมวลทดแทนใหแกผูซื้อในจํานวนที่เทากับปริมาณกาก
ออยที่จะซื้อขายขั้นต่ําที่ขาดไป
3. ในกรณี ที่ ผู ข ายไม ส ามารถส ง มอบกากอ อ ยซึ่ ง ได ม าจาก
กระบวนการผลิตของ BSF และไมสามารถจัดหากากออยจากแหลง
อื่นและ/หรือไมสามารถจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทนจากแหลงอื่น
ให แ กผูซื้อ ในจํา นวนที่เทา กับ ปริม าณกากออ ยที่จ ะซื้อ ขายขั้น ต่ํ า
ผูขายตกลงจะจายคาปรับเปนจํานวนเทากับ 2 เทาของมูลคาของ
ปริมาณกากออยที่นําสงต่ํากวาปริมาณกากออยที่จะซื้อขายขั้นต่ํา
เวนแต จะเปนกรณีที่คูสัญญาตกลงกันวา BSF ไมตองรับผิด
เนื่องจากกองทุนฯ ไมไดรับผลกระทบในทางลบ

ไมวาในกรณีใดๆ ผูขายตกลงขายและจัดสงกากออยใหแกผูซื้อกอนผูซื้อ
รายอื่นๆ
หนาที่ของผูซื้อ

รับซื้อกากออยซึ่งเขาหีบที่ BSF จากผูขาย และชําระราคาคากากออย
ดังกลาวใหแกผูขายภายในระยะเวลาที่คูสัญญาตกลงกัน

รับซื้อกากออยจากแหลงอื่นและ/หรือวัตถุดิบชีวมวลทดแทน และชําระ
ราคาคากากออยจากแหลงอื่นและ/หรือวัตถุดิบชีวมวลทดแทนดังกลาว
ใหแกผูขายนั้นๆ โดยตรงภายในระยะเวลาที่ผูซื้อตกลงกับผูขายดังกลาว
7. กา รปฏิ บั ติ ห น าที่ ภ าย ใ ต  คูสัญญาเขาใจรวมกันวาในกรณีที่เกิดเหตุการณพิเศษใดๆ ซึ่งสงผลให
เหตุการณพิเศษ
ผู ข ายไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรื อ ส ง มอบกากอ อ ยได ค รบถ ว นตาม
ปริมาณที่กําหนดในสัญญา
ในกรณีดังกลาว ผูขายจะไมมีหนาที่ตองนําสงกากออย และ/หรือจัดหา
วัตถุดิบชีวมวลทดแทนสําหรับสวนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพิเศษ
ดังกลาว

“เหตุการณพิเศษ” หมายถึง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่ไมอาจปองกัน
ไดแมผูขายจะไดจัดการปองกัน หรือระมัดระวังตามสมควร เชน
1) เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคออย
หรือปญหาแมลง รวมถึงเหตุการณใดๆ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของ
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(8)

8. เหตุผิดสัญญา



9. การบอกเลิกสัญญา



10. การระงับขอพิพาท



11. กฎหมายที่ใชบังคับ



BSF ซึ่งสงผลตอปริมาณออยเขาหีบในจังหวัดบุรีรัมยลดลงอยางมี
นัยสําคัญ หรือ
2) เหตุการณที่เหนือการควบคุมของผูขาย เชน การประทวงหยุดงาน
ของคนงาน ที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด จากการที่ ผู ข ายไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
แรงงาน สงคราม (ไมวาจะมีการประกาศอยางเปนทางการหรือไม)
การจลาจล เปนตน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณพิเ ศษขึ้น ผู ข ายตกลงจะดํา เนิน การอย า งเต็ ม
ความสามารถ (best effort) เพื่อหากากออย และ/หรือวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทนจากแหลงอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย และ/หรือ จังหวัดใกลเคียง
ทั้งนี้ หากเหตุการณพิเศษยังคงอยูอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอย
กว า 12 เดื อ นติ ด ต อ กั น คู สั ญ ญาตกลงจะร ว มกั น หาทางออกเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของคูสัญญา รวมถึงการพิจารณาเลิกสัญญาฉบับนี้
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุ
ผิดสัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาอีกฝายใน
การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
1) ผูซื้อไมชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกําหนด เปนเวลาไมนอย
กวา 2 งวดติดกัน
2) คู สั ญ ญาฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาในข อ ที่ เ ป น
สาระสําคัญ
ภายใตความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนฯ การ
บอกเลิกสัญญาสามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกสัญญา
2) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกพิทักษทรัพย เปนบุคคลลมละลาย
ข. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญจน
เปนถือเปนเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในขอ 8.
ในกรณีที่เกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงตามสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญาทั้ง
สองฝ า ยไม ส ามารถตกลงกั น ได ให คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยมี สิ ท ธิ นํ า ข อ
พิพาทดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อน้ํา RO
1. คูสัญญา
2. สินคา

BSF
ในฐานะผูขาย

BEC/BPC ในฐานะผูซื้อ
ผู ซื้ อ ตกลงซื้ อ น้ํ า RO (“น้ํ า RO”) จากผู ข าย และผู ข ายตกลงขายน้ํ า RO
ใหแกผูซื้อตามปริมาณที่ผูซื้อขอซื้อในแตละป


71

3. ระยะเวลาซื้อขาย

คูสัญญาตกลงซื้อขายน้ํา RO ตั้งแตวันที่คูสัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายน้ํา
RO จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ (ข) 6 เมษายน 2578
สําหรับ BPC
4. ราคาซื้อขาย

ราคาซื้อขายน้ํา RO จะเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาซื้อขายน้ํา
RO

ราคาซื้อขายน้ํา RO จะปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป
5. การชําระราคาสินคา
ผูซื้อจะชําระเงินคาน้ํา RO ใหแกผูขายโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ
ผูขายภายในวันทําการถัดจากวันที่ BEC และ/หรือ BPC ไดนําเงินรายไดจาก
การขายไฟฟาใหแก กฟภ. ฝากเขาบัญชีเพื่อรับรายไดจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟาของ BEC และบัญชีเพื่อรับรายไดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา
ของ BPC แตไมวาในกรณีใดๆ จะไมเกินกวาวันทําการที่ 2 ของเดือนที่ 3 นับ
แตเดือนดังกลาว
6. หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หนาที่ของผูขาย

จัดสงน้ํา RO ใหแกผูซื้อ
ของคูสัญญา

ไม ว า ในกรณี ใ ดๆ ผู ข ายตกลงขายและจั ด ส ง น้ํ า RO ให แ ก ผู ซื้ อ ตาม
สัญญาฉบับนี้กอนผูซื้อรายอื่นๆ
หนาที่ของผูซื้อ

รับซื้อน้ํา RO ตามจํานวนที่รับจริงและชําระราคาคาน้ํา RO ใหแกผูขาย
7. เหตุผิดสัญญา
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิด
สัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาอีกฝายในการบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้
2) ผูซื้อไมชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกําหนด เปนเวลาไมนอย
กวา 2 งวดติดกัน
3) คู สั ญ ญาฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาในข อ ที่ เ ป น
สาระสําคัญ
8. การบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสัญญาสามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกสัญญา
2) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกพิทักษทรัพย เปนบุคคลลมละลาย
ข. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญจน
เปนถือเปนเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในขอ 7.
9. การระงับขอพิพาท

ในกรณีที่เกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงตามสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญาทั้ง
สองฝ า ยไม ส ามารถตกลงกั น ได ให คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยมี สิ ท ธิ นํ า ข อ
พิพาทดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรม
10. กฎหมายที่ใชบังคับ

กฎหมายไทย
(9)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อน้ํา Condensate
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1. คูสัญญา
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

BSF
ในฐานะผูขาย

BEC/BPC ในฐานะผูซื้อ
สินคา
ผูซื้อตกลงซื้อน้ํา Condensate จากผูขาย และผูขายตกลงขายน้ํา Condensate
ใหแกผูซื้อตามปริมาณที่ผูซื้อขอซื้อในแตละป
ระยะเวลาซื้อขาย
คูสัญญาตกลงซื้อขายน้ํา Condensate ตั้งแตวันที่คูสัญญาลงนามในสัญญา
ซื้อขายน้ํา Condensate จนถึงวันที่ (ก) 10 สิงหาคม 2571 สําหรับ BEC และ
(ข) 6 เมษายน 2578 สําหรับ BPC
ราคาซื้อขาย

ราคาซื้อขายน้ํา Condensate จะเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา
ซื้อขายน้ํา Condensate

ราคาซื้อขายน้ํา Condensate จะปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป
การชําระราคาสินคา
ผูซื้อจะชําระเงินคาน้ํา Condensate ใหแกผูขายโดยการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของผูขายภายในวันทําการถัดจากวันที่ BEC และ/หรือ BPC ไดนํา
เงินรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟภ. ฝากเขาบัญชีเพื่อรับรายไดจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาของ BEC และบัญชีเพื่อรับรายไดจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟาของ BPC แตไมวาในกรณีใดๆ จะไมเกินกวาวันทําการที่ 2
ของเดือนที่ 3 นับแตเดือนดังกลาว
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หนาที่ของผูขาย

จัดสงน้ํา Condensate ใหแกผูซื้อ
ของคูสัญญา

ไมวาในกรณีใดๆ ผูขายตกลงขายและจัดสงน้ํา Condensate ใหแกผูซื้อ
กอนผูซื้อรายอื่นๆ
หนาที่ของผูซื้อ

รับซื้อน้ํา Condensate และชําระราคาคาน้ํา Condensateใหแกผูขาย
เหตุผิดสัญญา
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิด
สัญญาของคูสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาอีกฝายในการบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้
1) ผูซื้อไมชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้เมื่อถึงกําหนด เปนเวลาไมนอย
กวา 2 งวดติดกัน
2) คู สั ญ ญาฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาในข อ ที่ เ ป น
สาระสําคัญ
การบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสัญญาสามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพื่อเลิกสัญญา
2) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกพิทักษทรัพย เปนบุคคลลมละลาย
ข. คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญจน
เปนถือเปนเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในขอ 7.
การระงับขอพิพาท

ในกรณีที่เกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงตามสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากพน
กําหนดเวลาไกลเกลี่ยตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ลงแลว และคูสัญญา
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10. กฎหมายที่ใชบังคับ
จัดทําโดย



ทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันได ใหคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธินําขอ
พิพาทดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลยุติธรรม
กฎหมายไทย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

คําจํากัดความ
กกพ.

: คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

กพช.

: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

กฟน.

: การไฟฟานครหลวง

กฟผ.

: การไฟฟาฝายผลิต

กฟภ.

: การไฟฟาสวนภูมิภาค

ก.ล.ต.

: คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

กอน.

: คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

กฎหมายหลักทรัพย

: พ.ร.บ. หลักทรัพย ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ซึ่งรวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผอนผัน หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสือ
อนุมัติ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และเอกสารอื่นซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจของ พ.ร.บ. หลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และสวนแกไขเพิ่มเติม

กลุมน้ําตาลบุรีรัมย

: บริษัทตางๆ ที่อยูในกลุมน้ําตาลบุรีรัมย ไดแก (1) บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
(มหาชน) (2) บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (3) บริษัท บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด (4) บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (5) บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (6)
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด (7) บริษัท บุรีรัมยเพาเวอรพลัส
จํากัด (8) บริษัท น้ําตาลทุนบุรีรัมย จํากัด และ (9) บริษัท โรงงานน้ําตาลชํานิ
จํากัด

กลุมบุคคลเดียวกัน

: กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8.4
หัวขอ 8.4.7 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน – ขอที่ 1 กลุมบุคคลเดียวกัน” ของ
หนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน

กองทุนฯ

: กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลบุรีรัมย

การประเมินมูลคาทรัพยสิน

: การคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการ
เปดเผยขอ มูลตอ ผูลงทุนโดยเปน การประเมิน อยางเต็มรูปแบบที่ตอ งมีก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสินของกองทุนฯ
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เงื่ อ นไขและข อ จํ า กั ด ทางกฎหมาย
ข อ จํ า กั ด อื่ น ของการใช ป ระโยชน
รายละเอียด การใชประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การสํารวจทรัพยสินของกองทุนฯ ตามสภาพที่เปนอยู
การเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย

: เหตุการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
หนวยงานรัฐบาล คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขกฎหมายที่มีอยูแลว 2)
การออกกฎหมายใหม 3) การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการบั ง คั บ ใช ห รื อ การ
ตีความกฎหมายหรือมาตรฐานตางๆ ดวย

การลงทุนในทรัพยสินรอง

: การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพยสินหลัก ทั้งนี้ตามที่
ก.ล.ต. จะอนุญาตหรือประกาศใหลงทุนได

การลงทุนในทรัพยสินหลัก

: การลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุนฯ โดยการไดมาซึ่งสิทธิใน
รายไดสุทธิฯ

การเสนอขายครั้งแรก

: การเสนอขายหนวยลงทุนเปนครั้งแรกแกประชาชนทั่วไป

กิจการโครงสรางพื้นฐาน

: กิจการโครงสรางพื้นฐานตามที่ไดนิยามไวในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งประกอบ
ไปดวย (ก) ระบบขนสงทางราง หรือทางทอ (ข) ไฟฟา (ค) ประปา (ง) ถนน
ทางพิเศษ หรือ ทางสัมปทาน (จ) ทาอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ทาเรือน้ํา
ลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการน้ําหรือการชลประทาน
และ (ญ) ระบบปองกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ
เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดวย (ฎ) ระบบจัดการของเสีย
(ฏ) กิจการที่มีลักษณะเปนกิจการโครงสรางพื้นฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลาย
กิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหลานั้น
เข า ลั ก ษณะที่ ค รบถ ว นดั ง นี้ 1. มี ค วามเชื่ อ มโยง ส ง เสริ ม หรื อ ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนซึ่งกันและกัน หรือตอชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 2. กอใหเกิด
หรือจะกอใหเกิดรายไดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละแปดสิบของรายไดรวมของ
กิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น หรือกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. จะไดกําหนด
แกไขเพิ่มเติมเปนครั้งคราว ซึ่งเปนกิจการที่มีการดําเนินการเพื่อประโยชนหรือ
ใหบริการแกประชาชนในวงกวางของประเทศไทย ไมวากิจการนั้นจะตั้งอยูที่ใด
หรือมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการอยูที่ใด หรือเพื่อประโยชนอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย

ข อ ผู ก พั น ระหว า งผู ถื อ หน ว ย : ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งกําหนดความสัมพันธ
ลงทุนกับบริษัทจัดการ
สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ซึ่ง
จะไดทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนในนามของผูถือหนวย
ลงทุน
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คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการ : คณะบุคคลซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําตอบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
ลงทุน
การลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐาน
ความเสียหายทั้งหมด

: ทรัพยสินของโรงไฟฟาโรงใดโรงหนึ่งหรือทั้งสองโรงไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญ (ซึ่งไดแกกรณีที่ความเสียหายดังกลาวมีมูลคาตั้งแต 250,000,000
บาทตอโรงขึ้นไป) หรือไดรับความเสียหายทั้งหมด

ความเสียหายแตเพียงบางสวน

: ทรัพยสินของโรงไฟฟาโรงใดโรงหนึ่งหรือทั้งสองโรงไดรับความเสียหายแตเพียง
บางสวน (ซึ่งไดแกกรณีที่ความเสียหายดังกลาวมีมูลคานอยกวา 250,000,000
บาทตอโรง)

ค า ปรั บ กรณี ผิ ด สั ญ ญากรณี : จํานวนเงินโดยมีจํานวนเทากับรอยละสามของมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ
รายแรง
วันเลิกสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญา
โอนสิทธิรายไดสุทธิฯ
โครงการจัดการกองทุนฯ

: โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลบุรีรัมย ที่
ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการที่แกไขเพิ่มเติม

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

: จํานวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนไดเพื่อการจัดตั้งกองทุนฯ และนํากอง
ทรัพยสินดังกลาว ไปจดทะเบียนเปนกองทุนฯ กับ ก.ล.ต.

ช ว งจํ า นวนหน ว ยลงทุ น หรื อ : ให มี ค วามหมายตามที่ กํ า หนดไว ใ นส ว นที่ 8.4 หั ว ข อ 8.4.2 “การเสนอขาย
ร า ค า ที่ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย
หนวยลงทุน - ขอที่ 3 การกําหนดจํานวนหนวยลงทุนหรือราคาที่ออกและเสนอ
เบื้องตน
ขายสุดทาย” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน
ตลาดหลักทรัพยฯ

: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครั้งแรก

ที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ

: บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนชั่นแนล เวนเจอร จํากัด

นายทะเบียน

: นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนฯ ตามที่มีชื่อปรากฏอยูในสวนที่ 1 หัวขอ
1.4 “นายทะเบียนหนวยลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน
และที่ไดรับใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุนจาก ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
และมีหนาที่บริหารจัดการกองทุนฯ

บุคคลที่เกี่ยวของ

: บุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไวใน สวนที่ 6 หัวขอ
6.1 “บุคคลที่เกี่ยวของ” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ให
คํ า จํ า กั ด ความของบุ ค คลข า งต น เปลี่ ย นแปลงเป น ไปตามที่ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศแกไขหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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ใบคํ า ขอเป ด บั ญ ชี แ ละจองซื้ อ : ใบคําขอเปดบัญชีและจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไปและ/หรือใบคํา
หนวยลงทุน
ขอเปด บั ญ ชี แ ละจองซื้ อ หน ว ยลงทุน สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ พิ เ ศษหรื อ ผู ส นั บ สนุ น
(แลวแตกรณี)
ใบคํ า ขอเป ด บั ญ ชี แ ละจองซื้ อ : ใบคําขอเปดบัญชีและจองซื้อหนวยลงทุน (ซึ่งอยูในฉบับเดียวกัน) สําหรับผู
หน ว ยลงทุ น สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ
จองซื้อทั่วไปพรอมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC) และแบบ
ทั่วไป
ประเมินระดับความเสี่ยงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอรมที่บริษัท
จัดการกําหนดหรือยอมรับ
ใบคํ า ขอเป ด บั ญ ชี แ ละจองซื้ อ : ใบคํา ขอเปดบัญ ชีแ ละจองซื้อ หนวยลงทุน (ซึ่ง อยูในฉบับ เดียวกั น ) สํ า หรับ
หน ว ยลงทุ น สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ
ผูจองซื้อพิเศษหรือผูสนับสนุนพรอมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา
พิเศษหรือผูสนับสนุน
(KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผูลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอรมที่บริษทั จัดการกําหนดหรือยอมรับ
ประกาศ ทน. 1/2554

: ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

ประกาศ สธ.14/2558

: ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ.14/2558 เรื่อง ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
และที่แกไขเพิ่มเติม

ประมาณการทางการเงิน

: ประมาณการกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุนตาม
สมมติฐานของกองทุนฯ

ปการผลิต

: ปการผลิตน้ําตาล ซึ่งปกติจะเริ่มตนวันที่ 1 ธันวาคม และสิ้นสุดวันที่ 30
พฤศจิกายน ของปถัดไป เชน ปการผลิต 2559/2560 จะเริ่มตนวันที่ 1 ธันวาคม
2559 และสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวอาจ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผูจองซื้อทั่วไป

: ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8.4 หัวขอ 8.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผูลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน

ผูจองซื้อพิเศษ

: ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8.4 หัวขอ 8.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผูลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน

ผูจัดการกองทุนฯ

: ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งมีหนาที่
ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกองทุนฯ นอกจากนี้ ผูจัดการ
กองทุนฯ ยังมีหนาที่อื่นและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ผูดูแลผลประโยชน

: ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนฯ ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
ประกาศ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและที่
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ไดแกไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยูใน สวนที่ 8.7 หัวขอ 8.7.2 “ผูดูแล
ผลประโยชน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน

: ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนฯ

ผูถือหนวยลงทุนรายยอย

: ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8.3 หัวขอ 8.3.2 “ขอกําหนดการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน

ผูป ระกั นการจั ดจํา หน า ยหนว ย : ผูประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ดังมีรายชื่อปรากฏอยูใน สวนที่ 8.7
ลงทุน
หัวขอ 8.7.6 “บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวย
ลงทุน รวมถึงผูจัดจําหนายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแตงตั้งเพิ่มเติมใน
ภายหลัง (ถามี) ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหนวยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่ง
จะทําหนาที่จัดจําหนายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก
ผูประเมินคาอิสระ

: บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และ บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมินคาอิสระ เพื่อทําการประเมินคาสิทธิ
ในรายไดสุทธิฯ ตามสัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ และประเมินมูลคาทรัพยสิน
ของโรงไฟฟาโดยวิธีตนทุนทดแทน

ผูลงทุนตางดาว

: ผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว อันไดแก
(1)

บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย

(2)

นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย

(3)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่ง
มีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด
ในนิติบุคคลนั้น

(4)

หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) หรือ

(5)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติ
บุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่ง
ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

ผูสนับสนุน

: บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน

: บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่จําหนายหนวย
ลงทุน

ผูสอบบัญชี

: ผูสอบบัญชีของกองทุนฯ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความ
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เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี และที่ไดแกไขเพิ่มเติม
พน.

: กระทรวงพลังงาน

พรบ. หลักทรัพย

: พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติม

มูลคาการเขาลงทุน

: จํานวนเงินที่กองทุนฯ ชําระใหแก BEC และ BPC เพื่อเขาลงทุนในสิทธิใน
รายไดสุทธิฯ

มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ

: จํานวนเงินที่กองทุนฯ มีสิทธิไดรับจาก BEC และ/หรือ BPC ณ วันที่สัญญา
โอนสิ ท ธิ ร ายได สุ ท ธิ ฯ สิ้น สุ ด ลง ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ
รายไดสุทธิฯ

มูลคาของหนวยลงทุน

: มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่จําหนายได ณ สิ้นสุด
วันคํานวณมูลคาหนวยลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)

: มูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนฯหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่
กําหนดไวในสวนที่ 8.11 ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน

รัฐบาล

: รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

รายงานการประเมิ น มู ล ค า : รายงานของบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินซึ่งระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน
การประเมิน คา หรือ การสอบทานการประเมิน ค า โดยมี ผูป ระเมิ น หลั กตาม
ประกาศ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน
เปนผูลงลายมือชื่อ
ราคาจองซื้อหนวยลงทุน

: ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8.4 หัวขอ 8.4.2 “การเสนอขาย
หนวยลงทุน - ขอ 4 ราคาจองซื้อหนวยลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนสวนเสนอขาย
หนวยลงทุน
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โรงไฟฟา

: โรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภทพลังงานความรอนรวม ซึ่งใช
กากอ อ ยเป น เชื้ อ เพลิ ง หลั ก มี กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า โรงละประมาณ 9.9
เมกะวัตต ของ BEC และ BPC ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดบุรีรัมย

วันจดทะเบียนกองทุนฯ

: วันที่มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนฯ โดยชอบกับ ก.ล.ต. และมีการ
จั ด ตั้ ง กองทุ น ฯ ตามข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นกองทรั พ ย สิ น เป น
กองทุนฯ ในสวนที่ 8.4 หัวขอ 8.4.4 “การจดทะเบียนกองทุนฯ” ของหนังสือชี้
ชวนสวนเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครั้ง
แรกเสร็จสิ้น

สนพ.

: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สัญญาตกลงดําเนินการ

: สัญญาตกลงดําเนินการ (Undertaking Agreement) ระหวาง BRR BEC BPC
และ กองทุนฯ

สัญญาที่จําเปนตอการประกอบ : สัญญาที่จําเปนตอการประกอบกิจการโรงไฟฟา ไดแก
กิจการโรงไฟฟา
1. สัญญาซื้อขายไอน้ําระหวาง BEC BPC และ BSF
2. สัญญาซื้อขายวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตไฟฟาและไอน้ําระหวาง BEC
BPC และ BSF
3. สัญญาซื้อขายน้ํา Condensate ระหวาง BEC BPC และ BSF
4. สัญญาซื้อขายน้ํา RO ระหวาง BEC BPC และ BSF
5. สัญญาซื้อขายไฟฟา ระหวาง BEC BPC และ BSF
6. สัญญาบริหารจัดการและซอมบํารุงโรงไฟฟา ระหวาง BEC BPC และ
บริ ษั ท รั บ จ า งให คํ า ปรึ ก ษางานเดิ น ระบบและงานซ อ มบํ า รุ ง จาก
ภายนอก (the Operating and Maintenance Contract)
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ.
: สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง BEC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 044/2554
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (รวมถึงสัญญาฉบับแกไข (ถามี)) และสัญญา
ซื้อขายไฟฟาระหวาง BPC กับ กฟภ. เลขที่ VSPP – PEA 008/2556 ฉบับลง
วันที่ 4 เมษายน 2556 (รวมถึงสัญญาฉบับแกไข (ถามี))
สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิฯ

: สัญญาโอนสิทธิรายไดสุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา ระหวาง BEC
BPC และกองทุนฯ

ไอดี

: ไอน้ําความดันสูง

ไอเสีย

: ไอน้ําความดันต่ํา

ฤดูกาลผลิตของ BSF

: 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกป

BEC

: บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด

BPC

: บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด
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BRD

: บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด

BRR

: บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

BSF

: บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด

การอางอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในโครงการจัดการกองทุนนี้ เปนการอางถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือประกาศนั้นที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนครั้งคราว
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