
 

  

 

 

  

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี�ยงจากการลงทุนซึ� งผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุน
คืนเตม็จาํนวน จึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ดงันั,น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูล
ในหนังสือชี,ชวน และความเสี�ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื�อมีขอ้สงสัยควร
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจซื,อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื�อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี, เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ,นจาก
การลงทุนดงักล่าวได ้

• กองทุนรวมนี, มีการลงทุนในสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต ซึ� งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแส
รายรับในอนาคตจากจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั ดงันั,น มูลค่าของทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตที�
เหลืออยู ่โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและไดรั้บการคืนเงิน
ลงทุนดว้ยการลดทุน และเมื�อสิ,นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตดงักล่าวที�
กองทุนรวมไดล้งทุนไว ้มลูค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบ์าทได ้ 

• ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดขึ้,นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื,อคืนหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี, ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี,ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอ
ขายนั,น 

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund 

(ABPIF) 

 

หนงัสือชี,ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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คําจํากดัความ 

 
กลุ่มบุคคลเดียวกนั   หมายถึง บุคคลที�มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งหรือ

หลายลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(1) คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

(2) นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของ
นิติบุคคลนั,นซึ�งถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติ
บุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกิน
กวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั,งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั,งหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม )1(  หรือ (2) 
แต่ทั,งนี,  มิใหร้วมถึงกองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ 

กองทุนรวม    หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ 

การบริหารกิจการโครงสร้างพื,นฐาน หมายถึง การดูแลรักษาใหกิ้จการโครงสร้างพื,นฐานอยูใ่นสภาพ
ที�ดีและพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานดงักล่าวดว้ย 

สญัญาโอนผลประโยชนจ์าก หมายถึง สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ 
การประกอบกิจการไฟฟ้า  ไฟฟ้าระหวา่งกองทุนรวม กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2                
    ซึ� งมีเนื,อหาเป็นการใหสิ้ทธิแก่กองทุนรวมในการรับ  
   ประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการ 
   ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 
การประเมินค่า หมายถึง การคํานวณมูลค่าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้า ที� กองทุนรวม เข้าทํา เ พื� อ
ว ัต ถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ� ง
ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัด สิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สิน เงื�อนไขและข้อจํากัดทาง
กฎหมาย ขอ้จาํกดัอื�นของการใชป้ระโยชน์ รายละเอียด

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ระหว่างกองทุนรวม กับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ซึ� งมี
เ นื, อหา เ ป็นการให้ สิท ธิแ ก่กองทุนรวมในการ รับ
ประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
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การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื�นที�
เกี�ยวข้อง รวมทั, งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพที�
เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง กา ร เสนอความ เ ห็น เ กี� ย วกับมูล ค่ าสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ   
กองทุนรวม โดยมิไดมี้การสาํรวจทรัพยสิ์น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื, นฐาน
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน หมายถึง ทรัพย์สินตามรายละเอียดที�กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที�  ทน. 1/2554 เรื� อง 
หลักเกณฑ์ เ งื�อนไข และวิธีการจัดตั, งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน (รวมทั,งที�มีการแกไ้ข
เพิ�มเติม) 

ที�ปรึกษา หมายถึง บุคคลที�รับใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการ
เกี�ยวกบัการลงทุน หรือสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า เพื�อประโยชน์ในการจดัการ
กองทุนรวม 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษทัจดัการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

บี.กริม 1 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์1 จาํกดั 

บี.กริม 2 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์2 จาํกดั  

บี.กริม 3 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์3 จาํกดั 

อมตะ บี.กริม เซอร์วิส หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จาํกดั  

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั 
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บริษทั หมายถึง บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย์ที� เป็น
หน่วยลงทุน 

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีที�อยู่ในบญัชีรายชื�อที�ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบผูส้อบบญัชี 

กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 

กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ� งระบุ
รายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกบัการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินค่า โดยมีผูป้ระเมินหลกัตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น เป็นผูล้งลายมือ
ชื�อในรายงานดงักล่าว 

วนัที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั, งแรก หมายถึง วนัที�คู่สญัญาไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

สญัญาขายไฟฟ้าฯ หมายถึง สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และสัญญาซื,อขายไอนํ, ากับ
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
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หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้า             
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หมายถึง บุคคลดงัต่อไปนี,  

(ก) บุคคลที� เ กี� ยวข้องตามประกาศเกี� ยวกับการ
กระทํา ที� อ าจ ก่อให้ เ กิดความขัดแย้งทา ง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวมในส่วน
ที� เ กี� ยวกับการทํา ธุรกรรมเพื� อกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยอนุโลม    

(ข)  บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของกองทุนรวม โดยให้มี
ความหมายตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทุนที�ออกตามความในมาตรา 89/1 ใน
ส่วนที�เกี�ยวกบับทนิยามคาํว่าบุคคลที�เกี�ยวโยง
กนัโดยอนุโลม  
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ชื<อบริษทัจดัการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที<อยู่  : 400/22 ชั,น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 0 2673 3999 
โทรสาร  : 0 2673 3898 
1. ชื<อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชื<อโครงการ (ไทย)   :  กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

1.2 ชื<อโครงการ (องักฤษ)   : Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund 

1.3 ชื<อย่อ   : ABPIF 

1.4 ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานประเภทไม่รับซื,อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื�อให้
รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30  วนั นบัแต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

1.5 ประเภทการลงทุน   : ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

1.6 อายุโครงการ   : ไม่กาํหนดอายโุครงการ อยา่งไรกดี็หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุน
เพิ�มเติม สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�
กองทุนลงทุนในครั, งแรกจะสิ,นสุดในวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

1.7 ลกัษณะของผู้ลงทุน  : ผูล้งทุนทั�วไป 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที<ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที<
เสนอขาย และมูลค่าขั�นตํ<าในการจองซื�อ 

2.1 จาํนวนเงินทุนโครงการ  :  6,300,000,000 บาท (หกพนัสามร้อยลา้นบาท) 
 จาํนวนเงินทุนคงเหลอืในการลดทุนครั�งที< 1  :  5,693,100,000 บาท  
          (หา้หนัหกร้อยเกา้สิบสามลา้นหนึ�งแสนบาท)  
 จาํนวนเงินทุนคงเหลอืในการลดทุนครั�งที< 2 :  5,497,620,000 บาท  
          (หา้พนัสี�ร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นหกแสนสองหมื�นบาท) 
2.2 จาํนวนหน่วยลงทุน  : 600,000,000 หน่วย (หกร้อยลา้นหน่วย) 
2.3 มูลค่าที<ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั�งแรก  :  10.50 บาท (สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 
2.4 มูลค่าที<ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลอื  :  9.1627 บาท (เกา้บาทสิบหกสตางค)์ 
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2.5 ชนิดของหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนคลา้ยทุน ประเภทระบุชื�อผูถื้อ มีชนิดเดียว 
2.6 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

 (1) จาํนวนเงินทุนที�เสนอขาย : 6,300,000,000 - 6,600,000,000 บาท (หกพนัสาม
ร้อยลา้นบาท ถึงหกพนัหกร้อยลา้นบาท) 

 (2) จาํนวนหน่วยลงทุนที�เสนอขาย : 600,000,000 หน่วย (หกร้อยลา้นหน่วย) 
 (3) ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย : 10.50 - 11.00 บาท (สิบบาทหา้สิบสตางค ์ 

      ถึงสิบเอด็บาท) 
 (4) มลูค่าขั,นตํ�าของการจองซื,อ : 2,000 หน่วย 
3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  

เพื�อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั�วไป ทั, งที� เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั, งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศซึ�งกองทุนรวมจะนาํเงินที�ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 
ซึ� งกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนเป็นกิจการโครงสร้างพื,นฐานซึ� งเป็นไปเพื�อประโยชน์
สาธารณะในวงกวา้งของประเทศไทยโดยกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเพื�อให้ไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐาน นอกจากนี,กองทุนรวมจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพื�อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื�น และ/หรือหลกัทรัพยอื์�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นใด
ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

เมื�อมีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. และเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานแลว้ โครงสร้างการถือหน่วยลงทุน ความสัมพนัธ์ระหวา่งกองทุนรวม
กบับริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ และทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนครั, ง
แรกจะมีรายละเอียดดงัแผนภาพต่อไปนี,  

 

บี.กริม1 และ บี.กริม2 กองทุนรวม

เข้าทําสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟeา

จ่ายค่าตอบแทน
การเข้าทําสัญญา

บริหารกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื,นฐาน

ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพ์นฐาน

จําหน่ายหน่วย
ลงทุนคล้า ยทุน

ซื,อหน่วยลงทุน

นักลงทุน

บริษัทจัดการ

หมายเหต:ุ ขอ้มูลขา้งตน้นี,อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขตามที�กาํหนดไวใ้นรายละเอียดสญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
แผนภาพที< 3-1: โครงสร้างการถือหน่วยลงทุนและความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทุนรวมกบับริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน ์

บี.กริม 1และบี.กริม 2  

ผูดู้แลผลประโยชน ์

ดูแลผลประโยชน ์
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4. นโยบายการลงทุน 

4.1 ทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานที<ลงทุน 

ในการลงทุนครั, งแรก กองทุนรวมจะทาํการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ�มตั,งแต่วนัที�กองทุน
รวมชาํระราคาซื,อใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

• สาํหรับ บี.กริม 1 วนัสิ,นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมายถึง
วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562  

• สาํหรับ บี.กริม 2 วนัสิ,นสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมายถึง
วนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกนัคาํนวณตาม
สูตรดงัต่อไปนี,ใหแ้ก่กองทุนรวม โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน ในรอบมกราคมถึงมิถุนายน และ
รอบกรกฎาคมถึงธันวาคมโดยโอนภายในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี หากปฏิบติัตาม
เงื�อนไขการจาํกดัการชําระเงิน (Restricted Payment) ตามที�กาํหนดในสัญญาเงินกู ้โปรดพิจารณา
สาระสาํคญัของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  และสัญญาซื,อขายไอนํ, า รวมถึงสัญญาที�จดัทาํขึ,น
ใหม่ภายในระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า ดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.2.1 

หมายเหตุ: ขอ้มลูขา้งตน้นี,อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขตามที�กาํหนดไวใ้นรายละเอียดสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
   แผนภาพที< 4-1: แผนภาพการรับประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ของกองทุนรวมลงทุน 

บี.กริม 1 และ  

บี.กริม 2 
กองทุนรวม กฟผ. / ลกูค้า

ภาคอตุสาหกรรม  

จ่ายคา่ตอบแทนตามสัญญาซื,อขาย
ไฟฟ้าและไอนํ, า 

(1) ชาํระค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

คู่สัญญา 

(3) โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ภายหลงัหักคา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตามสูตรที�กาํหนดไวใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุน 

เจ้าหนี� 

นักลงทุน 

(2) ชาํระค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

(4) ผลตอบแทน 
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ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที�ไดจ้ากรายไดข้องโรงไฟฟ้า – กระแสเงิน
สดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี�ยนแปลงรายการตั,งสาํรอง + เงินสดคงเหลือตน้งวด – เงิน
สดคงเหลือขั,นตํ�า 

4.2 ภาพรวมของธุรกจิการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพื,นฐานที�ถูกกาํกบัดูแลการดาํเนินงานโดย
คณะกรรมการพลงังานแห่งชาติ (“กกพ.”)   กระทรวงพลงังาน และคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“กพช.”)  
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าใหมี้ความมั�นคงเชื�อถือได ้ในราคาที�เหมาะสม มีคุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื�อลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื�อรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศที�คาดวา่จะเพิ�มขึ,นในอนาคต  

 4.2.1  การผลติไฟฟ้ารวมของประเทศ 

 การผลติและระบบส่งไฟฟ้า 

 กฟผ.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจดา้นพลงังาน ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน โดยกฟผ. เป็นทั,ง
ผูผ้ลิตไฟฟ้าและผูรั้บซื,อไฟฟ้าแบบขายส่งหลกั เพื�อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของทั,งประเทศ ปัจจุบนั 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั,งอยูต่ามภูมิภาคต่างๆของประเทศรวม 39 แห่ง มีกาํลงัผลิตติดตั,งรวม 15,010 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ,าสูงถึง 21 แห่ง รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 8 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง นอกจากนี,  กฟผ. ยงั
รับซื,อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รวม 12,742 เมกะวตัต ์ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็รวม 2,625 เมกะวตัต ์
และรับซื,อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย รวม 2,404 เมกะวตัต ์

 กฟผ. จะจาํหน่ายไฟฟ้าที�ผลิตจากโรงไฟฟ้าของกฟผ. และรับซื,อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนที�กล่าวมาขา้งตน้
ใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�รับซื,อโดยตรงจาก กฟผ. ผา่นทางระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ที�มีโครงข่าย
ครอบคลุมทั�วประเทศ ที�ระดบัแรงดงัต่างๆ ตั,งแต่ 69 กิโลโวลต ์ไปจนถึง 500 กิโลโวลต ์โดย กฟน. และ กฟภ. จะ
เป็นผูด้าํเนินการระบบจาํหน่ายและการคา้ปลีกไฟฟ้าของประเทศ โดยนาํไฟฟ้าไปจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย 
ลกูคา้ธุรกิจ และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมทั�วประเทศต่อไป นอกจากนี,  กฟผ. ยงัมีการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัประเทศ
เพื�อนบา้นอีกดว้ย ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย  

 ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพิ�มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และเปิดโอกาสผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนร่วมประมูลแข่งขนัการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได ้เพื�อช่วยลดภาระการลงทุนของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้า 
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กาํลงัการผลติรวมของประเทศ 

 โรงไฟฟ้า กาํลงัผลติ (เมกะวตัต์) ร้อยละ 

1. กาํลงัผลิตติดตั,งรวมของ กฟผ. 15,010 43.7% 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 12,742 37.1% 

3. ผูผ้ลิตรายเลก็ (Firm) 2,625 7.6% 

4. ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ     

     -โรงไฟฟ้าพลงันํ,าเขื�อนนํ,าเทิน-หินบุน 434 1.3% 

    - โรงไฟฟ้าพลงันํ,าเขื�อนหว้ยเฮาะ 126 0.4% 

   - โรงไฟฟ้านํ,างึม 2 948 2.8% 

    - โรงไฟฟ้าพลงันํ,านํ,าเทิน 2 596 1.7% 

    - สายส่งเชื�อมโยงไทย-มาเลเซีย 300 0.9% 

5. ผูผ้ลิตรายเลก็มาก 1,580 4.6% 

รวมกาํลงัผลติตดิตั�งรวมของระบบไฟฟ้า 34,361 100.0% 

ที�มา : กฟผ. และ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
 
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกาํลงัการผลิตรวมทั,งสิ,น 34,361 เมกะวตัต ์ โดยเป็นขอ้มลูณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556 ยกเวน้ขอ้มูลของผูผ้ลิตรายเลก็มากเป็นขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 

 การรับซื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer : SPP) 

กฟผ. มีการรับซื,อไฟฟ้าเขา้ระบบจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระหว่าง 10-90 เมกะวตัต ์ โดยโรงไฟฟ้า
ของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็จะใชร้ะบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ� งจะใชก๊้าซธรรมชาติหรือถ่านหิน
เป็นเชื,อเพลิงหลกั และระบบพลงังานหมุนเวียน (Remewable Energy) ซึ� งจะใชก้าก หรือ เศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรเป็นเชื,อเพลิง สําหรับพลงัไฟฟ้าส่วนที�เหลือจากการจาํหน่ายให้ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะ
นาํไปใชใ้นโรงงานของตนเอง หรือขายใหโ้รงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกลเ้คียง 

การรับซื,อไฟฟ้าของ กฟผ. จากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็จะมีการทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้า 2 ประเภท คือ 
สัญญาประเภท Firm ซึ� งจะมีการทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้าอายุระหวา่ง 20 – 25 ปี และมีการกาํหนดค่าพลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) และสัญญาประเภท Non-Firm ซึ� งจะไม่มีการกาํหนดค่าพลงังานไฟฟ้า โดย ณ เดือน กุมภาพนัธ์ 
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พ.ศ. 2556 มีจาํนวนผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ที�ดาํเนินการทั,งสิ,น142 ราย ปริมาณพลงัไฟฟ้ารวม 8,397.6  เมกะวตัต ์
แบ่งเป็นสญัญาประเภท Firm จาํนวน 100 ราย ปริมาณ 7,236.6 เมกะวตัต ์และสัญญาประเภท Non-Firm จาํนวน 42 
ราย ปริมาณ 1,780.9 เมกะวตัต ์ในจาํนวน 142 รายนี,  มีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ที�จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 70 
ราย รวม 3,266.52 เมกะวตัต ์(สญัญาประเภท Firm 48 ราย รวม 2,624.6 เมกะวตัต ์และสัญญาประเภท Non-Firm 22 
ราย รวม 641.9 เมกะวตัต)์  

 Firm Non - Firm รวมทั,งสิ,น 

 จาํนวน เมกะวตัต ์ จาํนวน เมกะวตัต ์ จาํนวน เมกะวตัต ์

จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 48 2,624.6 22 641.9 70 3,266.5 

ยงัไม่เขา้ระบบ 52 4,612.0 20 1,139.0 72 5,751.0 

รวมทั,งสิ,น 100 7,236.6 42 1,780.9 142 8,397.6 

ที�มา : กฟผ. 
 4.2.2   ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

 สถิตคิวามต้องการใช้ไฟฟ้า 

 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจาํนวนหน่วยที�โรงไฟฟ้าทั,งหมดผลิตไดใ้นแต่ละปี มีแนวโนม้เพิ�มขึ,น 
จากการการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจาํนวนประชากรในประเทศ เวน้แต่ในปี พ.ศ. 2554 ที�ประเทศไทยเกิดวิกฤต
นํ,าท่วมครั, งใหญ่ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมหลายแห่งหยดุชะงกั และอุณหภูมิที�ต ํ�าลงส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพื�อ
ทาํความเยน็ลดลง จากอดีตจนถึงปัจจุบนัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจาํนวนหน่วยที�ผลิต มีค่าดงันี,  

ปีงบ 

ประมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จาํนวนหน่วยที<ผลติ อตัราการ

เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย % % 

2512 638.1 - - 3,375.72 - - - 

2513 748.35 110.25 17.28% 4,095.32 719.60 21.32% 11.41% 

2514 872.7 124.35 16.62% 4,792.88 697.56 17.03% 4.90% 

2515 1,028.80 156.10 17.89% 5,711.15 918.27 19.16% 4.28% 

2516 1,199.30 170.50 16.57% 6,872.84 1,161.69 20.34% 10.24% 

2517 1,256.30 57.00 4.75% 7,258.62 385.78 5.61% 4.47% 

2518 1,406.60 150.30 11.96% 8,211.57 952.95 13.13% 4.97% 
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ปีงบ 

ประมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จาํนวนหน่วยที<ผลติ อตัราการ

เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย % % 

2519 1,652.10 245.50 17.45% 9,414.48 1,202.91 14.65% 9.33% 

2520 1,873.40 221.30 13.40% 10,950.62 1,536.14 16.32% 9.84% 

2521 2,100.60 227.20 12.13% 12,371.67 1,421.05 12.98% 10.30% 

2522 2,255.00 154.40 7.35% 13,964.55 1,592.88 12.88% 5.37% 

2523 2,417.40 162.40 7.20% 14,753.73 789.18 5.65% 5.17% 

2524 2,588.70 171.30 7.09% 15,959.97 1,206.24 8.18% 5.91% 

2525 2,838.00 249.30 9.63% 16,881.95 921.98 5.78% 5.35% 

2526 3,204.30 366.30 12.91% 19,066.30 2,184.35 12.94% 5.58% 

2527 3,547.30 343.00 10.70% 21,066.44 2,000.14 10.49% 5.75% 

2528 3,878.40 331.10 9.33% 23,356.57 2,290.13 10.87% 4.65% 

2529 4,180.90 302.50 7.80% 24,779.53 1,422.96 6.09% 5.53% 

2530 4,733.90 553.00 13.23% 28,194.29 3,414.76 13.78% 9.52% 

2531 5,444.00 710.10 15.00% 31,996.94 3,802.65 13.49% 13.29% 

2532 6,232.70 788.70 14.49% 36,457.09 4,460.15 13.94% 12.19% 

2533 7,093.70 861.00 13.81% 43,188.79 6,731.70 18.46% 11.17% 

2534 8,045.00 951.30 13.41% 49,225.03 6,036.24 13.98% 8.56% 

2535 8,876.90 831.90 10.34% 56,006.44 6,781.41 13.78% 8.08% 

2536 9,730.00 853.10 9.61% 62,179.73 6,173.29 11.02% 8.25% 

2537 10,708.80 978.80 10.06% 69,651.14 7,471.41 12.02% 8.99% 

2538 12,267.90 1559.10 14.56% 78,880.37 9,229.23 13.25% 9.24% 

2539 13,310.90 1043.00 8.50% 85,924.14 7,043.77 8.93% 5.90% 

2540 14,506.30 1195.40 8.98% 92,724.66 6,800.52 7.91% -1.37% 

2541 14,179.90 -326.40 -2.25% 92,134.44 -590.22 -0.64% -10.51% 

2542 13,712.40 -467.50 -3.30% 90,413.99 -1,720.45 -1.87% 4.45% 

2543 14,918.30 1205.90 8.79% 96,780.72 6,366.73 7.04% 4.75% 

2544 16,126.40 1208.10 8.10% 103,165.20 6,384.48 6.60% 2.17% 

2545 16,681.10 554.70 3.44% 108,389.24 5,224.04 5.06% 5.32% 

2546 18,121.40 1440.30 8.63% 116,743.45 8,354.21 7.71% 7.14% 



 

12/1 

 

ปีงบ 

ประมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จาํนวนหน่วยที<ผลติ อตัราการ

เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิ<มขึ�น (ลดลง) 

เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย % % 

2547 19,325.80 1204.40 6.65% 125,318.79 8,575.34 7.35% 6.34% 

2548 20,537.50 1211.70 6.27% 133,621.60 8,302.81 6.63% 4.60% 

2549 21,064.00 526.50 2.56% 142,004.68 8,383.08 6.27% 5.09% 

2550 22,586.10 1522.10 7.23% 146,925.49 4,920.81 3.47% 5.04% 

2551 22,568.20 -17.90 -0.08% 148,266.20 1,340.71 0.91% 2.48% 

2552 22,044.90 -523.30 -2.32% 145,286.31 -2,979.89 -2.01% -2.33% 

2553 24,009.90 1965.00 8.91% 160,189.53 14,903.22 10.26% 7.81% 

2554 23,900.21 -109.69 -0.46% 158,963.30 -1,226.23 -0.77% 0.08% 

 ที�มา :  กฟผ  . และ World Bank 

 ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2521 – 2554 ประเทศไทยมีความตอ้งการไอตัราการเติบโตโดยเฉลี�ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 9.01 
โดยเพิ�มจาก 2,100.60 เมกกะวตัต ์ในพ.ศ. 2512 เป็น 23,900.21 เมกกะวตัต ์ในพ.ศ. 2554 นอกจากนี,  จากสถิติที�ผา่นมา 
อตัราการเพิ�ม(ลดลง) ของความตอ้งการไฟฟ้ามีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth) 

 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า   

การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้ามีการนาํแบบจาํลอง End Use Model มาใช ้ ซึ� งเป็นการพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้าโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช ้ การขยายตวัของครัวเรือน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประกอบกบัการคาํนึงถึงสถานการณ์แวดลอ้มที�มีผลกระทบต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า เช่น นโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุน้เศรษฐกิจ เป้าหมายการประหยดัพลงังานของรัฐบาล นโยบายการพฒันาระบบรางเพื�อขนส่งมวลชน 
และผลกระทบจาภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การพยากรณ์
พลงังานไฟฟ้า และการพยากรณ์พลงัไฟฟ้าสูงสุด ขอ้มูลเผยแพร่โดยสาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวง
พลงังาน ค่าพยากรณ์พลงังานไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสูงสุด มีค่าดงันี,  
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เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย %

2555 26,355 2,285 9.49            175,089 14,383 8.95            

2556 27,443 1,088 4.13            183,283 8,194 4.68            

2557 28,790 1,347 4.91            191,630 8,347 4.55            

2558 30,231 1,441 5.01            200,726 9,096 4.75            

2559 31,809 1,578 5.22            210,619 9,893 4.93            

2560 33,264 1,455 4.57            219,616 8,997 4.27            

2561 34,593 1,329 4.00            227,760 8,144 3.71            

2562 35,869 1,276 3.69            236,408 8,648 3.80            

2563 37,326 1,457 4.06            246,164 9,756 4.13            

2564 38,726 1,400 3.75            255,591 9,427 3.83            

2565 40,134 1,408 3.64            265,039 9,448 3.70            

2566 41,567 1,433 3.57            274,672 9,633 3.63            

2567 43,049 1,482 3.57            284,640 9,968 3.63            

2568 44,521 1,472 3.42            294,508 9,868 3.47            

2569 46,003 1,482 3.33            304,548 10,040 3.41            

2570 47,545 1,542 3.35            314,925 10,377 3.41            

2571 49,115 1,570 3.30            325,470 10,545 3.35            

2572 50,624 1,509 3.07            335,787 10,317 3.17            

2573 52,256 1,632 3.22            346,767 10,980 3.27            

อัตราเพิ<มเฉลี<ยต่อปี 1,483 4.16 9,793 4.13

ปี

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

เพิ<ม เพิ<ม
ล้านหน่วยเมกะวตัต์

 

 

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

 จากรายงานของ ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน (สนพ.) สาํหรับช่วง 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 การใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมของประเทศมีปริมาณ 94,232 
กิกะวตัตช์ั�วโมง เพิ�มขึ,นจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 7.8 ขณะที�ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak 
Generation) ของปี เกิดขึ,นเมื�อวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2555 จาํนวน 26,774 เมกะวตัต ์ซึ� งเพิ�มขึ,นจากความตอ้งการ
ไฟฟ้าสูงสุดของปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 9.2 การเพิ�มขึ,นของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นผลมาจากการกระตุน้อุปสงค์

ที�มา: สาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายรถยนต์คนัแรก ประกอบกบัการเพิ�มขึ,นของนักท่องเที�ยว 
โดยเฉพาะนกัท่องเที�ยวจากจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย ส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าขอกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ,น 

 4.2.3 แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan) 

 เมื�อวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนพฒันากาํลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) เพื�อเป็นแผนระยะยาวในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าให้
เพียงพอกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศในระยะ 20 ปี ขา้งหนา้ โดยแผน PDP 2010 ไดมี้การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื�องเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  

 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 ครั, งแรก เนื�องจากความตอ้งการไฟฟ้า
สูงขึ,นเกินกวา่ที�มีการคาดการณ์ไว ้และเกิดปัญหาความล่าชา้ของโครงการโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 
จึงมีการเลื�อนจึงมีการเร่งพฒันาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที� 2 (800 เมกะวตัต)์ ของ กฟผ.และรับซื,อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ดว้ยระบบพลงัความร้อนร่วม (Congeneration) เพิ�มขึ,น โดยแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั, ง
ที� 1 ไดรั้บอนุมติัจาก ครม. เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 ครั, งที� 2 เนื�องจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวและ
คลื�นสึนามิที�ญี�ปุ่นเมื�อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลใหเ้กิดการรั�วไหลของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟู
กุชิมะไดอิชิ กระทรวงพลงังานจึงเสนอใหมี้การเลื�อนแผนการจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศไทยออกไป 3 ปี เป็นปี พ.ศ. 2566 เพื�อทบทวนมาตรการดา้นความปลอดภยั การเตรียมความพร้อมดา้น
กฎหมาย ดา้นกาํกบัดูแลและดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยแผน PDP  2010 ปรับปรุงครั, งที� 2 ไดรั้บ
อนุมติัจาก ครม. เมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แผน PDP 2010 ไดถู้กปรับปรุงเป็นครั, งที� 3 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555 – 2564 (Alternative Energy Development Plan) และแผน
อนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554 - 2573 (Energy Efficiency: EE) ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั กล่าวคือ พลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกจะถูกนาํมาใชท้ดแทนเชื,อเพลิงฟอสซิลให้ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ส่งผลให้
โรงไฟฟ้าที�ใช้เชื,อเพลิงฟอสซิลบางส่วนถูกทดแทนดว้ยโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานหมุนเวียน อีกทั,ง รัฐบาลมุ่ง
ส่งเสริมใหมี้การประหยดัพลงังาน และใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดเป้าหมายที�จะลดระดบัพลงังานต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) ส่งผลใหค่้าพยากรณ์ความตอ้งใชไ้ฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 
ปี พ.ศ. 2573 ลดลง 3,494 เมกะวตัต ์เป็น 52,256 เมะวตัต ์ 

จากแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  ปรับปรุงเป็นครั, งที� 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะ
มีกาํลงัการผลิต 70,686 เมกะวตัต ์เพิ�มจากปีพ.ศ. 2554 ซึ�งมีกาํลงัการผลิต 32,395 เมกกะวตัต ์โดยจะมีกาํลงัการผลิต
ที�สิ,นอาย ุ16,839 เมกกะวตัต ์จึงตอ้งเพิ�มกาํลงัการผลิต 55,130 เมกกะวตัต ์ในระหวา่ง 20 ปีนี,  ในปีพ.ศ. 2573 กฟผ.
จะมีกาํลงัการผลิตคิดเป็นร้อยละ 44 ของกาํลงัการผลิตทั,งหมด และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 
(SPP) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) มีกาํลงัการผลิตเป็นร้อยละ 21, 13 และ 4 ของกาํลงัการผลิตทั,งหมด 
ตามลาํดบั โดยจะมีการนาํเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 12 ของกาํลงัการผลิตทั,งหมด ทั,งนี,  กาํลงัการผลิตที�เหลือ
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ร้อยละ 6 จะเป็นกาํลงัการผลิตที�มาจากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานทางเลือกโดยยงัไม่มีการกาํหนดประเภทของโรงไฟฟ้า
อย่างชัดเจน นอกจากนี,  จากร้อยละ 13 ของกาํลงัการผลิตที�มาจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จะเป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) ร้อยละ 9.4 และ โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ร้อยละ 3.8  

 

4.3 ข้อมูลเกี<ยวกบัทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานที<ลงทุน 

4.3.1 ภาพรวมผู้ถือหุ้นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที< 4-2: โครงสร้างการถือหุน้ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

  บริษทั อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (อมตะ บี.กริม เพาเวอร์) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 โดยถือหุน้ทั,งทางตรงและทางออ้มรวมประมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ตามลาํดบั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ก่อตั,งขึ,นเมื�อวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,700 ลา้นบาทและมีทุนจดทะเบียนที�เรียกชาํระแลว้
จาํนวน 1,645 ลา้นบาท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์เป็นผูก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในกลุ่มอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์โดยมีคณะผูบ้ริหารที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ที�ยาวนานในธุรกิจไฟฟ้า 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 69.3 
ร้อยละ 29.7 ร้อยละ 30 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 60 ร้อยละ 62 ร้อยละ 62 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ โฮลดิ,ง 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 2 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 3 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ ระยอง 1 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ ระยอง 2 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ เซอร์วิส 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ เบียนหวั 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

กลุ่มบริษทั บี.กริม 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ซมัมิท ซนัไรซ์ 

เอนเนอจี จาํกดั 

ร้อยละ 56.23 ร้อยละ 13.77 ร้อยละ 30.00 
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 โดยผูถื้อที�แทจ้ริง (ultimate shareholders) ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คือผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ จาํกดั ซึ� งประกอบไปดว้ย กลุ่มบริษทั บี.กริม บริษทั อมตะ คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซมั
มิท ซนัไรซ์ เอนเนอจี จาํกดั  

 กลุ่มบริษัท บี.กริม ก่อตั, งในปี พ.ศ. 2421 เป็นบริษัทที�ด ํา เ นินธุรกิจหลากหลาย เช่น พลังงาน 
เครื�องปรับอากาศ สุขภาพ คมนาคมและอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนธุรกิจพลงังานกลุ่มบริษทับี.กริมก่อตั,งบริษทั บี.
กริม เพาเวอร์ จาํกดัเมื�อปี พ.ศ. 2536 โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทับี.กริม  เป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าที�มีกาํลงัการผลิต รวม
ประมาณ 500 เมกะวตัต ์  

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ก่อตั,งในปี พ.ศ. 2532 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในปี พ.ศ.2540 เป็นผูพ้ฒันาและบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี,  จงัหวดัระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี,  (เบียนหัว) ในประเทศ
เวียดนาม 

 บริษทั ซมัมิท ซันไรซ์ เอนเนอจี จาํกดั ก่อตั,งในปี พ.ศ.2550 เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ซูมิโตโม คอร์เปอ
เรชั�นซึ� งเป็นกลุ่มบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจซื,อมาขายไป ทั,งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย บริษทั ซมัมิท ซัน
ไรซ์ เอนเนอจี จาํกดั ทาํธุรกิจพฒันาและลงทุนในโครงการดา้นพลงังานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั,ง 
ประเทศไทย  

 ทั,งนี,  ปัจจุบนักลุ่มบริษทั บี.กริม มีโรงไฟฟ้าที�เปิดดาํเนินการแลว้จาํนวน 4 โรง ซึ�งไดแ้ก่ บี.กริม 1 บี.กริม 2 
บี.กริม 3 และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เบียนหวั มีกาํลงัการผลิตรวมกวา่ 496.6 เมกะวตัต ์และมีโรงไฟฟ้าที�อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้างจาํนวน 4 โรงไฟฟ้ากาํลงัการผลิตรวมประมาณ 469.7 เมกะวตัต ์นอกจากนี,  บริษทั บี.กริม จะเพิ�มกาํลงั
การผลิต 132 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2558 240 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2559 และ 600 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2560- 
2562 ทาํให ้ภายในปี 2562 จะกลุ่มบริษทับี.กริมจะมีโรงไฟฟ้า 16 โรง ในนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง กาํลงัการผลิต
รวมประมาณ 2,000 เมกะวตัต ์  ซึ� งจะกลายเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ ที�ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในประเทศไทย 
บริษทัที�ประกอบธุรกิจไฟฟ้าทั,งหมดที�ดาํเนินการภายใตก้ารบริหารงานของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เกือบทั,งหมด
เป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration)  เพื�อผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ,า ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทย  

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการแรกของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โดยเริ�มจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ในวนัที� 17 กนัยายน พ.ศ. 2541 และ วนัที� 28 
กนัยายน พ.ศ. 2544 ตามลาํดบั โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส้ร้างชื�อเสียงใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์ให้เป็นที�
ยอมรับในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดพ้ฒันาโครงการเพิ�มเติมอยา่งต่อเนื�อง โดยในวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทั
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จาํกดั เริ� มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภท
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โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ประเภทเดียวกบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีกาํลงัการผลิตรวม 130 เม
กะวตัต์ ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ, า ให้แก่ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื�อรองรับความตอ้งการซื,อไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครที�เพิ�มขึ,นอยา่งต่อเนื�องทุกปี  

 ในปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างจาํนวน 2 โรงไฟฟ้าที�กล่าวขา้งตน้ คือ บริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ ระยอง1 จาํกดั และ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง2 จาํกดั เริ�มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์
โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) มีกาํลงัการผลิตรวม 123.3 
เมกะวตัต์ และ 122.4 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง1 จาํกดั และ บริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ ระยอง 2 จาํกดั ดาํเนินการเพื�อผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
และไอนํ,าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี,  จงัหวดัระยอง  

  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานไปยังต่างประเทศ โดยลงทุนใน               
บริษทั อมตะ เพาเวอร์ เบียนหวั จาํกดั เป็นโรงไฟฟ้าที�ใชน้ํ, ามนัดีเซล (Diesel Generator)  มีกาํลงัการผลิตรวม 12.8 
เมกะวตัต ์ดาํเนินการเพื�อผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี, เบียน
หวั เริ�มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542  

 

4.3.2 ข้อมูลทั<วไปของโรงไฟฟ้าของบริษทัที<กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สญัญาเงินกู ้

สญัญาซื,อขายไฟฟ้า 

สญัญาซื,อขายไฟฟ้า 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 

อมตะ วอเตอร์ 

เจา้หนี,  

สญัญาซื,อขายกา๊ซธรรมชาติ 

สญัญาซื,อขายไฟฟ้าสาํรอง 

สญัญาบริการจดัหานํ, า
และบริการจดันํ,าเสีย 

สญัญาบริการสิ�งอาํนวย
ความสะดวก 

สญัญาบริการให้คาํปรึกษา อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์  

ปตท. 

กฟภ. 

ลูกคา้ภาค 
อุตสาหกรรม 

กฟผ. 

 

บนัทึกความเขา้ใจ 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 3 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 2 

แผนภาพที< 4-3: แผนภาพโครงสร้างผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 
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 ขอ้มลูทั�วไป บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ก่อตั,งขึ,นเมื�อวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 และ วนัที� 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2542 ตามลาํดบั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประกอบธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ที�ใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิงหลกั เพื�อ 

• ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวนบริษทัละ 90 เมกะวตัต์ให้แก่กฟผ. ภายใต้
สญัญาซื,อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 21 ปี สิ,นสุดวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
สาํหรับบี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับบี.กริม 2 

• ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุสาหกรรม 
(“ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม” หรือ “Industrial User : IU”) 

• ผลิตและจาํหน่ายไอนํ,าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  
ทั,งนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซื,อก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญาซื,อขายกบัปตท. เป็นระยะเวลา 21 
ปีสิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สาํหรับบี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับบี.
กริม 2   
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีกาํลงัการผลิตติดตั,ง ดงันี,  

กาํลงัการผลติตดิตั�ง บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต)์ 171.34 182.50 

ไอนํ,า (ตนัต่อชั�วโมง) 30 30 

ปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีทรัพยสิ์นหลกัที�ใชใ้นการผลิตและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
ดงันี,  

รายการทรัพย์สินหลกั บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ที�ดิน 36.7 ไร่ 21.6 ไร่ 

อาคาร 11 หลงั 4 หลงั 

หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  
(Gas Turbine Generator : GTG) 

2 เครื�อง 
 

3 เครื�อง 
 

เครื�องผลิตไอนํ,าจากพลงังานความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator : HRSG) 

2 เครื�อง 3 เครื�อง 

หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนันํ,า 
(Steam Turbine Generator : STG) 

1 เครื�อง 2 เครื�อง 
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ทุนจดทะเบียน บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี,   

 บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 1,500 1,060 

ทุนจดทะเบียนที�เรียกชาํระแลว้  
(ลา้นบาท) 

1,350 1,060 

มลูค่าที�ตราไวต่้อหุน้ (บาท) 7 (50 ลา้นหุน้) 

และ 10 (100 ลา้นหุน้) 

100 

 

ที�ตั,ง บี.กริม 1 ตั,งอยูที่� 700/370 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด 
ไฮเวย ์34 ตาํบล หนองไมแ้ดง อาํเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 

บี.กริม 2 ตั,งอยูที่� 700/371 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด 
ไฮเวย ์34 ตาํบล หนองไมแ้ดง อาํเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 

ราคาประเมิน ราคาประเมินทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ลงทุนโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 4.4 

ผู้ประเมนิราคา ราคาประเมนิ          
(ล้านบาท) 

วนัที<ประเมนิ 

บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั  
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จาํกดั 

6,303 – 6,745 29 มกราคม พ.ศ. 2556 

บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ 
จาํกดั 

6,656 – 6,830 6 กมุภาพนัธ์ 2556 
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4.3.3 โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 

4.3.3.1 โครงสร้างรายได ้

 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
(ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

บี.กริม 1 
รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้า  

        

จาํหน่ายให ้กฟผ.  1,644.0 51.6 1,523.3 44.9 1,699.4 48.6 1,759.4  45.0 
จาํหน่ายใหลู้กคา้
ภาคอุตสาหกรรม 

1,516.6 47.6 1,836.0 54.2 1,764.2 50.4 2,107.1  53.9 

รวม 3,160.6 99.2 3,359.3 99.1 3,463.6 99.0 3,866.5  98.9 
รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไอนํ,า  

8.2 0.3 9.4 0.3 8.8 0.2 9.3  0.2 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

13.3 0.4 13.3 0.4 13.3 0.4 14.1  0.4 

รายไดอื้�น/1 4.0 0.1 6.7 0.2 12.4 0.4 17.8  0.5 

รวมรายได้ 3,186.1 100.0 3,388.7 100.0 3,498.1 100.0 3,907.8  100.0 

บี.กริม 2 
รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้า  

        

จาํหน่ายให ้กฟผ.  1,681.3 51.9 1,621.7 43.8 1,713.5 43.1 1,823.3  41.2 
จาํหน่ายใหลู้กคา้
ภาคอุตสาหกรรม 

1,505.2 46.5 2,019.1 54.5 2,203.4 55.5 2,495.5  56.4 

รวม 3,186.5 98.4 3,640.8 98.3 3,916.9 98.6 4,318.7  97.6 
รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไอนํ,า  

44.2 1.4 54.3 1.5 46.8 1.2 77.2 1.7 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

4.6 0.1 4.6 0.1 4.6 0.1 5.2 0.1 



 

21/1 

 

 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
(ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

รายไดอื้�น/1 1.9 0.1 1.9 0.1 3.6 0.1 21.6 0.5 

รวมรายได้ 3,237.2 100.0 3,701.6 100.0 3,971.9 100.0 4,422.7  100.0 

 

1) รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีลกูคา้รายใหญ่ที�สุดคือ กฟผ. สาํหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มี

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ.คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ ร้อยละ 41.2 ของรายไดท้ั,งหมดของ บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต่างเขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้า (Power Purchasing Agreement) ระยะยาว
กบั กฟผ. เป็นเวลา 21 ปี ซึ� งสิ,นสุดวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 สาํหรับ บี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
สาํหรับบี.กริม 2 ตามลาํดบั โดยสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาซื,อไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 
Producer : SPP) มีรูปแบบของสญัญาเป็นมาตรฐานที�มีสาระสาํคญัไม่แตกต่างกนัระหวา่งผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็แต่ละ
ราย โดยกาํหนดใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มีหนา้ที�ในการจดัหาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง เดินเครื�อง จ่ายไฟฟ้า และ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 ทั,งนี,  กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที�จดัตั,งขึ,นตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูมี้
บทบาทสาํคญัในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยเป็นผูรั้บซื,อไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียว เป็นผูค้วบคุมระบบการ
จดัส่งกระแสไฟฟ้าทั,งหมดของประเทศ และเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมีกาํลงัผลิตรวม 15,010 
เมกะวตัต ์ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 นอกจากนี,  กฟผ. ยงัมีฐานะทางการเงินที�มั�นคง โดยปัจจุบนั กฟผ. ถือหุน้
โดยกระทรวงการคลงัทั,งหมดและเป็นรัฐวิสาหกิจที�มีรายไดสู้งเป็นอนัดบัสองของประเทศในปี พ.ศ. 2555 รองจาก
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) อีกทั,งบริษทั Standard & Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของ กฟผ. ไวที้�ระดบั 
BBB+ ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ�งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัเดียวกบัประเทศไทย และแนวโนม้เครดิตมี
เสถียรภาพ  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความสมัพนัธ์ที�ดีกบั กฟผ. มาอยา่งต่อเนื�องตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้ากวา่ 10 ปี โดยการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. อยา่งเคร่งครัด และพร้อมให้
ความร่วมมือกบั กฟผ. ในการแกไ้ขปัญหาที�อาจเกิดขึ,นตลอดเวลา   

 โครงสร้างรายได้พื,นฐานภายใต้สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ประกอบด้วย ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 

 (1) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment)  

 กฟผ. มีหนา้ที�ตามสญัญาในการชาํระค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) ขั,นตํ�าต่อเดือนตามอตัราที�กาํหนด 
ในแต่ละเดือนตามปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาซึ�งเท่ากบั 90 เมกะวตัต ์ สาํหรับ บี.กริม 1 และ 90 เมกะวตัต ์สาํหรับ
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บี.กริม 2 ซึ�งเป็นปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จะสามารถจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. ได ้ ซึ� งเป็นค่าความ
พร้อมในการผลิตไฟฟ้า โดยไม่คาํนึงวา่ กฟผ. จะสั�งเดินเครื�องผลิตไฟฟ้าและซื,อพลงังานไฟฟ้าหรือไม่ เนื�องจาก
บางส่วนของตน้ทุนค่าผลิตไฟฟ้าแปรผนัตามอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 80 ของค่าพลงัไฟฟ้านี,จะ
อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเหรียญสหรัฐ กล่าวคือ กฟผ. จะจ่ายส่วนต่างระหวา่งอตัราแลกเปลี�ยนจริงกบัอตัรา
แลกเปลี�ยนฐาน ( อตัราแลกเปลี�ยนฐาน คือ 27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี�ยนใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

 (2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 

 สาํหรับค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนที� กฟผ. จ่ายใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
สาํหรับการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าตามคาํสั�งเดินเครื�องของกฟผ. ค่าพลงังานไฟฟ้านี,จะครอบคลุมค่าเชื,อเพลิงใน
การผลิตและค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ที�เกิดจากการเดินเครื�องและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า ในส่วนของค่า
พลงังานไฟฟ้าที�คลอบบคลุมค่าเชื,อเพลิงนั,นจะอา้งอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติในปีฐานโดย บี.กริม 1 และบี.กริม 2ใช ้
สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็นปีฐานมีราคาก๊าซธรรมชาติเท่ากบั 77.0812 บาทต่อลา้นบีทีย ูกล่าวคือ กฟผ. จะจ่ายส่วนต่าง
ระหวา่งราคาก๊าซธรรมชาติจริงกบัราคาก๊าซธรรมชาติในปีฐาน  โดยคิดค่าความสิ,นเปลืองในการใชเ้ชื,อเพลิง (Heat 
Rate) ที� 8,600 บีทียตู่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง จึงเป็นการลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2  ทั,งนี,  กฟผ. ไดก้าํหนดปริมาณพลงังานไฟฟ้าขั,นตํ�าที�จะรับซื,อจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในแต่
ละเดือน (รายละเอียดของสูตรค่าไฟฟ้าโปรดพิจารณาในหวัขอ้  4.5.1.1.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 
1 และผูซื้,อ และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซื้,อ) 

2) รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม 

สาํหรับสาํหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 53.9 และร้อยละ 56.4 ของรายไดท้ั,งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ต่างเขา้ทาํสญัญาซื,อขาย (Power Purchasing Agreement) ระยะยาวกบัลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรม โดยทั�วไปจะมีอายสุญัญา 15 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้สญัญา โดยลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแสดง
ความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5  ปี ซึ� งอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของธุรกิจโรงไฟฟ้าที�มีการ
ทาํสญัญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยอายสุญัญาดงักล่าวทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถรักษาระดบักระแส
เงินสดใหค้งที�และทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีโอกาสในการจดัหาลกูคา้รายใหม่ เพื�อใหส้ามารถปรับปรุงเงื�อนไข
หรือราคาในสญัญาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนั,นได ้ ปัจจุบนัสญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าและไอ
นํ,าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมมีอายคุงเหลือประมาณ 3-5 ปี ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากกวา่ 
10 ปี ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีแนวโนม้ที�จะเป็นลกูคา้ที�ซื,อไฟฟ้าและไอนํ,าอยา่ง
ต่อเนื�อง  (โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 1 และผูซื้,อ และ
หวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซื้,อ  และรายละเอียดวนัสิ,นสุดสญัญาขายไฟฟ้า
กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมแต่ละรายในเอกสารแนบ 1) 

 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ที�อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ�งประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตชิ,นส่วนรถยนตแ์ละผลิตภณัฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
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ผูผ้ลิตเหลก็ โลหะ และพลาสติก และผูผ้ลิตชิ,นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัที�มีฐานะทางการเงินที�
มั�นคง มีชื�อเสียงทางธุรกิจ และหลายบริษทัเป็นบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ โปรดพิจารณารายชื�อ
ลกูคา้อุตสาหกรรม ในเอกสารแนบ 1 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีนโยบายทางดา้นการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยเนน้
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที�ไดคุ้ณภาพและมั�นคง และการใหบ้ริการที�ดี ซึ� งถือเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรมที�ตอ้งการรับกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ และป้องกนัปัญหาไฟดบัไฟตกที�อาจเกิดขึ,น อนั
จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีคณะวิศวกรเตรียม
ความพร้อมเพื�อแกไ้ขปัญหาตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อเป็นการรับประกนัคุณภาพไฟฟ้า และเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเพื�อรักษาและขยายฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คือกลุ่มลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมที�มีความตอ้งการไฟฟ้า
ในปริมาณสูงและสมํ�าเสมอ ทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2สามารถคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า
และวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งแม่นยาํ อนัเป็นปัจจยัส่งเสริมใหก้ารผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 มีประสิทธิภาพยิ�งขึ,น 

 โครงสร้างรายไดพื้,นฐานภายใตส้ัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้า
สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ของ กฟภ. และอาจมีส่วนลดจากราคาดงักล่าว ขึ,นอยู่การเจรจาระหว่างบี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมรายนั,นๆ โครงสร้างรายไดพื้,นฐานประกอบดว้ย ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า 
(Demand Charge)  ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Charge) ค่าบริการ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมติั หรือ เอฟที ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้มี) และส่วนลด (ถา้มี) 

(1) ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า (Demand Charge) 

ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าอา้งอิงจากค่าพลงัไฟฟ้าของกฟภ. โดยค่าพลงัไฟฟ้าดงักล่าวจะสะทอ้นถึง
การลงทุนของกฟภ. เพื�อใหมี้ความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าอยูเ่สมอเมื�อผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งการ ไดแ้ก่ การ
ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจาํหน่าย  

(2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Charge) 

ค่าพลงังานไฟฟ้าอา้งอิงจากค่าพลงังานไฟฟ้าของกฟภ. ซึ�งจะสะทอ้นถึงตน้ทุนดา้นเชื,อเพลิงที�ใชใ้น
การผลิตกระแสไฟฟ้า ตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 

(3) ค่าบริการ 

ค่าบริการ จะคาํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

(4) ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั หรือ เอฟที 
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ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟทีจะใชอ้ตัราเดียวกบัที� กฟภ. เรียกเกบ็
จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั�วไป โดยค่าเอฟทีจะคาํนวณจากตน้ทุนผนัแปรของ กฟผ. ในการซื,อเชื,อเพลิงเพื�อผลิต
และรับซื,อไฟฟ้า รวมทั,งตน้ทุนการส่งและจาํหน่ายไฟฟ้าและตน้ทุนผนัแปรอื�น ๆ เช่น อตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานจะเป็นผู ้
ทบทวนและกาํหนดนโยบายการปรับค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟทีดงักล่าว 

(5) ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้มี) 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 กาํหนดค่าประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor) เพื�อควบคุมประสิทธิภาพและ
การสูญเสียพลงังานในระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า โดยลกูคา้จะตอ้งชาํระส่วนต่าง หากไม่สามารถทาํตาม
ค่าที�กาํหนดได ้

(6) ส่วนลด (ถา้มี) 

บี .กริม 1  และบี .กริม 2 ให้ส่วนลดค่าพลังงานไฟฟ้าในจํานวนร้อยละที� กําหนดแก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมเทียบกบัค่าพลงังานไฟฟ้าของกฟผ. เพื�อเป็นการจูงใจซึ�งเรียกวา่ส่วนลดจูงใจ 

  (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 
1 และผูซื้,อ และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซื้,อ) 

ณ ว ันที�  31 มีนาคม พ.ศ.  2556 บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 ทําสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมทั,งสิ,นดงันี,  

• บี.กริม 1 ทาํสญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั,งสิ,น 35 ราย รวม 40 ฉบบั มี
กาํลงัไฟฟ้าทั,งสิ,น 66.135 เมกะวตัต ์ และทาํสญัญาจาํหน่ายไอนํ,าทั,งสิ,น 1 ฉบบั คิดเป็นไอนํ,า 6 
ตนัต่อชั�วโมง  

• บี.กริม 2 ทาํสญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั,งสิ,น 39 ราย รวม 47 ฉบบั มี
กาํลงัไฟฟ้าทั,งสิ,น 67.53 เมกะวตัต ์ และทาํสญัญาจาํหน่ายไอนํ,าทั,งสิ,น 3 ฉบบั คิดเป็นไอนํ,า 19 
ตนัต่อชั�วโมง  

 โดยในปี พ.ศ. 2555 สดัส่วนรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรกของ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงันี,  

 

สัดส่วนรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้า
ภาคอตุสาหกรรม 10 อนัดบัแรก 

บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ต่ อ ร า ยได้จ ากกา รจําห น่ า ยไฟ ฟ้ า ให้กับลู กค้ า
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 50 

ต่อรายไดร้วม ร้อยละ 35 ร้อยละ 26 
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 ทั,งนี,  รายชื�อลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรกของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในปีพ.ศ. 2555 (เรียง
ตามลาํดบัรายได)้ มีดงันี,   

ลาํดบั บี.กริม 1 บี.กริม 2 

1 บจ. สยามโตโยตา้อุตสาหกรรม บจ. ไทย เอน็โอเค 

2 บจ. แวนดา้แพค บจ. มิตซูบิชิ อิเลก็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ 
(ประเทศไทย) 

3 บจ. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) บจ. คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) 

4 บจ. ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) 

บจ. ไทยโตเคน เทอร์โม 

5 บจ. คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) บจ. อาซาฮี เทค อลมิูเนียม (ประเทศไทย) 

6 บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บจ. ไนลส์ (ประเทศไทย) 

7 บจ. อาซาฮี เทค อลมิูเนียม (ประเทศไทย) บจ. ทีอาร์ดบัเบิ,ลย ูฟจิู เสรีนา 

8 บจ. ไดกิ,น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) บจ. เอน็เอสเค แบริ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศ
ไทย) 

9 บจ. เดน็โซ่ (ประเทศไทย) บจ. เดน็โซ่ (ประเทศไทย) 

10 บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั�นแนล บจ. โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) 
 

3) รายไดจ้ากการจาํหน่ายไอนํ,า 

 สาํหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไอนํ,าในกบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.7 ของรายไดท้ั,งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั โดยบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ต่างเขา้ทาํสญัญาซื,อขายระยะยาวกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม รายต่างๆเป็นระยะเวลาเฉลี�ย 5 ปี 

โครงสร้างรายไดพื้,นฐานภายใตส้ัญญาซื,อขายไอนํ,ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยค่าพลงังาน
ความร้อนและค่านํ,า 

(1) ค่าพลงังานความร้อน 

 ค่าพลงังานความร้อนประกอบดว้ย ค่ากาํลงัการผลิต และค่าพลงังาน  ค่ากาํลงัการผลิตเป็นขั,นตํ�าที�ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมตอ้งชาํระตามอตัราที�กาํหนดในแต่ละเดือนตามปริมาณไอนํ,าตามสัญญา ส่วนค่าพลงังาน
จะครอบคลุมค่าเชื,อเพลิงซึ�งอา้งอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติตามเดือนที�กาํหนด 

(2) ค่านํ,า 

ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมจะชาํระค่านํ,าตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา นอกจากนี, ค่านํ, าจะอา้งอิงตามดชันีราคา
ผูผ้ลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิตของกิจการตามปีที�กาํหนด โดยดชันีราคาผูผ้ลิต เป็นดชันีชี, วดั
การเปลี�ยนแปลงราคาสินคา้โดยเฉลี�ยที�ผูผ้ลิตในประเทศไดรั้บจากการขายสินคา้  ณ  แหล่งผลิตไม่รวม        
ค่าขนส่งและภาษีมลูค่าเพิ�ม   
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 บี.กริม 1 ทาํสญัญาจาํหน่ายไอนํ,าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ดงันี,   

• บจ .เสริมสุข เบเวอร์เรจ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 บี.กริม 2 ทาํสญัญาจาํหน่ายไอนํ,าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ดงันี,   

• บจ .คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 

• บจ .เสริมสุข เบเวอร์เรจ 

• บจ. ไทย ไดโซ แอโรโซล 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กาํหนดราคาโดยใหส่้วนลดจากตน้ทุนที�ลูกคา้หลีกเลี�ยงไดห้ากซื,อไอนํ,าจากบี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 แทนการผลิตไอนํ,าใชเ้อง (Avoided Cost) ซึ� งเป็นวิธีการกาํหนดราคาที�มีประสิทธิภาพ และใหอ้ตัรา
กาํไรที�ดี  

4) รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 

การจาํหน่ายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม3จะคาํนวณจากสูตรคาํนวณราคาค่าไฟเดียวกนั 
โดยจะแบ่งเป็น 2 อตัรา ไดแ้ก่ อตัราราคาค่าไฟโอนในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง และ อตัราราคาค่าไฟโอนใน
ช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

โครงสร้างรายไดก้ารจาํหน่ายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 โดยหลกัการคือการแบ่งกาํไร
ระหวา่งบริษทัที�ผลิตไฟและบริษทัที�ขายไฟ ซึ�งจะยึดตามราคาเฉลี�ยที�ขายใหแ้ก่กฟผ. หรือลูกคา้อุตสาหกรรมของบี.
กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 โดยสูตรค่าไฟนี, มีที�ปรึกษาทางดา้นเทคนิคเขา้พิจารณาและเห็นว่าสมควร โปรด
พิจารณารายละเอียดของสญัญาขายไฟระหวา่งกนัที� เอกสารแนบ 1 

5) รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภค 

  สาํหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภคดงักล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 0.4 และร้อยละ 0.1 ของรายไดท้ั,งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 

 เนื� องจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันจึงได้ทําสัญญาใช้ระบบ
สาธารณูปโภคร่วมกนั โดย บี.กริม 1 เป็นเจา้ของและผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภค ซึ� งประกอบดว้ยสถานีสูบนํ,า
และถงัเกบ็นํ,าสาํหรับป้องกนัไฟไหม ้อาคารทั�วไปเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการ หอ้งทาํงานและโกดงัเก็บเครื�องมือ
และอุปกรณ์ หอ้งควบคุมส่วนกลาง รั, วลอ้มรอบและถนนเขา้ออกบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่อ
ก๊าซบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื�อเชื�อมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และสถานีมิเตอร์ 
โรงบาํบดันํ, า อุปกรณ์และสารเคมีบาํบดั ถงัเก็บนํ, ามนัดีเซลสํารอง เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าดีเซลสํารอง ระบบสื�อสาร
โทรคมนาคมบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สายส่งกระแสไฟฟ้า 115 กิโลโวลต ์และสถานีจาํหน่าย
ไอนํ, าให้แก่ บี.กริม 2 ในขณะที� บี.กริม 2 เป็นเจา้ของและเป็นผูใ้ห้บริการสถานีจาํหน่ายไฟฟ้าย่อยให้แก่ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใหแ้ก่บี.กริม 1 นอกจากนี,  บี.กริม3 ซึ� งไดเ้ริ�มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2555 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาใชร้ะบบสาธารณูปโภคร่วมกนักบั บี.กริม 1 และ บี.
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กริม 2 ซึ�งเป็นเจา้ของและผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภคดงักล่าวขา้งตน้ โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาดงักล่าว
ในหวัขอ้ 4.5.1.1.10 และ 4.5.1.2.10 

 โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ค่าใชเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ค่าธรรมเนียม
พิเศษ 

(1) ค่าใชเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

 บี.กริม3 ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการให้บริการสาธารณูปโภคซึ� งไดแ้ก่ ค่าใชเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ราย
เดือน ในอตัราเดือนละ 293,000 บาท ใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ 215,000 บาท ใหแ้ก่ บี.กริม 2 เป็นระยะเวลา 25 
ปี สิ,นสุดวนัที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2578 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 ในกรณีที�มีการซ่อมแซมหรือซ่อมบาํรุงเครื� องจกัรและอุปกรณ์พิเศษ นอกเหนือจากการซ่อมแซมบาํรุง
ตามปกติ บี.กริม3 จะรับผิดชอบรายจ่ายร่วมกบับี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ในอตัราร้อยละ 21.06 ของ
รายจ่ายดงักล่าว 

6) รายไดอื้�น 

 รายไดข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส่วนที�เหลือมาจากรายไดด้อกเบี,ย และรายไดอื้�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรง
กบัธุรกิจหลกัของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  สาํหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดด้งักล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 0.5 และ 0.5 ของรายไดท้ั,งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยา่งไรกต็าม รายไดอื้�นไม่ถือเป็นส่วนหนึ�งของ
รายไดข้องกองทุนรวม และไม่ไดถ้กูประมาณการในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุน
รวมจะเขา้ลงทุน 

4.3.3.2 โครงสร้างค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 

 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม  
(ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
(ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

บี.กริม 1 

ตน้ทุนการผลิต 2,218.8 75.8 2,404.4 75.4 2,607.3 79.2 3,030.9  82.1 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง 
บี.กริม เพาเวอร์ 
เซอร์วิส 

71.1 2.4 81.7 2.6 82.7 2.5 40.9  1.1 
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 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม  
(ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
(ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

ค่าซ่อมบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

187.5 6.4 240.6 7.5 120.8 3.7 107.9  2.9 

ค่าโสหุย้ 39.7 1.4 31.0 1.0 37.1 1.1 41.2  1.1 

ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย 

272.5 9.3 288.8 9.0 293.6 8.9 324.8  8.8 

ค่าบริหารจดัการทั�วไป 138.6 4.7 143.9 4.5 150.7 4.6 144.8  3.9 

รวมรายจ่ายจากการ

ดาํเนินงาน 
2,928.2 100.0 3,190.4 100.0 3,292.2 100.0 3,690.5  100.0 

บี.กริม 2 

ตน้ทุนการผลิต 2,193.4 80.7 2,473.5 82.0 2,851.3 84.2 3,425.6  85.1 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง 
บี.กริม เพาเวอร์ 
เซอร์วิส 

55.2 2.0 62.7 2.1 72.9 2.2 47.8 1.2 

ค่าซ่อมบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

69.9 2.6 64.2 2.1 20.2 0.6 102.4 2.5 

ค่าโสหุย้ 34.0 1.2 25.0 0.8 34.5 1.0 37.9 0.9 

ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย 

258.7 9.5 279.1 9.3 283.7 8.4 285.7 7.1 

ค่าบริหารจดัการทั�วไป 108.3 4.0 112.2 3.7 122.4 3.6 126.1 3.1 

รวมรายจ่ายจากการ

ดาํเนินงาน 
2,719.5 100.0 3,016.7 100.0 3,385.0 100.0 4,025.6  100.0 
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1) ตน้ทุนการผลิต 

 ตน้ทุนการผลิตหลกัของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเชื,อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ค่านํ,า ค่าซื,อ
ขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3  และค่าใชจ่้ายไฟฟ้าสาํรองกบั กฟภ. โดยค่าใชจ่้ายเชื,อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติถือเป็นตน้ทุนการผลิตหลกัในการประกอบการของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  สาํหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 มีตน้ทุนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 82.1 และ ร้อยละ 85.1 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยมีค่าใชจ่้าย
เชื,อเพลิงก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 87 และ ร้อยละ 97 ของตน้ทุนการผลิตของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั  

2) ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส 

 อายุสัญญาบริหารจดัการและบาํรุงรักษาระหวา่งบริษทักบั อมตะ บี.กริม เซอร์วิส ไดสิ้,นสุดลงในวนัที� 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้าํเนินการเจรจาตกลงกบัอมตะ บี.กริม เซอร์วิสเพื�อโยกยา้ย
บุคลากรของ อมตะ บี.กริม เซอร์วิส ส่วนหนึ�งที�มีความรู้ความชาํนาญในการบริหารจดัการและเขา้ใจเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เขา้สังกดัเป็นพนกังานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยบุคลากรของแต่ละ
บริษทัจะแยกกนัอยา่งชดัเจน ซึ�งวิธีการดงักล่าวเป็นการลดขั,นตอนการบริหารงาน ทาํใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังาน
ซ่อมบาํรุงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทาํใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากร อนั
เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิ�งขึ,น ส่งผลใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและ
ไอนํ,าที�มีคุณภาพสูง มีความมั�นคงของระบบ อีกทั,งยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานบางส่วนเนื�องจากบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 วา่จา้งบุคลากรโดยตรงโดยไม่ผา่นอมตะ บี.กริม เซอร์วิส จึงเพิ�มความสามารถในการทาํกาํไรของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ฉะนั,น ตั,งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะไม่มีค่าใชจ่้ายในส่วนนี,   

3) ค่าซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้านี, เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสัญญาบริหารจดัการและบาํรุงรักษา     
โดยเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนการบาํรุงรักษาที�กาํหนดไว ้สาํหรับปี พ.ศ. 2555 บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใชจ่้ายจากค่าซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.5 ของค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงานทั,งหมดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั  

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใหค้วามสาํคญักบัการซ่อมบาํรุงเครื�องจกัร ซึ� งถือเป็นกระบวนการที�มีความสาํคญั
อยา่งหนึ�งในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถดาํเนินงาน
ไดอ้ย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพเพียงพอที�จะผลิตกระแสไฟฟ้าไดต้ามขอ้กาํหนดในสัญญาซื,อขายไฟฟ้าระยะ
ยาว แผนการบาํรุงรักษาประกอบดว้ย แผนซ่อมบาํรุงส่วนที�ไดรั้บความร้อนสูง (Hot Gas Path Inspection) ซึ� งทาํ
ทุกๆ 3 ปี และแผนการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ (Major Overhaul) ทุกๆ 3-6 ปี ตามแต่มาตรฐานการซ่อมบาํรุง
ของแต่ละเครื�องจกัร โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะเป็นผูว้า่จา้งผูจ้ดัหาอะไหล่ชิ,นส่วนสาํหรับการซ่อมบาํรุง และจะ
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั,งนี,  การซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ของบี.กริม 1 เกิดขึ,นครั, งล่าสุดในปี พ.ศ. 
2555 สาํหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซหน่วยที� 1 และบี.กริม 1 มีแผนการซ่อมบาํรุงหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ
ครั, งใหญ่ถดัไปในปี 2556 สาํหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซหน่วยที� 2 ส่วนการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ของ
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บี.กริม 2 เกิดขึ,นครั, งล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 สาํหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซหน่วยที� 2 และหน่วยที� 3 และบี.กริม 2 
มีแผนการซ่อมบาํรุงหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซครั, งใหญ่ถดัไปในปี พ.ศ. 2556 สาํหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ
หน่วยที� 1 

 เมื�อตอ้งมีการซ่อมบาํรุง บี.กริม 1ซึ� งใช้เครื� องจักรผลิตไฟฟ้าจากบริษทั ซีเมนส์ เอจี จาํกดั จะว่าจา้ง
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ชิ,นส่วน และเขา้มาทาํการซ่อมอุปกรณ์ ส่วนบี.กริม 2 ไดล้งนามในสัญญาวา่จา้ง
กบับริษทั จีอี ประเทศไทย จาํกดั (“จีอี”) ซึ� งเป็นผูผ้ลิตเครื�องจกัรผลิตไฟฟ้าโดยตรงของบี.กริม 2 เพื�อเป็นผูจ้ดัหา
อะไหล่ชิ,นส่วน การบริการซ่อมอุปกรณ์ และการสนับสนุนทางดา้นเทคนิคให้กบับี.กริม 2 ซึ� งมีอายุสัญญา
ครอบคลุมอายสุญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. และอายขุองสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ
บี.กริม 2 โดยขอบเขตการใหบ้ริการของจีอีนั,นครอบคลุมการซ่อมบาํรุงตามแผน (Planned Maintenance) ซึ� งรวมถึง
แผนการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ (Major Overhaul) และการซ่อมฉุกเฉิน (Unplanned Maintenance) ทั,งนี,
สญัญาดงักล่าวเป็นการสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพของอะไหล่ชิ,นส่วนคงคลงัของ บี.กริม 2 และช่วยลดตน้ทุนการ
ดาํเนินงานในดา้นการจดัเก็บอะไหล่ชิ,นส่วนและในดา้นราคาอะไหล่ชิ,นส่วน โดยมีการจาํกดัอตัราการขึ,นราคา
สูงสุดในแต่ละปีไวใ้นสัญญา ส่งผลใหบี้.กริม 2 สามารถประมาณการตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาล่วงหนา้
ไดต้ลอดอายสุญัญา นอกจากนี,ยงัเป็นการเพิ�มคุณภาพการผลิตไฟฟ้าและไอนํ,าเนื�องจากจีอีเป็นผูรั้บประกนัคุณภาพ
อะไหล่ชิ,นส่วนที�จีอีเป็นผูจ้ดัหา อีกทั,งยงัรับประกนัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเพื�อให้มั�นใจว่าโรงไฟฟ้า
สามารถทาํการผลิตตามกระบวนการไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพเพื�อบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ 

 อยา่งไรกดี็ บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดท้าํสัญญาซื,อขายไฟฟ้าสาํรองกบั กฟภ. เพื�อที�จะสามารถจดัส่งไฟฟ้า
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมไดใ้นช่วงเวลาที�มีการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า ส่งผลใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บไฟฟ้า
อย่างต่อเนื�องและลดโอกาสการหยุดชะงักในการเดินเครื� องจักรของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โปรดพิจารณา
รายละเอียดสัญญาดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.1.1.3 สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 กบั กฟภ. และหวัขอ้ 4.5.1.2.3 
สญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 2 กบั กฟภ.   

4) ค่าโสหุย้ 

 ค่าโสหุ้ยประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเงินนาํส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังาน เรื�อง การนาํส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าสาํหรับผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ในอตัรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที�ผลิตได ้ค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(1) แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 เพื�ออุดหนุนค่าไฟฟ้าใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสในอตัรา 
0.12 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที�ผลิตได ้ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายจากการใชบ้ริการสาธารณูปโภคร่วมกนั 
สําหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใชจ่้ายจากค่าโสหุ้ยคิดเป็นร้อยละ 1.1 และ ร้อยละ 0.9 ของ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทั,งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 
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5) ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย ค่าเสื�อมราคาของส่วนปรับปรุงที�ดิน โรงไฟฟ้า สถานี
จาํหน่ายไฟฟ้ายอ่ย ระบบสายส่ง รวมถึงเครื�องตกแต่งสาํนกังาน และค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับปี พ.ศ. 
2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8.8 และ ร้อยละ 7.1 ของค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 

6) ค่าบริหารจดัการทั�วไป 

 ค่าบริหารจดัการทั�วไปของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ประกอบดว้ยค่าปรับที�ตอ้งชาํระให ้กฟผ. เนื�องจาก
สดัส่วนของพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพตํ�ากวา่ร้อยละ 10 ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื,อขาย
ไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กบั กฟผ. (โปรดพิจารณารายละเอียดสญัญาดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สญัญา
ซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 1กบั กฟผ.และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 กบั กฟผ.) และ
ค่าจา้ง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในการบริการดา้นที�ปรึกษา ธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในดา้นการบญัชี 
การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา การบริหารจดัการ การ
ธุรการ และการบริการสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อใชใ้นการประกอบกิจการ เช่น พื,นที�สาํหรับเกบ็งานและเอกสาร 
การเกบ็รักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังาน สาํหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใชจ่้ายจากค่า
บริหารจดัการทั�วไปคิดเป็นร้อยละ 3.9 และ ร้อยละ 3.1 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามลาํดบั 
 

4.3.3.3 สรุปผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา 

งบดุลของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

บี.กริม 1 
(ลา้นบาท) 

31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232.5 437.4 258.6 262.6 

ลกูหนี,การคา้และลกูหนี, กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั    418.6 439.8 413.5 515.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 667.2 579.6 498.3 491.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,318.4 1,456.8 1,170.4 1,269.5 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,834.9 2,627.8 2,400.4 2,194.8 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 27.8 25.2 22.7 20.07 
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บี.กริม 1 
(ลา้นบาท) 

31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 

รวมสินทรัพย์ 4,181.0 4,109.9 3,593.5 3,484.4 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี�สินหมุนเวยีน         
เจา้หนี,การคา้ 201.4 466.8 394.6 461 

เงินกูย้ืมระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 140.2            -    200 200 

ส่วนของหนี, สินที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี สุทธิ 177.0 281.2 317.3 360.2 

หนี, สินหมุนเวียนอื�น 161.4 38.4 14.1 31.3 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน            680.1             786.5             926.0         1,052.5  

หนี�สินไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,120.00 869.5 622.7 316.7 

หนี, สินอื�น 67.4 119.1 60.2 3.2 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,187.4 988.6 682.9 320.0 

รวมหนี�สิน 1,867.5 1,775.0 1,608.9 1,372.5 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0 

กาํไรสะสม 963.6 984.8 634.6 761.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313.6 2,334.8 1,984.6 2,111.9 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,181.0 4,109.9 3,593.5 3,484.4 

ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 

บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้)  

2552 2553 2554 2555 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            286.7             362.2             447.8             323.7  

ลกูหนี,การคา้และลกูหนี, กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั               391.6             451.1             383.7             502.3  



 

33/1 

 

บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้)  

2552 2553 2554 2555 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น            360.0             360.8             378.5             331.5  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน        1,038.4         1,174.2         1,210.0         1,157.5  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ        3,976.4         3,815.8         3,605.4         3,463.9  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        3,976.4         3,815.8         3,605.4         3,463.9  

รวมสินทรัพย์        5,014.8         4,989.9         4,815.3         4,621.5  

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี�สินหมุนเวยีน         
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื�น            222.3             322.1             367.6             394.6  
เงินกูย้ืมระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน                1.0    -              200.0             294.3  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี สุทธิ            446.5             524.0             586.8             678.1  
หนี, สินหมุนเวียนอื�น            125.1               22.9               23.9               21.3  
รวมหนี�สินหมุนเวยีน            795.0             868.9         1,178.4         1,388.3  

หนี�สินไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
สุทธิ        2,332.2         1,941.1         1,377.3             689.2  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน        2,332.2         1,941.1         1,377.3             689.2  

รวมหนี�สิน        3,127.2         2,810.1         2,555.7         2,077.5  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
   ทุนที�ออกและชาํระแลว้        1,060.0         1,060.0         1,060.0         1,060.0  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้            270.2             270.2             270.2             270.2  
กาํไรสะสม            557.4             849.6             929.4         1,213.8  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        1,887.6         2,179.9         2,259.7         2,544.0  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        5,014.9         4,989.9         4,815.3         4,621.5  

ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
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อตัราส่วนหนี, สินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 31 ธนัวาคม                                                                      

 (ตรวจสอบแลว้)  
2552 2553 2554 2555 

อตัราส่วนหนี, สินต่อทุนของบี.กริม 1 0.8 0.8 0.8 0.6 
อตัราส่วนหนี, สินต่อทุนของบี.กริม 2 1.7 1.3 1.1 0.8 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,ของบี.กริม 1 2.4 1.9 1.5 1.4 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,ของบี.กริม 2 1.5 1.6 1.3 1.0 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,รวมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 1.8 1.7 1.4 1.1 
ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

สินทรัพยข์องบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ส่วนใหญ่เป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 63.0 ร้อยละ 75.0 
ของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ส่วนหนี, สินระยะยาวของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ลดลง 
ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  อตัราส่วนหนี, สินต่อทุนของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 เท่ากบั 0.6  และ 
0.8  ตามลาํดบั  ทั,งนี,  ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 และบี.กริม 2  จะทาํการแกไ้ขสัญญาเจา้หนี,  (refinance) ขยาย
เวลาชาํระหนี,ออกไปโดยจะชาํระหนี, สินทั,งหมดภายในปีพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลาํดบั หลงัจากมีการแกไ้ข
สัญญาเจา้หนี,  (refinance) บี.กริม 1 มีสัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุนเพิ�มขึ,นเป็น 0.96 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุน
เป็น 1.2 โดยไม่รวมหนี, สินอื�นที�เกิดจากสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า นอกจากนี,การขยาย
เวลาชาํระหนี,ออกไปจะทาํใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี, รวมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 สูงขึ,นใน
อนาคต ส่วนเงินที�กูเ้พิ�มในครั, งนี, จะนาํไปใชใ้นการซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ที�จะเกิดขึ,นใน พ.ศ. 2556 เพื�อลดความผนั
ผวนของกระแสเงินสดที�โอนเขา้กองทุนในช่วงแรก อย่างไรกต็าม เมื�อตั,งกอง บี.กริม 1 และบี.กริม 2  จะมีการ
สะสมเงินในรายการตั,งสํารองสําหรับการซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่เพื�อลดความผนัผวนของกระแสเงินสดที�โอนเขา้
กองทุน  

ทั,งนี,  บี.กริม 1  และบี.กริม 2 มีขอ้จาํกดัดา้นการเงินตามสญัญาระหวา่งเจา้หนี,  โดยบี.กริม 1  และบี.กริม 2ไม่สามรถ
ก่อหนี, เพิ�มไดต้ามสัญญา อยา่งไรกต็าม จากร่างสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากกลุ่มสถาบนัการเงินของบี.กริม 1  และบี.
กริม 2 กบัธนาคารพาณิชยไ์ทย 3 แห่ง และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดของวงเงินกูด้งันี,  
- วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,967 ลา้นบาท สาํหรับการไถ่ถอน( Refinance) เงินกูฉ้บบัปัจจุบนั และเพื�อสาํรอง
สาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงใหญ่ และค่าใชจ่้ายในการลงทุนของโรงไฟฟ้า ในปี 2555 – 2556 
- วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 24.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํหรับการไถ่ถอน( Refinance) เงินกูฉ้บบัปัจจุบนั 
- วงเงินสินเชื�อหมุนเวียนประเภทหนงัสือคํ,าประกนั จาํนวน 356 ลา้นบาท เพื�อคํ,าประกนัการดาํเนินงานและ
ภาระหนา้ที�ของผูกู้ก้บั กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
- วงเงินสินเชื�อ สาํหรับเงินทุนหมุนเวียนจาํนวน 490 ลา้นบาท ซึ�งรวมถึง เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะสั,น หนงัสือ
คํ,าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสตรี์ซีท  
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โดยธนาคารพาณิชยไ์ทย และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศมีขอ้กาํหนดทางการเงินรวมของบี.กริม 1  และบี.กริม 2
ตามสญัญาสิ,นเชื�อดงันี,  
(ก)  สดัส่วนหนี, สินต่อทุน(D/E) ไม่สูงวา่ 2:1 
(ข)  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,  (DSCR) ไม่ตํ�ากวา่1.1:1 และบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถโอน

เงินสดส่วนเกินจากบญัชีที�เจา้หนี,กาํหนดรวมถึงการสามารถโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหแ้ก่กองทุนไดเ้มื�ออตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,  (DSCR) ไม่ตํ�ากวา่ 1.2:1 หรือไดรั้บการยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนี,  

(ค)  อตัราส่วนหนี, สินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบี,ย ภาษี ค่าเสื�อมและค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt/EBITDA) ไม่สูงกวา่ 
3.5:1 

หากมีการบงัคบัเอาหลกัประกนัตามสัญญา กองทุนรวมจะไดรั้บชาํระหลงัจากเงินกูเ้จา้หนี, ต่างๆ โดยหนี, สินระยะ
ยาวทั,งส่วนของสกลุเงินบาทและสกลุเงินดอลล่าสหรัฐของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยประมาณคงเหลือในแต่ละปี 
ตามตารางดงันี,  โดยคิดอตัราแลกเปลี�ยนในแต่ละปีอยูใ่นช่วง 29-30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

(ล้านบาท)/ ปี  2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เงินกูร้ะยะยาวคงเหลือ  2,571  2,229  1,813  1,358  806  190  
 

งบกาํไรขาดทุนของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

บี.กริม 1 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง ธันวาคม   

(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า      
จาํหน่ายให ้กฟผ.  1,644.0 1,523.3 1,699.4           1,759.4  
จาํหน่ายใหลู้กคา้
ภาคอุตสาหกรรม 

1,516.6 1,836.0 1,764.2           2,107.1  

รวม 3,160.6 3,359.3 3,463.6           3,866.5  
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไอนํ,า  8.2 9.4 8.8                   9.3  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

13.3 13.3 13.3                 14.1  

รายไดอื้�น/1 4.0 6.7 12.4                 17.8  

รวมรายได้ 3,186.1 3,388.7 3,498.1           3,907.8  

ตน้ทุนการผลิต 2,218.8 2,404.4 2,607.3           3,030.9  
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บี.กริม 1 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง ธันวาคม   

(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง บี.กริม 
เพาเวอร์ เซอร์วิส 

71.1 81.7 82.7                 40.9  

ค่าซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 187.5 240.6 120.8              107.9  

ค่าโสหุย้ 39.7 31.0 37.1                 41.2  

ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย 

272.5 288.8 293.6              324.8  

ค่าบริหารจดัการทั�วไป 138.6 143.9 150.7              144.8  

รวมรายจ่ายจากการดาํเนินงาน 2,928.2 3,190.4 3,292.2           3,690.5  

รายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการ

ดาํเนินงาน 
257.9 198.3 205.9              217.4  

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน        20.7         45.3           ( 2.2)                    0.2  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และภาษเีงินได้นิติบุคคล       278.7        243.5            203.7              217.6  

ตน้ทุนทางการเงิน        84.4        74.0           77.7                 60.0  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล       194.4        169.6            126.0               157.6  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        60.8         43.3             26.2                  30.3  

กาํไรสุทธิสําหรับปี       133.5        126.2              99.8               127.3  

ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  

(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า      
จาํหน่ายให ้กฟผ.  1,681.3 1,621.7 1,713.5            1,823.3  
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บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  

(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 

จาํหน่ายใหลู้กคา้
ภาคอุตสาหกรรม 

1,505.2 2,019.1 2,203.4 2,495.5  

รวม 3,186.5 3,640.8 3,916.9            4,318.7  
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไอนํ,า  44.2 54.3 46.8 77.2 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

4.6 4.6 4.6 5.2 

รายไดอื้�น/1 1.9 1.9 3.6 21.6 

รวมรายได้ 3,237.2 3,701.6 3,971.9            4,422.7  

ตน้ทุนการผลิต 2,193.4 2,473.5 2,851.3            3,425.6  

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง บี.กริม 
เพาเวอร์ เซอร์วิส 

55.2 62.7 72.9 47.8 

ค่าซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 69.9 64.2 20.2 102.4 

ค่าโสหุย้ 34.0 25.0 34.5 37.9 

ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย 

258.7 279.1 283.7 285.7 

ค่าบริหารจดัการทั�วไป 108.3 112.2 122.4 126.1 

รวมรายจ่ายจากการดาํเนินงาน 2,719.5 3,016.7 3,385.0            4,025.6  

รายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการ

ดาํเนินงาน 
517.7 684.9 586.9 397.1 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี�ยน      37.1       65.8          2.4 -0.5 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และภาษเีงินได้นิติบุคคล    554.8     750.7  589.3  396.6 

ตน้ทุนทางการเงิน            164.7             153.9  160.1 108.0 
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บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  

(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล            390.1             596.8  429.2 288.6 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   -                     -                     -   1.4 

กาํไรสุทธิสําหรับปี            390.1             596.8  429.2 287.2 

ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
หมายเหตุ: /1รายไดอื้�นไม่ถือเป็นส่วนหนึ�งของรายไดข้องกองทุนรวม และไม่ไดถู้กประมาณการในการประเมิน
มลูค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมจะเขา้ลงทุน 

 

รายไดร้วมบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพิ�มขึ,นอยา่งต่อเนื�อง โดยในปีพ.ศ. 2555 มีรายไดร้วมประมาณร้อยละ 98 มาจาก
การขายไฟฟ้า ซึ�งร้อยละ 44  ของรายไดจ้ากการขายไฟมาจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และร้อยละ 56  ของรายได้
จากการขายไฟมาจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยมีอตัราส่วนกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ( EBITDA margin) ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั ร้อยละ 13.9 และ 15.4 
 
บี.กริม 2 ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซึ� งของจะบี.กริม 2 บลอ็ค 2.0 สิ,นสุดในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 แต่มีการไดรั้บสิทธิประโยชนเ์พิ�มไป
สิ,นสุดในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื�องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ส่วน
บตัรส่งเสริมการลงทุนของบี.กริม 2 บลอ็ค 2.1 จะสิ,นสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
 
สาํหรับในปีพ.ศ. 2555 อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ซึ�งเท่ากบัร้อยละ 12 
และ 10 ตํ�ากวา่อตัราการเติบโตของตน้ทุนการผลิตของบี.กริม 1  และบี.กริม 2  ซึ� งเท่ากบัร้อยละ 16 และ 20 เหตุผล
หลกัมาจากตน้ทุนการผลิตที�เพิ�มขึ,นจากค่าก๊าซที�ปรับตวัสูงขึ,น ในขณะที�การปรับขึ,นค่าเอฟทีล่าชา้ โดยในครึ� งปีแรก
ไม่มีการปรับค่าเอฟทีซึ�งส่งผลต่อรายได ้ โดยภายหลงัค่าเอฟทีมีการปรับขึ,น 0.3 บาทในเดือนมิถุนายน  และ ปรับ
ขึ,นอีก 0.18 บาท เป็น 0.48 บาทในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555  อยา่งไรกต็าม กาํไรสุทธิของบี.กริม 1 ยงัสูงขึ,นกวา่ปี 
พ.ศ. 2554 ในขณะที�กาํไรสุทธิของบี.กริม 2 ตํ�าลง เนื�องจากในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที�บี.กริม 2 มีแผนการซ่อมบาํรุง
ครั, งใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายกวา่ 100 ลา้น ซึ�งเป็นทาํตามแผนการซ่อมบาํรุงที�ทาํทุก 3-6 ปี ซึ� งเมื�อจดัตั,งกองทุน บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 จะมีการตั,งรายการสาํรองเพื�อลดการผนัผวนของกระแสเงินสด โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 
4.6 
 
นอกจากนี,  บี.กริม 1และบี.กริม 2 ยงัตอ้งมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,ไม่ตํ�ากวา่ 1.1:1 ตามสญัญาเจา้หนี,  
มิฉะนั,น เจา้หนี,จะถือเป็นเหตุผิดนดัชาํระหนี,  และ  กรณีที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะโอนเงินสดส่วนเกินจากบญัชีที�
เจา้หนี,กาํหนด รวมถึงการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
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ตอ้งมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่ตํ�ากวา่ 1.2:1 ตามสญัญาสินเชื�อและ
สญัญาระหวา่งเจา้หนี,  โดยในปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1  และบี.กริม 2 เท่ากบั 1.4 และ 1.0 ตามลาํดบั   
 
ปริมาณและราคาไฟฟ้าและไอนํ,าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

บี.กริม 1 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 

การจดัส่งไฟฟ้า (กิกะวตัตช์ั�วโมง)        

จดัส่งให ้กฟผ. 572 547.4 582.2            530.5  
จดัส่งใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรม 499.1 619.2 592.7            646.9  

รวม         1,071.1          1,166.6      1,174.9          1,177.4  

ไอนํ,า (พนัตนั) 16.6 10.6 14.9                 9.8  

อตัราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี�ย    (ลา้นบาท / 
กิกะวตัตช์ั�วโมง)           

จดัส่งให ้กฟผ. 2.87 2.78 2.92              3.32  
จดัส่งใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรม 3.03 2.97 3.04              3.30  

รวม 2.95 2.88 2.98              3.31  

อตัราค่าไอนํ,าโดยเฉลี�ย    (ลา้นบาท / 
พนัตนั) 

 0.49  0.89  0.59 0.95 

 
 
 

บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
การจดัส่งไฟฟ้า (กิกะวตัตช์ั�วโมง)     

จดัส่งให ้กฟผ. 581.7 586.5 590.1 542.5 

จดัส่งใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรม 375.2 532.6 586.4 685.3 
รวม            956.9         1,119.1         1,176.5         1,227.8  

ไอนํ,า (พนัตนั) 59.7 66.7 48.1 50.2 
อตัราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี�ย    (ลา้นบาท / 
กิกะวตัตช์ั�วโมง)         
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บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม                                                                      
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
จดัส่งให ้กฟผ. 2.89 2.76 2.90 3.36 
จดัส่งใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรม 3.13 3.01 3.06 3.30 

รวม 2.98 2.88 2.98 3.33 

อตัราค่าไอนํ,าโดยเฉลี�ย(ลา้นบาท / 
พนัตนั) 

0.74 0.81 0.97 1.54 

ที�มา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 

ตามสญัญาซื,อขายไฟที�ขายใหแ้ก่กฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งขายพลงัไฟฟ้าใหแ้ก่กฟผ.เท่ากบั 90 เมกะวตัต ์
โดยหากบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟที�ขายใหแ้ก่กฟผ. บี.กริม 1  และบี.กริม 2  
จะตอ้งชาํระค่าปรับตามสญัญา ซึ�งในบางปี บี.กริม 1  และบี.กริม 2 ขายพลงัไฟฟ้าใหแ้ก่กฟผ.ตํ�ากวา่ 90  เมกะวตัตบี์.
กริม 1  และบี.กริม 2 จึงตอ้งชาํระค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 20 ของส่วนพลงังานไฟฟ้าที�ตํ�ากวา่ 90 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็
ตาม เนื�องจากที�ผา่นมาราคาไฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมเฉลี�ยสูงกวา่ราคาที�จดัส่งใหก้ฟผ. ซึ� งจะกระทบงบการเงิน
โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟใหก้ฟผ.จะลดลงจากจาํนวนการขายที�ลดลงและค่าปรับ แต่รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟ
ใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมจะสูงขึ,น นอกจากนี,  กฟผ.ยงัมีขอ้กาํหนดใหก้ารนาํพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพหรือผลิตไอนํ,าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 และ ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไม่
ตํ�ากวา่ร้อยละ 45 โดย 4 ปีที�ผา่นมา บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการชาํระค่าปรับจากการนาํพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพไม่ถึงร้อยละ 10 จึงตอ้งชาํระค่าปรับ (ค่าปรับไอนํ,า) ให ้กฟผ. เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ 
50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าที� กฟผ. ไดช้าํระใหแ้ก่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในรอบปีนั,นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบั
ผลต่างของสดัส่วนพลงัความร้อนที�กาํหนด กบัที� บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ทาํไดจ้ริง ซึ� งจะกระทบค่าใชจ่้ายในส่วนค่า
บริหารจดัการทั�วไปในงบการเงิน  อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่มีการชาํระค่าปรับจากประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตภายใน 4 ปีที�ผา่นมา โปรดพิจารณารายละเอียดความเสี�ยงการนาํพลงัความร้อนที�นาํไปใช้
ในกระบวนการอุณหภาพและค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต ในหวัขอ้ 4.10.2 หวัขอ้ยอ่ย 1.8.2 
 

4.3.4 ระบบการผลติ การจดัส่งไฟฟ้าและไอนํ�าและวตัถุดบิในการผลติของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

(ก)  ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอนํ,า 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นระบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ การนาํ
ระบบของหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดทาํงานร่วมกนั คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) 
เดินเครื�องร่วมกบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ,า (Steam Turbine Generator : STG)  

 ขั,นตอนการผลิตไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) เริ�มตน้จากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
(GTG) โดยการนาํอากาศอดัรวมกบัเชื,อเพลิงก๊าซธรรมชาติจนเกิดการจุดระเบิดและการเผาไหมขึ้,นภายในหอ้งเผา
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ไหมข้องเครื�องกงัหนัก๊าซ โดยกระบวนการเผาไหมนี้,จะทาํใหเ้กิดก๊าซร้อนที�มีแรงดนัสูงซึ�งทาํหนา้ที�หมุนกงัหนัก๊าซ
และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าส่วนนี,จะถูกส่งไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม 
เพื�อจาํหน่ายใหก้บักฟผ. และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 หลงัจากนั,น ก๊าซร้อนส่วนที�เหลือจากเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าจะนาํไปใชใ้นเครื�องผลิตไอนํ,าจากพลงังานความ
ร้อน (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) โดยการตม้นํ,าใหเ้ดือดกลายเป็นไอนํ,า โดยไอนํ,าส่วนหนึ�งสามารถ
นาํไปจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมและส่วนที�เหลือจะนาํไปใชใ้นหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ,า (STG) โดย
ไอนํ,าจะทาํหนา้ที�หมุนกงัหนัไอนํ,าและเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าส่วนนี,จะถูกส่งไป
ยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม เพื�อจาํหน่ายใหก้บักฟผ. และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมต่อไป และไอนํ,าส่วนที�เหลือ
จะผา่นกระบวนการควบแน่นใหก้ลายเป็นนํ,าเพื�อนาํกลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกครั, ง 

 โดยบี.กริม 1 ใชห้น่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของบริษทั ซีเมนส์ เอจี จาํกดั รุ่น V64.3  ส่วนบี.กริม 2 บลอ็ค 
2.0 และ บล็อค 2.1 ใชห้น่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของบริษทั จีอี ประเทศไทย จาํกดั (“จีอี”) รุ่น PG656Bและ 

PG658B ตามลาํดบั  

 นอกจากนี,  บริษทั มอท แมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จาํกดัซึ� งที�เป็นปรึกษาทางเทคนิคเขา้มาตรวจสอบทั,ง
ทางดา้นสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภยัและผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และเห็นวา่หน่วยผลิตของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  อยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน โดยถา้มีการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามแผนซ่อมบาํรุง โรงไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าตลอดอายสุญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 

   

รูปภาพที< 4-1: กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

กระแสไฟฟeา

หน่วยผลิตไฟฟeา
กังหันก๊าซ (GTG)

ก๊าซร้อน

ก๊าซร้อน

เครื�องผลิตไอน,ํา (HRSG)

เครื�องผลิตไอน,ํา (HRSG)

ไอน,ําแรงดันสูง

ไอน,ําแรงดันสูง

หน่วยผลิตไฟฟeา
กังหันก๊าซ (GTG)

หน่วยผลิตไฟฟeา
กังหันไอน,ํา 
(STG)

กระแสไฟฟeา

ไอน,ําจาก
กระบวนการผลิต

เครื�องควบแน่น

หอหล่อเย็น

ปล่องระบายความร้อน

ปล่องระบายความร้อน

ส่งกลับไปที�เครื�อง
ผลิตไอน,ํา
(HRSG)

ไอน,ํา

น,ําาอุณหภูมิสูง

น,ําอุณหภูมิต�ํา

ความร้อน
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  (ข) ระบบการจดัส่งกระแสไฟฟ้าและไอนํ,า 

 กระแสไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะถูกส่งไปตามสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission 
Line) ไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมที�สถานีจาํหน่ายไฟฟ้ายอ่ย (Substation) ซึ� งเป็นจุดที�มีการเชื�อมต่อกบั
สายส่งกระแสไฟฟ้าที�มีแรงดนัขนาดต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยกระแสไฟฟ้าจากสถานีจาํหน่ายไฟฟ้า
ยอ่ยดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งกระแสไฟฟ้าเหล่านี, เพื�อจาํหน่ายเขา้สู่ระบบกระแสไฟฟ้าของกฟผ. และเพื�อ
จาํหน่ายเขา้สู่โรงงานของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอมตะนครโดยตรง  

 สาํหรับระบบการจาํหน่ายไอนํ,าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2นั,นจะผา่นทางระบบท่อเชื�อมโยงไปยงัโรงงาน
ของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

  (ค) วตัถุดิบการผลิตในการผลิต 

 วตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอนํ,า คือ เชื,อเพลิง โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิงหลกั และใช้
นํ, ามนัดีเซลเป็นเชื,อเพลิงสํารอง นอกจากนี, ยงัมี วตัถุดิบอื�นๆ เช่น นํ, า และสารเคมีที�ใช้ในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนํ,า โดยมีรายละเอียดดงันี,  

1) ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิงหลกัของกระบวนการผลิตไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม  บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ต่างทาํสัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. ทั,งนี,  ตามรายละเอียดที�
ปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.2 และ 4.5.1.2.2 โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บั
โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิง
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาติของปตท. โดยมีการ
เชื�อมต่อเขา้กบัท่อก๊าซธรรมชาติของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที� ต.ดอนหวัฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ทั,งนี,  นบัตั,งแต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2เริ�มดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2ไม่เคยประสบปัญหาเรื�องการส่งผา่นท่อก๊าซธรรมชาติ คุณภาพก๊าซธรรมชาติ หรือปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติที�ไม่เพียงพอ 

การใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีขอ้ดีหลายประการ กล่าวคือก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื,อเพลิงปิโตรเลียมที�นาํมาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหมส้มบูรณ์ และมี
ความปลอดภยัสูงในการใชง้าน เนื�องจากมีมวลเบากวา่อากาศ จึงลอยขึ,นเมื�อเกิดการรั�ว  

โดยประเทศไทยมีแหล่งการจดัหาและสาํรองวตัถุดิบก๊าซธรรมชาติดงันี,  

ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั,งส่วนของพื,นที�พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย ณ 
สิ,นปี พ.ศ .2554 เป็นดงันี,  
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ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาต ิ ก๊าซธรรมชาต ิ(พนัล้านลกูบาศก์ฟุต) 

ปริมาณสาํรองที�พิสูจนแ์ลว้ (Proved Reserves) 10,061 

ปริมาณสาํรองที�คาดวา่จะพบ (Probable Reserves) 10,793 

ปริมาณสาํรองที�อาจจะพบ (Possible Reserves) 6,569 

ที�มา : กรมเชื,อเพลิงธรรมชาติ    

ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ อยูที่� 4,511 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต
ต่อวนั ซึ�งเพิ�มขึ,นร้อยละ 3.3 เมื�อเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 โดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 79 เป็นการจดัหาจากแห่งผลิตภายในประเทศ แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยร้อยละ 76 
และจากแหล่งบนบกร้อยละ 3 ก๊าซธรรมชาติส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 21 เป็นการนาํเขา้จาก
สหภาพพม่าเป็นหลกั และบางส่วนถูกนาํเขา้จากประเทศกาตาร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู และ
ไนจีเรีย 

ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยสาํหรับปี พ.ศ. 2553 – 2554 เป็นดงันี,  

หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั 
ผู้ผลติ 2553 

2554 

ปริมาณ สัดส่วน (%) 

แหล่งผลติภายในประเทศ  3,511 3,583 79 

  แหล่งอ่าวไทย  3,343 3,440 76 

 เจดีเอ องคก์รร่วมฯ 649 763 17 

 บงกช PTTEP 596 606 13 

 อาทิตย ์ PTTEP 501 407 9 

 ไพลิน Chevron E&P 430 411 9 

 เอราวณั Chevron E&P 256 239 5 

 ฟนูานและจกัรวาล Chevron E&P 199 179 4 

 โกมินทร์ Chevron E&P 85 95 2 

 เบญจมาศ Chevron 
Offshore 

76 
86 2 
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หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั 
ผู้ผลติ 2553 

2554 

ปริมาณ สัดส่วน (%) 

 สตูล Chevron E&P 82 111 2 

 ยะลา Chevron E&P 95 56 1 

 อื�นๆ  Chevron E&P 374 487 11 

  แหล่งบนบก  168 143 3 

 ภูฮ่อม Amerada 87 84 2 

 สิริกิติ�  PTTEP 63 43 1 

 นํ,าพอง Exxon Mobil 18 16 0.4 

แหล่งนําเข้า*  853 928 21 

 ยาดานา สหภาพพม่า 434 426 9 

 เยตากนุ สหภาพพม่า 419 404 9 

        LNG กาตาร์ รัสเซีย 
อินโดนีเซีย เปรู 
และไนจีเรีย 

- 98 2 

รวม  4,364 4,511 100 

ที�มา: สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

               สาํหรับระบบท่อส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Transmission and Distribution 
Pipeline System) นั,น การลงทุนและการดาํเนินการส่วนใหญ่โดย ปตท. โดยปัจจุบนั ระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีความยาว 3,286 กิโลเมตร เป็นท่อในทะเล 2,013 กิโลเมตร และท่อ
บนบก 1,273 กิโลเมตร สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีความยาว 770 
กิโลเมตร เชื�อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 

2) นํ,ามนัดีเซล 

นํ, ามนัดีเซลเป็นเชื,อเพลิงสํารองสําหรับผลิตไฟฟ้าในกรณีที�การจดัส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงกั 
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส้าํรองนํ,ามนัดีเซลไวที้�โรงไฟฟ้าซึ� งเพียงพอสาํหรับการเดินเครื�อง
เตม็กาํลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั อยา่งไรกดี็ นบัตั,งแต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เริ�มดาํเนินการผลิต
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และจําหน่ายไฟฟ้า  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไม่เคยประสบปัญหาการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ
หยดุชะงกั ดงันั,น บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จึงยงัไม่ตอ้งใชน้ํ,ามนัดีเซลที�สาํรองไว ้ 

3) นํ,า 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานตามร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ� งตอ้งใช้นาํใน
ขั, นตอนการผลิตไฟฟ้า อาทิเช่น ใช้นํ, า เ ป็นวัตถุดิบในการผลิตไอนํ, า เพื�อปันกังหันผลิต
กระแสไฟฟ้า และใชน้ํ, าในการหล่อเยน็เพื�อส่งนํ,าไปที�เครื�องผลิตไอนํ,าอีกครั, ง บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 ซื,อนํ,าที�ใชใ้นโรงไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั ภายใตส้ัญญาบริการจดัหานํ,าและ
บริการจดัการนํ, าเสียตามรายละเอียดที�ปรากฎในหัวขอ้ 4.5.1.1.7 สัญญาบริการจดัหานํ, า และ
บริการจดัการนํ, าเสีย ระหว่าง  บี.กริม 1 กบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั และหัวขอ้ 4.5.1.2.7 
สญัญาบริการจดัหานํ,า และบริการจดัการนํ,าเสีย ระหวา่งบี.กริม 2 กบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั 
โดยสัญญาดงักล่าวของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสิ,นสุดในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2565  ตามลาํดบั โดยบี.กริม 2 จะต่ออายุสัญญาอีกเมื�อครบอายุสัญญา เพื�อให้
สิ,นสุดในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2565  อีกทั,ง บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)   ตกลงที�จะ
ใหบ้ริการจดัหานํ,า และบริการจดัการนํ,าเสียแก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 หากบริษทั อมตะ  วอเตอร์ 
จาํกดั หยดุการใหบ้ริการ  

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจบริหารจดัการแหล่งนํ,าเพื�อผลิตและส่งจ่ายนํ,าประปา นํ,า
ดิบ และดูแลระบบบาํบดันํ, าเสียส่วนกลางให้กบัผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จงัหวดัชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี,  จงัหวดัระยอง โดยบริษทั อมตะ วอเตอร์ 
จาํกดั จดัตั,งเมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2542 ถือหุน้โดยบริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 
100 และมีทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท 

สาํหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั,นมีแหล่งนํ,าดิบจากแม่นํ,าบางปะกงและบึงธนากร โดยเกบ็
รักษานํ, าดิบจากแหล่งดงักล่าวไวใ้นอ่างเก็บนํ, าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที�มีขนาดความจุ
ทั,งสิ,น 16.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี 

4) สารเคมี 

โดยปกติสาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมมีความตอ้งการใชส้ารเคมีในปริมาณนอ้ยและ
ไม่เป็นอนัตราย โดยสารเคมีที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ใชเ้ป็นเพียงสารเคมีสาํหรับปรับปรุงคุณภาพ
นํ,าเพื�อใชใ้นการผลิตนํ,าเลี,ยงหมอ้นํ,า(Demineralized Water)ซึ� งสารเคมีทั,งหมดสามารถจดัหาได้
จากผูผ้ลิตภายในประเทศ 
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 4.3.5 กลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 

 เนื�องจากปัจจุบนัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้าํเนินการเดินเครื�องเพื�อผลิตไฟฟ้าภายใตส้ัญญา
ซื,อขายไฟฟ้าอยา่งเต็มกาํลงัการผลิตแลว้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงมีการบริหารจดัการไฟฟ้าโดยการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการดาํเนินงานและรักษามาตรฐานการดาํเนินงานที�ดี โดยมีกลยุทธ์หลกั
ในการบริหารจดัการดงันี,   

1) การบริหารจดัการแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม (Pool) 

ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม (Pool) ระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และโรงไฟฟ้าอื�นๆ ของกลุ่มอมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ เพิ�มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในแผนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยหาก
โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ�งของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีความจาํเป็นตอ้งลดการผลิตเพื�อซ่อมแซม
ไม่วา่จะเป็นการซ่อมบาํรุงตามแผน หรือการซ่อมฉุกเฉิน ทาํใหไ้ม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
เพียงพอต่อความตอ้งการของกฟผ. หรือลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ� งสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนโดยส่งเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม  เพื�อจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบักฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมตามสัญญาที�ทาํไวก้บัอีกแห่งหนึ� ง ทั,งนี, โรงไฟฟ้าที�ไม่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงดงักล่าวไดน้ั,นจะชาํระค่าผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้าที�
เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าแทนให้ในช่วงดงักล่าวตามปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน โดยบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจเรื�องการซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งกนัเพื�อกาํหนดเงื�อนไข
การจ่ายชาํระ ค่าไฟฟ้าที�ผลิตทดแทนกนั ตามรายละเอียดที�ปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.8 และ หวัขอ้ 
4.5.1.2.8 บนัทึกความเขา้ใจเรื�องการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

นอกจากนี,  วิธีการดงักล่าวส่งผลใหท้ั,งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถปฏิบติัตามสัญญาซื,อขาย
ไฟฟ้าได้แมต้้องลดการผลิตไฟฟ้าชั�วคราว อีกทั, งยงัส่งผลให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมได้รับ
กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื� องสมํ�า เสมอ ซึ� งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคัญที�ทําให้ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมดาํเนินการต่ออายสุญัญาซื,อขายไฟฟ้าอยา่งต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั 

ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วมดงักล่าวยงัส่งผลให ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถปรับแผนการผลิต
กระแสไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา 
เพื�อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใชเ้ชื,อเพลิง และ
เพิ�มความสามารถในการทาํกาํไรใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

ทั,งนี,  ผูบ้ริหารไดน้าํระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วมนี,มาใชก้บั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์3 จาํกดั และ
มีแผนที�จะนําระบบระบบการจ่ายไฟร่วมนี, มาใช้กบัโครงการโรงไฟฟ้าอื�นของอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ ที�จะสร้างในอนาคต โดยปัจจุบนั บี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3 ไดมี้การลงนามใน
สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหว่างกนัเพื�อกาํหนดเงื�อนไขการจ่ายชาํระค่าไฟฟ้าที�ผลิตทดแทนกนัตาม
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รายละเอียดที�ปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.9 สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 1 และบี.กริม3 และ
หวัขอ้ 4.5.1.2.9 สญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 และบี.กริม3 

2) การควบคุมรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยมีตวัวดัผลการดาํเนินการที�สาํคญั 
(Key Performance Indicator หรือ KPI) ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ความสาํเร็จของธุรกิจขึ,นอยูก่บัประสิทธิภาพในการเดินเครื�องโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ซึ� งประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ทั,งประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต และระยะเวลาการ
ซ่อมบาํรุง เนื�องจากภายใตข้อ้กาํหนดของสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้า
กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะตอ้งชดเชยค่าเสียหายหากโรงไฟฟ้าไม่มี
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า และ/หรือ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอนํ,าในแต่ละเวลาของวนัตาม
ปริมาณที�กาํหนดไวใ้นสญัญา  

ตวัวดัผลการดาํเนินการที�สาํคญั (Key Performance Indicator หรือ KPI) ที�ใชใ้นการประเมินผล
การปฏิบติัการ มีดงันี,  

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity Efficiency) คือ สัดส่วนของผลบวก
ระหวา่งพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตได ้และครึ� งหนึ�งของพลงังานความร้อนที�จะนาํไปใชใ้นกระบวนการ
อุณหภาพ ต่อปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติที�ใชท้ั,งหมดโดยคิดจากค่าความร้อนตํ�า ซึ� งเป็น
ค่าความร้อนที�สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงโดยหกัพลงังานส่วนหนึ�งที�ตอ้งใชใ้นการระเหยนํ,าที�สะสม
อยู่ในก๊าซธรรมชาติออกไประหว่างการเผาไหม้ ฉะนั,นเมื�อบี.กริม 1 และบี.กริม 2ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตนอ้ยหรือผลิตไอนํ,าจากกระบวนการอุณหภาพไดม้าก จะถือวา่ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตสูง ทั,งนี, บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดก้าํหนดประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดย
ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตตอ้งไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 45 โดยคิดเฉลี�ยแต่ละปี ถา้บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าตามประสิทธิภาพดงักล่าวตามที�กฟผ.กาํหนด บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 จะตอ้งชาํระค่าปรับให้แก่กฟผ.ในส่วนค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 2 

ระยะเวลาการซ่อมบํารุง (Outage) คือ จาํนวนชั�วโมงของการหยุดเครื�องเพื�อตรวจ ซ่อม และ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ในรอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน ทั,งนี, บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 จะมีการกาํหนดแผนการตรวจ ซ่อม และบาํรุงรักษาไวล่้วงหนา้ โดยกาํหนดระยะเวลา
การซ่อมบาํรุงในแต่ละปีให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กล่าวคือ
จาํนวนชั�วโมงของการหยดุเครื�องเพื�อตรวจ ซ่อม และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ารวมกนัตอ้งไม่เกิน 840 
ชั�วโมงต่อปีสําหรับปีที�ไม่มีการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่และไม่เกิน 1,080 ชั�วโมงต่อปี
สาํหรับปีที�มีการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ซึ�งทาํทุกๆ 3-6 ปี 
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3) การปรับปรุงความมั�นคง (Reliability) ของระบบส่งและระบบจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ลงทุนพฒันาและปรับปรุงระบบส่งและระบบจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าอยา่ง
ต่อเนื�องเพื�อให้มีความมั�นคงสูง ทั, งทางด้านเครื� องมืออุปกรณ์ในการควบคุมและบาํรุงรักษา 
เทคโนโลยีการควบคุมสั�งการสมัยใหม่ การเลือกชิ,นส่วนซ่อมบํารุงที� มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล การเสริมอุปกรณ์ป้องกนัระบบหรือบรรเทาความเสียหาย เพื�อให้สามารถส่ง
กระแสไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมนาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตไดโ้ดยไม่หยุดชะงกัและทาํ
ใหก้ระบวนการผลิตของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง  

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เนน้การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงานโดยมีการจดัทาํงบประมาณราย 5 
ปี และรายปี เพื�อวางแผนเกี�ยวกบัลกัษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใชจ่้ายต่างๆทั,งระยะปาน
กลางและระยะสั,น  นอกจากนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีการวิเคราะห์ และติดตามสาเหตุของผล
แตกต่างระหว่างค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นจริง และค่าใชจ่้ายที�คาดการณ์ตามงบประมาณอยา่งสมํ�าเสมอ 
เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการดาํเนินงานที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายที�สูงเกินความ
เหมาะสม และนาํมาปรับปรุงงบประมาณราย 5 ปี และงบประมาณสาํหรับปีถดัไปใหมี้ความสม
เหตุผลมากขึ,น และสะทอ้นการวางแผนการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ,น  

5) การบริหารจดัการและคุณภาพของบุคคลากร  

เนื� องจากคณะผู ้บริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์ทํางานใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามากวา่ 30 ปี และมีประสบการณ์จากการทาํงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยมากวา่ 17 ปี ทาํใหค้ณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม  2 มีทกัษะและความ
ชาํนาญในการบริหารโรงไฟฟ้า สามารถคดัเลือกบุคลากรที�มีคุณภาพมาร่วมงาน มีมุมมองและ
ความเข้าใจในกฎระเบียบและทิศทางการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐที�กํากับดูแล
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อีกทั,งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบักฟผ. ซึ� งเป็น
ลูกคา้รายใหญ่ที�สุดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มี
ความแข็งแกร่งในการเผชิญกบัสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ,นกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า 
รวมทั,งกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐ โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องใน
การสรรหาผูบ้ริหารและบุคคลากรที�มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเพื�อเขา้
ร่วมบริหารงานกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2  

นอกจากนี,  คณะวิศวกรของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์ดา้นงานซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า
และเครื�องจกัรของโรงไฟฟ้ามากว่า 10 ปี และมีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั,งบี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นการซ่อมบาํรุง
อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหมี้ความรู้ความชาํนาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2
สามารถประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการว่าจา้งบริษทัภายนอกเพื�อดาํเนินงานซ่อมบาํรุงได ้
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นอกจากนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 โดยดาํเนินโครงการ Work Improvement Suggestion ซึ� งสนบัสนุนให้
พนกังานไดคิ้ด ศึกษา และเสนอขอ้แนะนาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามประสบการณ์และสภาพ
ปัญหาจริงที�แต่ละหน่วยงานพบเพื�อนาํมาปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 

6) การบริหารจดัการเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอนุมติับทวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม (EIA : Environmental Impact Assessment) ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในปี พ.ศ. 
2539 และ พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั  สาํหรับการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า นอกจากนี,  บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 มีการแต่งตั,งคณะทาํงานเพื�อดูแลตรวจสอบคุณภาพและลดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มอย่างต่อเนื�องในดา้นต่างๆ ซึ� งประกอบดว้ย คุณภาพอากาศ ระดบัเสียงในบรรยากาศ 
และคุณภาพนํ, าทิ,งให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีระบบออนไลน์ที�ใช้
ควบคุมการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้ม ติดตามการแกไ้ขปัญหารวมถึงการป้องกนัดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั และมีการจดัทาํรายงานการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตาม
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งไม่พบปัญหาความไม่สอดคลอ้งและขอ้บกพร่องใดๆ และยงัไดรั้บการ
รับรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 และ TSI 18001 มาอยา่งต่อเนื�อง
จนถึงปัจจุบนั 

4.3.6 การบริหารจดัการของบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เพื<อการป้องกนัความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบริษทัในเครือ 

 เนื�องจากบริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จํากัดเป็นผู ้ถือหุ้นของผู ้ผลิตไฟฟ้าที�อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครหลายบริษทั ดงันั,นบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จาํกดัจึงมีการบริหารจดัการบริษทั
ในเครือโดยมีการแบ่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรายการระหวา่งกนัอยา่งเป็นธรรมและชดัเจน 

1)  การขายไฟระหวา่งกนั 

บริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จํากัดมีการบริหารจัดการแบบระบบจ่ายไฟฟ้าร่วมเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าทดแทนให้กันนั,น ทั, งนี, เมื�อมีการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนใหก้นัการคิดคาํนวณราคาค่าไฟระหวา่งกนัจะเป็นไปตามสูตรตามที�ระบุไวใ้นสัญญาซื,อ
ขายไฟฟ้าระหว่างกนัโดยเป็นการแบ่งกาํไรอย่างเป็นธรรม โดยสูตรค่าไฟดงักล่าวไดรั้บความ
เห็นชอบจากบริษทั มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จาํกดัซึ� งที� เป็นปรึกษาทางเทคนิคของ
กองทุนรวม  

2) การใชส้าธารณูปโภคส่งร่วมกนั 

บริษทัในเครือของบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จาํกดัมีการใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั อยา่งเช่น 
เครื�องจกัร และอุปกรณ์ รวมทั,งสายส่ง บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการจ่ายค่าสาธารณูปโภคระหวา่ง
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กนัเอง โดยบี.กริม 2 ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคระหวา่งกนัใหก้บั บี.กริม 1 เป็น
จาํนวน 1,111,000 บาทต่อเดือน และ บี.กริม 1 ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภค
ระหวา่งกนัใหก้บับี.กริม 2 เป็นจาํนวน 383,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี, บี.กริม3 จะชาํระค่าใช้
สาธารณูปโภคดงักล่าวให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นรายเดือนตามสัญญาการใช้
สาธารณูปโภคร่วมกนัในอตัราเดือนละ 293,000 บาท และ อตัราเดือนละ 215,000 บาท ตามลาํดบั 

3) การโอนบุคลากรจากอมตะ บี.กริม เซอร์วิส 

อมตะ บี.กริม เซอร์วิสโอนบุคลากรซึ� งทาํการบริหารจดัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและสิ� ง
อาํนวยความสะดวกไปยงับี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยจะสงักดับี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 อยา่งชดัเจน  

4) การแข่งขนัในการจาํหน่ายไฟใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บริษทัใน
เครือที�ตั,งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

  เนื�องจาก อมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าขนาดเลก็หลายโรงนอกจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2   จึงอาจทาํให ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเสี�ยงจากการแข่งขนั กบัโรงไฟฟ้าของ
บริษทัในเครืออื�นๆ อยา่งไรกต็าม อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์และกองทุนรวม ตกลงเขา้ทาํสัญญาตก
ลงกระทาํการ โดยมีขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
ตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือ
ความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2  
นอกจากนี,  ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีมากกว่ากาํลงัการผลิตของ
โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมที�ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั และราคาค่าไฟฟ้าที�ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัทางดา้นราคาเพื�อดึงดูดลกูคา้  

โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้  4.10.2 หวัขอ้ยอ่ย 1.11 

 
4.4 มูลค่าของทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานที<ลงทุน 

 4. 4.1 ราคาประเมนิทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานที<กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยบริษทัประเมนิมูลค่า

ทรัพย์สิน มรีายละเอยีดดังนี� 

ผู้ประเมนิราคา ราคาประเมนิ          
(ล้านบาท) 

วนัที<ประเมนิ 

บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จาํกดั 

6,303 – 6,745 29 มกราคม พ.ศ. 2556 

บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จาํกดั 6,656 – 6,830 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
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4. 4.2 วธีิการที<ใช้ในการประเมนิค่าและสมมตฐิานที<สําคัญที<ใช้ในการประเมนิค่าของบริษทัประเมนิ

ราคารายที< 1 โดยบริษทั เอนิส์ท แอนด์ ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จาํกดั 

  ในการประเมินมลูค่านี,  ใชวิ้ธีพิจารณาจากรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ที�ระบุ
ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (Income Approach) โดยวิธีคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของรายไดสุ้ทธิที�เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นสมมติฐานที�สาํคญัที�ใชใ้นการ
ประเมินค่าในรายงานการประเมินค่า โดยวนัจดัตั,งกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานถูกกาํหนดไวเ้ป็นวนัที� 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 ดงันั,น ประมาณการกระแสเงินสดสาํหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานจึงเป็นประมาณ
การสําหรับช่วงเวลาตั,งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที� 16 กนัยายน 2562 หรือคิดเป็นระยะเวลา
ประมาณ 7 ปี สาํหรับบี.กริม 1 และตั,งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที� 27 กนัยายน 2565 หรือคิดเป็น
ระยะเวลาประมาณ 10 ปี สําหรับบี.กริม 2 ตามระยะเวลาสิ,นสุดสัญญาขายไฟฟ้ากบักฟผ.หรือตาม
ระยะเวลาสิ,นสุดสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยมีสมมติฐานสาํคญัดงันี,  

• รายไดข้องบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประกอบดว้ยรายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้บักฟผ. และรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าและไอนํ,าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม และรายไดจ้ากการใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั 

• อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ. อยูที่�ร้อยละ -3.5 ถึง 11.8 และร้อยละ -3.3 ถึง 8.9 
สาํหรับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามลาํดบั อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ลุ่มลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมอยูที่�ร้อยละ 2.0 ถึง 6.5 และร้อยละ 2.1 ถึง 9.4 สาํหรับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามลาํดบั 
นบัตั,งแต่วนัที�ประเมินมลูค่าจนถึงวนัสิ,นสุดสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

•  ตน้ทุนขายที�สาํคญั ไดแ้ก่ ค่าเชื,อเพลิง ค่าซื,อไฟฟ้าระหวา่งกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานและบาํรุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร โดยค่าเชื,อเพลิงเป็นสดัส่วนที�สูงที�สุดใน
ตน้ทุนขาย ค่าเชื,อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 72 ถึงร้อยละ 77 ของรายไดท้ั,งหมดสาํหรับ บี.กริม 1 และคิดเป็นร้อย
ละ 67 ถึงร้อยละ 73 ของรายไดท้ั,งหมดสาํหรับ บี.กริม 2 และคิดเป็นร้อยละ 84 ถึง 89 ของค่าใชจ่้ายทั,งหมด 
สาํหรับบี.กริม 1 และคิดเป็นร้อยละ 80 ถึง 88 ของค่าใชจ่้ายทั,งหมดสาํหรับ บี.กริม 2 

การประมาณการทางการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นช่วงราคาประเมิน 6,303 – 6,745 ลา้นบาท มาจาก
การแบ่งการประเมินเป็น 2 กรณีตามอตัราส่วนลด คือ กรณีอตัราส่วนลดเมื�อความเสี�ยงเฉพาะตํ�า(ความเสี�ยง
เฉพาะเท่ากบัร้อยละ 1) ซึ� งจะส่งผลใหร้าคาประเมินสูง เและอตัราส่วนลดเมื�อความเสี�ยงเฉพาะสูง(ความเสี�ยง
เฉพาะเท่ากบัร้อยละ 3) ซึ� งจะส่งผลใหร้าคาประเมินตํ�า โดยความเสี�ยงเฉพาะคือความเสี�ยงเฉพาะที�อาจเกิด
ขึ,นกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซึ�งขึ,นอยูก่บั ความหลากหลายของที�มาของรายไดเ้มื�อเทียบกบับริษทัเทียบเคียง 
สิทธิการควบคุมบริหารกิจการ ระยะเวลาที�จาํกดัของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน สิทธิในการควบคุมบริหาร
กิจการ ระยะที�จาํกดัของกาองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้า สิทธิ
จาํนองลาํดบัสองและขอ้ตกลงกองทุนและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในการป้องกนัความเสี�ยง นอกจากนี,  ทางผู ้
ประเมินเห็นวา่ เพื�อสะทอ้นความเสี�ยงโครงสร้างเงินทุนของแต่ละโรงไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาจึงใชอ้ตัราคิดลด
ต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา โดยสรุปประมาณการทางการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีดงัต่อนี, 



 

52/1 

 

กรณีอตัราส่วนลดเมื�อความเสี�ยงเฉพาะตํ�า หรือ อตัราส่วนคิดลดร้อยละ 7.9 - 9.2 

 บี.กริม 1 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 
                  

3,799.98  
                  

4,517.82  
                  

4,723.50  
                  

4,899.57  
                  

5,172.83  
                  

5,388.21  
                  

4,340.92  

กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า  (3,334.84)  (3,844.74)  (4,125.47)  (4,309.31)  (4,530.03)  (4,734.58) (3,736.89) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร  (143.34)  (82.91)  (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินตน้และดอกเบี,ย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆสาํหรับการกูย้มื (124.14) (195.27) (214.50) (235.97) (272.72) (278.92) - 

เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  (เพิ�มขึ,น) ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.67) (3.16) 140.96 - 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ 
(เพิ�มขึ,น) ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 

                  
-    - - 

กระแสเงินสดหลงัหกัรายการสาํรอง 73.00  351.12  335.16  409.42  
                     

350.24  
                     

498.99  
                     

587.35  

เงินสด ณ วนัตน้งวด 364.56  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  
เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  
กระแสเงินสดสุทธิสาํหรับกองทุนรวม
โครงสร้างพื,นฐาน 

                     
387.56  

                     
351.12  

                     
335.16  

                     
409.42  

                     
350.24  

                     
498.99  

                     
587.35  

 
 

  บี.กริม 2 
หน่วย : ลา้นบาท 

ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดที�
ไดรั้บจากรายได้
ของโรงไฟฟ้า 

       
4,125.36  

       
4,782.79  

       
5,038.43  

       
5,360.23  

       
5,592.42  

       
5,631.43  

       
5,784.20  

       
5,934.10         5,949.49  

       
5,243.30  

กระแสเงินสดที�
จ่ายสาํหรับ
รายจ่ายของ
โรงไฟฟ้า  

    
(3,330.10)  (3,865.33)  

      
(4,218.53 ) 

     
(4,474.81 ) 

    
(4,708.99 ) 

   
(4,760.47 ) 

     
(4,901.61)  

    
(5,036.01)        (5,057.58 )     (4,381.87)

กระแสเงินสดที�
จ่ายสาํหรับเงิน
ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร 
 

          
(41.66 ) 

         
(44.55)  

        
(35.41 ) 

           
(29.97) 

        
(15.55)  

        
(42.17 ) 

         
(32.05 ) 

         
(15.55)  

         
(15.55)  

          
(15.55)  
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บี.กริม 2 
หน่วย : ลา้นบาท 

ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
    ม.ค. - 

ก.ย. 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กระแสเงินสดที�
จ่ายสาํหรับเงิน
ตน้และดอกเบี,ย 
ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียม
อื�นๆสาํหรับการ
กูย้มื 

        
(104.67)  

        
(271.52)  

        
(290.80)  

       
(305.38)  

        
(342.31)  

        
(371.36)  

         
(195.09)  

                  
-    

                  
-    - 

เงินสาํรอง
สาํหรับชาํระหนี,  
(เพิ�มขึ,น) ลดลง 

         
(19.04 ) 

         
(24.01)  

              
6.77  

       
(25.31)  

          
(8.22)  

        
(19.98)  

          
194.69  

                  
-    

                  
-    - 

เงินสาํรอง
สาํหรับการซ่อม
บาํรุงครั, งใหญ่ 
(เพิ�มขึ,น) ลดลง 

        
(59.87)  

          
(23.74)  

            
62.13  

              
6.50  

         
(26.93 ) 

            
35.91  

            
11.44  

                  
-    

                  
-    - 

กระแสเงินสด
หลงัหกัรายการ
สาํรอง 

          
570.01  

          
553.64  

          
562.60  

          
531.26  

          
490.42  

          
473.36  

          
861.58  

          
882.54  

          
876.35  

          
845.88  

เงินสด ณ วนัตน้
งวด 

          
152.67  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

เงินสด ณ วนั
ปลายงวด 

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

กระแสเงินสด
สุทธิสาํหรับ
กองทุนรวม
โครงสร้าง
พื,นฐาน 

          
672.68  

          
553.64  

          
562.60  

          
531.26  

          
490.42  

          
473.36  

          
861.58  

          
882.54  

          
876.35  

          
845.88  
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กรณีอตัราส่วนลดเมื�อความเสี�ยงเฉพาะสูงหรือ อตัราส่วนคิดลดร้อยละ 10.2-10.5 

 บี.กริม 1 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายได้
ของโรงไฟฟ้า 

                  
3,799.98  

                  
4,517.82  

                  
4,723.50  

                  
4,899.57  

                  
5,172.83  

                  
5,388.21  

                  
4,340.92  

กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับ
รายจ่ายของโรงไฟฟ้า  (3,332.29) (3,839.58) (4,120.44) (4,304.64) (4,525.89) (4,731.12) (3,734.00) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร  (143.34)  (82.91)  (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงิน
ตน้และดอกเบี,ย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอื�นๆสาํหรับการ
กูย้มื (124.14) (195.27) (214.50) (235.97) (272.72) (278.92) - 
เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  
(เพิ�มขึ,น) ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.67) (3.16) 140.96 - 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุง
ครั, งใหญ่ (เพิ�มขึ,น) ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
สาํรอง 

                       
75.56  

                     
356.76  

                     
341.19  

                     
414.10  

                     
354.37  

                     
502.45  

                     
590.23  

เงินสด ณ วนัตน้งวด 
                     

364.56  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  

เงินสด ณ วนัปลายงวด 
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
                       

50.00  
กระแสเงินสดสุทธิสาํหรับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน 

                     
390.12  

                     
356.28  

                     
340.19  

                     
414.10  

                     
354.37  

                     
502.45  

                     
590.23  

 

  บี.กริม 2 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บ
จากรายไดข้อง
โรงไฟฟ้า 

       
4,125.36  

       
4,782.79  

       
5,038.43  

       
5,360.23  

       
5,592.42  

       
5,631.43  

       
5,784.20  

       
5,934.10         5,949.49 

       
5,243.30  

กระแสเงินสดที�จ่าย
สาํหรับรายจ่ายของ
โรงไฟฟ้า  

      
(3,330.10)  

       
(3,860.40)  

       
(4,208.72) 

       
(4,465.17)  

       
(4,699.60) 

       
(4,751.29) 

       
(4,892.63)  

       
(5,027.96)  

       
(5,051.40)  (4,377.27) 

กระแสเงินสดที�จ่าย
สาํหรับเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร 

          
(41.66 ) 

         
(44.55)  

        
(35.41 ) 

           
(29.97) 

        
(15.55)  

        
(42.17 ) 

         
(32.05 ) 

         
(15.55)  

         
(15.55)  

          
(15.55)  
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  บี.กริม 2 
หน่วย : ลา้นบาท 

ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดที�จ่าย
สาํหรับเงินตน้และ
ดอกเบี,ย ค่าใชจ่้าย
และค่าธรรมเนียม
อื�นๆสาํหรับการกูย้มื 

        
(104.67)  

        
(271.52)  

        
(290.80)  

       
(305.38)  

        
(342.31)  

        
(371.36)  

         
(195.09)  

                  
-    

                  
-    

                  
-   

เงินสาํรองสาํหรับ
ชาํระหนี,  (เพิ�มขึ,น) 
ลดลง 

         
(19.04 ) 

         
(24.01)  

              
6.77  

       
(25.31)  

          
(8.22)  

        
(19.98)  

          
194.68  

                  
-    

                  
-    

                  
-   

เงินสาํรองสาํหรับ
การซ่อมบาํรุงครั, ง
ใหญ่ (เพิ�มขึ,น) ลดลง 

        
(59.87)  

          
(23.74)  

            
62.13  

              
6.50  

         
(26.93 ) 

            
35.91  

            
11.44  

                  
-    

                  
-    

                  
-   

กระแสเงินสดหลงั
หกัรายการสาํรอง 

          
570.01  

          
558.56  

          
572.40  

          
540.91  

          
499.81  

          
482.54  

          
870.57  

          
890.59  

          
882.54  

          
850.48  

เงินสด ณ วนัตน้งวด 152.66  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  
เงินสด ณ วนัปลาย
งวด 

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

            
50.00  

กระแสเงินสดสุทธิ
สาํหรับกองทุนรวม
โครงสร้างพื,นฐาน 

          
672.68  

          
558.56  

          
572.40  

          
540.91  

          
499.81  

          
482.54  

          
870.57  

          
890.59  

          
882.54  

          
850.48  

 
4.4.3 วธีิการที<ใช้ในการประเมนิค่าและสมมตฐิานที<สําคัญที<ใช้ในการประเมนิค่าของบริษทัประเมนิ

ราคารายที< 2 โดยบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั 

ในการประเมินมลูค่าผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า คาํนวณโดยใชวิ้ธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
(Discounted Cash flow: DCF) ในการประเมิน โดยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสดสุทธิ
จากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในอนาคตตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าตลอดช่วงระยะเวลา ตามสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรวมกบัเงินสดตน้
งวด ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ซึ� งบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดัเห็นวา่อตัราที�เหมาะสมคือ ร้อยละ 
6.61 ต่อปี และแบ่งการประเมินเป็น 2 กรณี ซึ� งไดแ้ก่กรณีอตัราส่วนลดร้อยละ 6.28  และ 6.94 ต่อปี ตามอตัราส่วน
ลดที�ปรับจากเดิมเพิ�มขึ,นและลดลงประมาณร้อยละ 5 ของอตัราส่วนเหมาะสมดงักล่าวเพื�อแสดงความไวของมูลค่า
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าและแสดง โดยช่วงระยะเวลาประมาณการคือ เริ�มตั,งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 ถึง เดือนกนัยายน 2562 สาํหรับ บี.กริม 1  และถึงเดือนกนัยายน 2565 สาํหรับ บี.กริม 2 การประมาณการทาง
การเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นช่วงราคาประเมิน 6,656 – 6,830 ลา้นบาทโดยสรุปประมาณการทางการเงิน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีดงัต่อนี,  
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กรณีอตัราส่วนลดร้อยละ 6.28 ต่อปี 

 บี.กริม 1 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 3,794.84 4,517.82 4,723.50 4,899.57 5,172.83 5,388.21 4,340.92 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า*  (3,343.92) (3,855.02) (4,138.62) (4,324.62) (4,547.31) (4,753.70) (3,752.08) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร (143.34) (82.91) (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินตน้และดอกเบี,ย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆ สาํหรับการกูย้มื
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (124.12) (195.22) (214.44) (235.91) (272.65) (278.85) - 
เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  )เพิ�มขึ,น (ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.66) (3.16) 140.93 - 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ )เพิ�มขึ,น (
ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการสาํรอง 58.81 340.89 322.07 394.18 333.03 479.91 572.16 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 364.40 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

กระแสเงินสดที<จะโอนให้กองทุนรวม 373.22 340.89 322.07 394.18 333.03 479.91 572.16 

หมายเหตุ: * รวมทั,งกระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า คา่ซ่อม
บาํรุงโรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ ผลประโยชน์อื�นๆ ของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการและคา่โสหุ้ย และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

  บี.กริม 2 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บจาก
รายไดข้องโรงไฟฟ้า 4,120.36 4,782.79 5,038.43 5,360.23 5,592.42 5,631.43 5,784.20 5,934.10 5,949.49 5,243.30 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับ
รายจ่ายในการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้า*  (3,335.35) (3,878.85) (4,239.07) (4,498.01) (4,734.88) (4,789.02) (4,932.69) (5,068.99) (5,091.74) (4,408.44) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร (41.66) (44.55) (35.41) (29.97) (15.55) (42.17) (32.05) (15.55) (15.55) (15.55) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงิน
ตน้และดอกเบี,ย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอื�นๆ สาํหรับการ
กูย้มืที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (104.69) (271.56) (290.84) (305.42) (342.36) (371.41) (195.11) - - - 
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  บี.กริม 2 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  
เพิ�มขึ,น (ลดลง) (19.04) (24.01) 6.77 (25.31) (8.22) (19.98) 194.71 - - - 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุง
ครั, งใหญ่ เพิ�มขึ,น (ลดลง) (59.87) (23.74) 62.13 6.50 (26.93) 35.91 11.44 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
สาํรอง 559.76 540.08 542.01 508.02 464.49 444.76 830.51 849.55 842.19 819.31 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 152.84 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

กระแสเงินสดที<จะโอนให้

กองทุนรวม 662.60 540.08 542.01 508.02 464.49 444.76 830.51 849.55 842.19 819.31 

หมายเหตุ: * รวมทั,งกระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 
คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ ผลประโยชน์อื�นๆ ของพนกังาน รวมถึงคา่ใชจ่้ายในการบริหารจดัการและคา่โสหุ้ย และ
คา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กรณีอตัราส่วนลดร้อยละ 6.94 ต่อปี 

  บี.กริม 1 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 3,794.84 4,517.82 4,723.50 4,899.57 5,172.83 5,388.21 4,340.92 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า*  (3,342.87) (3,852.92) (4,136.61) (4,322.78) (4,545.71) (4,752.38) (3,750.99) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร (143.34) (82.91) (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินตน้และดอกเบี,ย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆ สาํหรับการกูย้มืที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า (124.12) (195.22) (214.44) (235.91) (272.65) (278.85) - 
เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  เพิ�มขึ,น (ลดลง) (30.40) (7.19) (16.61) (18.66) (3.16) 140.93 - 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ เพิ�มขึ,น    
(ลดลง) (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการสาํรอง 59.86 342.98 324.08 396.01 334.63 481.23 573.25 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 364.40 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

กระแสเงินสดที<จะโอนให้กองทุนรวม 374.26 342.98 324.08 396.01 334.63 481.23 573.25 

หมายเหตุ: * รวมทั,งกระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า คา่ซ่อมบาํรุง
โรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ ผลประโยชน์อื�นๆ ของพนกังาน รวมถึงคา่ใชจ่้ายในการบริหารจดัการและ
คา่โสหุ้ย และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
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  บี.กริม 2 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายได้
ของโรงไฟฟ้า 4,120.36 4,782.79 5,038.43 5,360.23 5,592.42 5,631.43 5,784.20 5,934.10 5,949.49 5,243.30 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่าย
ในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า*  (3,335.35) (3,876.82) (4,235.07) (4,494.15) (4,731.18) (4,785.47) (4,929.27) (5,065.98)   (5,089.46) (4,406.77) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร (41.66) (44.55) (35.41) (29.97) (15.55) (42.17) (32.05) (15.55) (15.55) (15.55) 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับเงินตน้
และดอกเบี,ย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอื�นๆ สาํหรับการกูย้มื
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้า (104.69) (271.56) (290.84) (305.42) (342.36) (371.41) (195.11) (0.00) (0.00) (0.00) 
เงินสาํรองสาํหรับชาํระหนี,  
(เพิ�มขึ,น)ลดลง (19.04) (24.01) 6.77 (25.31) (8.22) (19.98) 194.71 (0.00) 0.00 0.00 
เงินสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงครั, ง
ใหญ่เพิ�มขึ,น (ลดลง) (59.87) (23.74) 62.13 6.50 (26.93) 35.91 11.44 0.00 0.00 0.00 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
สาํรอง 559.76 542.10 546.02 511.88 468.19 448.32 833.93 852.57 844.48 820.99 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 152.84 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

กระแสเงินสดที<จะโอนให้กองทุน

รวม 662.60 542.10 546.02 511.88 468.19 448.32 833.93 852.57 844.48 820.99 

หมายเหตุ: * รวมทั,งกระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบาํรุง
โรงไฟฟ้า คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ ผลประโยชน์อื�นๆ ของพนกังาน รวมถึงคา่ใชจ่้ายในการบริหารจดัการและ
คา่โสหุ้ย และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

4.4.4  ความเห็นของบริษทัจดัการและที<ปรึกษาทางการเงนิ 

 บริษทัจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ในรายงานการ
ประเมินค่าดงักล่าว รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูป้ระเมินแลว้ เห็นวา่ รายงานการประเมินค่าดงักล่าวของผู ้
ประเมินมีความสมเหตุสมผลเนื�องจากถูกจดัทาํขึ,นดว้ยวิธีที�เหมาะสมกบัสภาพของสินทรัพยซึ์� งเป็นสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื,นฐานและมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาวะในปัจจุบนัโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจซึ� งอาจกระทบต่อการดาํเนินงาน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั,งเห็นวา่สมมติฐานซึ� งผูป้ระเมินไดรั้บจากฝ่ายบริหารของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 นั,น เป็นวิสัยทศัน์และแผนการดาํเนินการของฝ่ายบริหารที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุดและไดรั้บการ
สอบทานอย่างเต็มรูปแบบจากบริษทั มอท แมคโดนลัด์ (ประเทศไทย) จาํกดัซึ� งที�เป็นปรึกษาทางเทคนิค
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เฉพาะทางซึ� งมีความเชื�อถือและได้รับความไวว้างใจอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมนี, ทั, งในและ
ต่างประเทศ รวมทั,ง ผูป้ระเมินไดใ้ชค้วามรอบคอบตามหลกัการและมาตรฐานวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
เหตุผล ความเหมาะสม รวมทั,งเป็นไปเพื�อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

 บริษทัจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่การที�ผูป้ระเมินทั,งสองรายกาํหนดอตัราคิดลด เป็น
อตัราที�สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั รวมไปถึงค่าความเสี�ยงและสัดส่วนหนี, สินต่อทุนในแต่ละ
ช่วงเวลานั,นๆ เมื�อเทียบเคียงจากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยที์�ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง
กนั 

 อย่างไรก็ดี จากการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินซึ� งอ้างอิงการประเมินมูลค่าตั, งแต่ว ันที�  1 
กมุภาพนัธ์ 2556 นั,น บริษทัจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่หากขอ้เท็จจริงแลว้ การเขา้ซื,อสินทรัพย์
ซึ� งเป็นสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตนั,นเกิดขึนภายหลงัจากวนัที�อา้งอิงของผูป้ระเมินและ
ผูถื้อหุน้ของกิจการโครงสร้างพื,นฐานมิไดมี้การจ่ายเงินปันผลและกระแสเงินสดซึ� งไดจ้ากวนัที�อา้งอิงของ
ผูป้ระเมินจนถึงวนัที� เขา้ซื, อสินทรัพยจ์ริงยงัคงอยู่ในกิจการโครงสร้างพื,นฐานแลว้ มูลค่าที�ไดจ้ากการ
ประเมินดงักล่าวจะไม่ไดรั้บผลกระทบในทางลบแต่อยา่งใด 
 ทั,งนี,  ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและที�ปรึกษาทางการเงินนั,น มีพื,นฐานจากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรกดี็ในอนาคต หากสภาวะแวดลอ้ม
การดาํเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี�ยนแปลง รวมถึงหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ� งอาจมิไดเ้ป็นไป
ตามที�คาดการณ์ไว ้ผลประกอบการที�เกิดขึ,นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวและอาจส่งผลให้
ความเห็นของบริษทัจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี�ยนแปลงไดใ้นอนาคต และ อาจทาํใหมู้ลค่า
ของการประเมินรวมทั,งสมมติฐานแตกต่างจากที�คาดไว ้

4.4.5  ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมตฐิาน 

 บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัเป็นผูต้รวจสอบประมาณการงบกาํไรขาดทุน
และการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานของสิทธิการรับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ของกองทุนฯ สาํหรับวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ� งขอ้มูลนี, ไม่ใช่ขอ้เท็จจริง
ในอดีตแต่เป็นขอ้ความที�มีลกัษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) และผลที�
เกิดขึ,นจริงอาจแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากที�ประมาณการไว ้ 

 การวเิคราะห์เกี<ยวกบัหลกัการคาํนวณสําหรับรายได้ / การเปลี<ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ / การคํานวณกาํไร 

เงนิปันผล และเงนิลดทุนของกองทุนฯ 

 จากประมาณการของการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐาน  สาํหรับปีตั,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 
ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2557 ของกองทุนฯ สามารถวิเคราะห์เพิ�มเติมจากรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินที�เกี�ยวกบัอนาคตและงบกาํไรขาดทุนที�คาดคะเนตามสมมติฐานซึ� งจดัทาํโดย
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ลงวนัที� 12 เมษายน 2556 จากประมาณการกระแสเงิน
สดนาํส่งกองทุนฯ สาํหรับปีตั,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2556 ไดด้งันี,    
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 ในกรณีที� 1 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบกาํไรขาดทุน
และการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานสาํหรับปีตั,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2557 
ของกองทุนรวม ซึ�งจดัทาํโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

  เนื�องจากเงินจ่ายคืนผูถื้อหน่วยจากการลดทุนของกองทุนนั,นเกิดจากมลูค่าของสินทรัพยที์�ดอ้ยค่า
ลงในแต่ละปีซึ� งมูลค่าที�ดอ้ยลงนี, จะไดรั้บการประเมินจากผูป้ระเมินอิสระที�ไดรั้บการแต่งตั,งขึ,น และใน
ประมาณการของการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานซึ� งจดัทาํโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จาํกดั ลงวนัที� 12 เมษายน 2556 นั,น 

1. ประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรกอยู่ที�ประมาณ 491.58 
ลา้นบาท ซึ� งสอดคลอ้งกบัประมาณการมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�กองทุนจะ
ไดรั้บตลอดอายุของโครงการที�เหลืออยู่ซึ� งจดัทาํโดยบริษทั เอินส์ท แอนด ์ ยงั คอร์
ปอเรท เซอร์วิสเซส จาํกดั ทั,งนี, การประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งิน
ลงทุนสามารถพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�กองทุนจะ
ไดรั้บตลอดอายขุองโครงการที�เหลืออยู ่ซึ� งประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยที์�
จดัทาํโดยบริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จาํกดั สาํหรับประมาณการ
กระแสเงินสดที�กองทุนจะไดรั้บตลอดอายุของโครงการที�เหลืออยู่ อยู่ในช่วงระหว่าง 
323.08 – 676.99 ลา้นบาทตามสมมติฐาน  

2. ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯในปีแรกอยูที่�ประมาณ 1,014.251 ลา้นบาท 

  ทาํใหป้ระมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ (หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปี
แรก) มีค่าเท่ากบั 522.67 ลา้นบาท โดยหลงัจากหกัประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯและประมาณการค่าตดั
จาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯซึ� งมีค่าเท่ากบั 24.52 ลา้นบาทและ 22.622 ลา้นบาท ตามลาํดบัแลว้ 
ประมาณการกาํไรสุทธิของกองทุนฯจะมีค่าเท่ากบั 475.53 ลา้นบาท ซึ� งจากประมาณการอตัราการจ่ายปัน
ผลของกองทุนฯที�ร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิปรับปรุงจะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินปันผล 
อยา่งไรกดี็สภาพคล่องส่วนเกินจาํนวน  514.20 ลา้นบาท ซึ�งเท่ากบัประมาณการดอ้ยค่าของมูลค่าทรัพยสิ์น
เงินลงทุนเท่ากบั 491.58 ลา้นบาท และประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯเท่ากบั 
22.622 ลา้นบาท จะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุนโดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นล่างนี,  
 

 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) 31-มี.ค.-57 
ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯ1  1,014.25 
ประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ2 (22.62) 
ส่วนของการเปลี�ยนแปลงมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุน (491.58) 
ประมาณการเปลี�ยนแปลงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (514.20) 
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 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) 31-มี.ค.-57 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนของกองทุนฯ  
ประมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ  
(หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรก) 522.67 
ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯ (24.52) 
ประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ2 (22.62) 
ประมาณการกาํไรสุทธิ 475.53 
ประมาณการอตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) ร้อยละ 100 
ประมาณการเงินปันผล 475.53 
  
สรุปประมาณการเงนิสดเหลอืสําหรับการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน  
  - จ่ายคืนดว้ยเงินปันผล 473.53 
  - จ่ายคืนดว้ยการลดทุน 514.20 
  รวมประมาณการเงินสดเหลือสาํหรับการจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 989.73 

 

หมายเหตุ 1. ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯในปีแรกของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินที�
เกี�ยวกบัอนาคตและงบกาํไรขาดทุนที�คาดคะเนตามสมมติฐานมีการอา้งอิงประมาณการกระแสเงินสดนาํส่ง
กองทุนรวมและสมมติฐานที�สาํคญัจากผูป้ระเมินค่าสินทรัพย ์อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปรับลด
จากประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนรวมในปีแรกของผูป้ระเมินสินทรัพยล์งจาก 1,061.52 ลา้นบาท 
เป็น 1,014.25 ล้านบาท เพื�อสะทอ้นถึงการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัที�เกิดขึ,นภายหลงัจากการออก
รายงานของผูป้ระเมินสินทรัพย ์

 2. ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ มีค่าเท่ากบั 113.10 ลา้นบาท และอายกุารตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การจดัตั,งกองทุนฯเป็นเวลา 5 ปี 

 ในกรณีที� 2 ปรับปรุงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเส้นตรงจากประมาณการ
งบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานสาํหรับปีตั,งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที� 31 
มีนาคม 2557 ของกองทุนรวม ซึ�งจดัทาํโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 ตามสมมติฐานการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเสน้ตรง  

1. ประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรกอยู่ที�ประมาณ 592.94 
ลา้นบาท  

2. ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯในปีแรกอยูที่�ประมาณ 1,014.251 ลา้นบาท 
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  ทาํใหป้ระมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ (หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปี
แรก) มีค่าเท่ากบั 421.31 ลา้นบาท โดยหลงัจากหกัประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯและประมาณการค่าตดั
จาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯซึ� งมีค่าเท่ากบั 24.52 ลา้นบาทและ 22.622 ลา้นบาท ตามลาํดบัแลว้ 
ประมาณการกาํไรสุทธิของกองทุนฯจะมีค่าเท่ากบั 374.17 ลา้นบาท ซึ� งจากประมาณการอตัราการจ่ายปัน
ผลของกองทุนฯที�ร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิปรับปรุงจะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินปันผล 
อยา่งไรกดี็สภาพคล่องส่วนเกินจาํนวน  615.56 ลา้นบาท ซึ�งเท่ากบัประมาณการดอ้ยค่าของมูลค่าทรัพยสิ์น
เงินลงทุนเท่ากบั 592.94 ลา้นบาท และประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯเท่ากบั 
22.622 ลา้นบาท จะถกูจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุนโดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นล่างนี,  

 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) 31-มี.ค.-57 
ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯ1  1,014.25 

ประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ2 (22.62) 
ส่วนของการเปลี�ยนแปลงมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุน (592.94) 
ประมาณการเปลี�ยนแปลงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (615.56) 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนของกองทุนฯ  
ประมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ  
(หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรก) 421.31 
ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯ (24.52) 
ประมาณการค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ2 (22.62) 
ประมาณการกาํไรสุทธิ 374.17 
ประมาณการอตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) ร้อยละ 100 
ประมาณการเงินปันผล 374.17 
 

สรุปประมาณการเงนิสดเหลอืสําหรับการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 989.73 
  - จ่ายคืนดว้ยเงินปันผล 374.17 
  - จ่ายคืนดว้ยการลดทุน 615.56 

 

หมายเหตุ 1. ประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนฯในปีแรกของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินที�
เกี�ยวกบัอนาคตและงบกาํไรขาดทุนที�คาดคะเนตามสมมติฐานมีการอา้งอิงประมาณการกระแสเงินสดนาํส่ง
กองทุนรวมและสมมติฐานที�สาํคญัจากผูป้ระเมินค่าสินทรัพย ์อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปรับลด
จากประมาณการกระแสเงินสดนาํส่งกองทุนรวมในปีแรกของผูป้ระเมินสินทรัพยล์งจาก 1,061.52 ลา้นบาท 
เป็น 1,014.25 ล้านบาท เพื�อสะทอ้นถึงการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัที�เกิดขึ,นภายหลงัจากการออก
รายงานของผูป้ระเมินสินทรัพย ์
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 2. ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการจดัตั,งกองทุนฯ มีค่าเท่ากบั 113.10 ลา้นบาท และอายกุารตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การจดัตั,งกองทุนฯเป็นเวลา 5 ปี 

โดยตารางต่อไปนี,แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานและควร
พิจารณารายละเอียดร่วมกบัขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไร
ตามสมมติฐาน สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งและหมายเหตุประกอบประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วน
แบ่งกาํไรตามสมมติฐาน ในเอกสารแนบ 5 ซึ� งอา้งอิงจากจาํนวนหน่วยลงทุน 650 ลา้นหน่วย อย่างไรก็ดี 
การเสนอขายหน่วยลงทุนจริงจะอยู่ที�  600 ลา้นหน่วย ทั,งนี, ตารางดงัต่อไปนี, จะแสดงประมาณการการ
จ่ายเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในทั,งสองกรณีดงักล่าว 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมตฐิาน  

(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) ประมาณการตามสมมติฐานสาํหรับปีตั,งแต่
วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 

 กรณีที< 1* กรณีที< 2* กรณีที< 3* 

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้า 522.67 522.67 421.31 

รายได้รวม 522.67 522.67 421.31 

ค่าใช้จ่าย    

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใชจ่้ายในการบริหารกองทุนฯ (24.52) (24.52) (24.52) 

คา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหยา่ยลงทุนตดัจาํหน่าย (22.62) (22.62) (22.62) 

กาํไรสุทธิสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 475.53 475.53 374.17 

บวกกลบั ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ,นจากการลดลงของมูลคา่สินทรัพย ์ 491.58 491.58 592.94 

คา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจาํหน่าย 22.62 22.62 22.62 

เงนิจ่ายคนืสุทธิสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 989.73 989.73 989.73 

จาํนวนหน่วยลงทุน (ลา้นหน่วย) 650.02 600.00 600.00 

เงนิที<จ่ายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บาท บาท บาท 

กาํไรสุทธิที�สามารถนาํมาปันส่วนแบ่งกาํไรตอ่หน่วยลงทุน (เงินปันผล) 
(อตัราการปันส่วนแบ่งกาํไร ร้อยละ 100)(บาทตอ่หน่วย) 

0.7320 0.7926 0.6236 

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน (เงินลดทุน) 0.7910 0.8570 1.0259 
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(บาทตอ่หน่วยลงทุน) 

รวมจ่ายคนืต่อหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 1.5230 1.6496 1.6496 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วยลงทุน (บาทตอ่หน่วย) 10.00 10.50-11.00  10.50-11.00  

อตัราเงนิปันผล (ร้อยละของราคาเสนอขายต่อหน่วย)* * 7.32 7.21*** 5.67*** 

อตัราการลดทุน (ร้อยละของราคาเสนอขายต่อหน่วย) 7.91 7.79*** 9.33*** 

 

หมายเหตุ 

*กรณีที� 1 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยคา่ของมูลคา่สินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตาม
สมมติฐานซึ�งจดัทาํโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และกาํหนดให้จาํนวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอขายต่อ
หน่วยลงทุนเทา่กบั 650.02 ลา้นหน่วย และ 10.00 บาทต่อหน่วย ตามลาํดบั 

กรณีที� 2 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยคา่ของมูลคา่สินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตาม
สมมติฐานซึ�งจดัทาํโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และกาํหนดให้จาํนวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอขายต่อ
หน่วยลงทุนเทา่กบั 600.00 ลา้นหน่วย และ 10.50-11.00 บาทต่อหน่วย ตามลาํดบั 

กรณีที� 3 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยคา่ของมูลคา่สินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเส้นตรง และกาํหนดให้จาํนวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอ
ขายต่อหน่วยลงทุนเทา่กบั 600.00 ลา้นหน่วย และ 10.50-11.00 บาทต่อหน่วย ตามลาํดบั 

 **กาํไรสุทธิที�สามารถนาํมาปันส่วนแบง่กาํไรต่อราคาหน่วยลงทุนไมร่วมสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 

***อตัราเงินปันผลและอตัราเงินลดทุนในกรณีที� 2 และกรณีที� 3 คาํนวณจากราคาเสนอขายต่อหน่วยสูงสุดที� 11.00 บาทต่อหน่วย 

 
 การวเิคราะห์ความผนัผวน 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานไดจ้ดัทาํขึ,น สมมติฐานหลกัซึ� งอาจ
แตกต่างจากสิ�งที�จะเกิดขึ,นจริงคือ สมมติฐานของอตัราการเติบโตของความตอ้งการค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภายใตส้ญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยการ
เปลี�ยนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวมีผลกระทบต่ออตัราปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยลงทุน  โปรดพิจารณา
รายละเอียดในเอกสารแนบ 5 ในขอ้ 9 

การวิเคราะห์ความผันผวนมีวัตถุประสงค์เพื�อให้เป็นแนวทางเท่านั, น ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการที�เกิดขึ,นจริงและผลประกอบการที�แสดงในประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่ง
กาํไรตามสมมติฐานอาจมากกว่าช่วงของตวัแปรที�กาํหนดดา้นล่าง นอกจากนี,ผลกระทบจากปัจจยัอื�นอาจ
ทาํการหกักลบหรือประกอบกนัทาํใหผ้ลกระทบอาจเปลี�ยนแปลงแตกต่างจากที�นาํเสนอ 
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สําหรับปีตั�งแต่วนัที< 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที< 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) 

ในกรณีที� 2 ในกรณีที� 3 

ตํ�ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ตํ�ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

จาํนวนหน่วยลงทุน (ลา้น
หน่วย) 

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย
ลงทุน (บาทตอ่หน่วย) 

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

กาํไรสุทธิที�สามารถนาํมา
ปันส่วนแบ่งกาํไร 

427.48 475.53 520.09 347.23 374.17 411.09 

สภาพคล่องส่วนเกินจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียน  

535.31 514.20 506.56 615.56 615.56 615.56 

รวมจ่ายคืน 962.79 989.73 1,026.65 962.79 989.73 1,026.65 

กาํไรสุทธิที�สามารถนาํมา
ปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วย
ลงทุน (อตัราการปันส่วน
แบ่งกาํไร ร้อยละ 100) 
(บาทต่อหน่วยลงทุน) 

0.7125 0.7926 0.8668 0.5787 0.6236 0.6852 

สภาพคล่องส่วนเกินจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วยลงทุน (บาทต่อ
หน่วยลงทุน) 

0.8922 0.8570 0.8443 1.0259 1.0259 1.0259 

รวมจ่ายคืนต่อหน่วยลงทุน 
(บาทต่อหน่วยลงทุน) 

1.6047 1.6496 1.7111 1.6047 1.6496 1.7111 

กาํไรสุทธิที�สามารถนาํมา
ปันส่วนแบ่งกาํไรต่อราคา
หน่วยลงทุน (ร้อยละของ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย) 

6.48 7.21 7.88 5.26 5.67 6.23 
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(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น) 

ในกรณีที� 2 ในกรณีที� 3 

ตํ�ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ตํ�ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

สภาพคล่องส่วนเกินจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียน
ต่อราคาหน่วยลงทุน (ร้อย
ละของราคาเสนอขายต่อ
หน่วย) 

8.11 7.79 7.68 9.33 9.33 9.33 

รวมจ่ายคืนต่อราคาหน่วย
ลงทุน (ร้อยละของราคา
เสนอขายต่อหน่วย) 

14.59 15.00 15.56 14.59 15.00 15.56 

 

4.5  สาระสําคัญของสัญญาที<เกี<ยวข้อง 

 4.5.1 สาระสําคัญของสัญญาที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

 สญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ สญัญาหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมของสัญญาและรายละเอียดรายชื�อผูซื้,อใน
เอกสารแนบ 1 

 4.5.1.1 สาระสําคัญของสัญญาหลกัที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 

  4.5.1.1.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 1 และผู้ซื�อ 

1) สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

อายสุญัญา : 21 ปี ตั,งแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า (17 กนัยายน พ.ศ. 2541 - 16 กนัยายน พ.ศ. 
2562) ณ วนัที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั, งแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 6 ปี 

สาระสาํคญั : กฟผ. ตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตที์�
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท์ (“พลงัไฟฟ้าตามสัญญา”) โดยตั,งแต่ปีที�สองจนถึงปีก่อนปี
สุดทา้ยของสัญญา กฟผ. จะรับซื,อพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 ในปริมาณไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต)์ คูณกบัจาํนวนชั�วโมงในรอบปี  (24 
ชั�วโมง x จาํนวณวนัในปีนั,นๆ) หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าที� บี.กริม 1 ไม่สามารถจ่ายให ้
กฟผ. ไดต้ามที� กฟผ. สั�งการตามปริมาณและระยะเวลาที�กาํหนด และ/หรือ บี.กริม 1 หยุด
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การผลิตและจาํหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ  บี.กริม 1 เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให้ กฟผ. 
  

2) สัญญาซื�อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 1 กับลกูค้าภาคอุตสาหกรรม  

อายุสัญญา : 15 ปีนบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดย บี.กริม 1 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
ไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วนัที�สามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้โดยผูซื้, อไฟฟ้า
สามารถแสดงความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญั : ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิ โดย
ผูซื้, อไฟฟ้าตกลงที�จะรับซื,อไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดที�พลงังานไฟฟ้า
ที�ส่งมอบสุทธิมีจาํนวนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้, อไฟฟ้าซื, อ
ยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงจะชาํระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิที�ใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 
12 เดือนนั,น จะถูกสะสมในบญัชีของผูซื้,อเพื�อใชใ้นเดือนถดัไป ทั,งนี,  การบงัคบัใชป้ริมาณ
รับซื,อไฟฟ้าขั,นตํ�าดงักล่าว ขึ,นอยูก่บัดุลพินิจของบี.กริม 1 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 
1 มีจาํนวนทั,งสิ,น 35 ราย รวม 40 ฉบบั คิดเป็นกาํลงัการผลิต 66.135 เมกะวตัต ์  

3) สัญญาซื�อขายไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 1 และบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกัด  

อายุสัญญา : 15 ปีนบัตั,งแต่วนัที� 7 ตุลาคม 2541 ถึงวนัที� 6 ตุลาคม 2556 โดยผูซื้,อสามารถ
แสดงความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญั : บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกดั (ผูซื้,อ) ตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขายไอ
นํ,า จาํนวน 6 ตนัต่อชั�วโมง ซึ�งเป็นผลพลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 1 

   4.5.1.1.2  สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท. กับ บี.กริม 1 

อายสุญัญา : แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 
1. ตั,งแต่วนัที�ลงนามในสญัญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัที�เริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้ 
2 .  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใช้ ก๊ า ซ เ พื� อ ก า รค้ า  คื อ  2 1  ปี  นับแ ต่ วัน เ ริ� ม ใช้ ก๊ า ซ เ พื� อ ก า รค้ า  
(วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2542) และคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญาออกไปไดอี้ก 4 ปี 

    สาระสาํคญั : ปตท. ตกลงขายก๊าซให ้บี.กริม 1 เป็นจาํนวนไม่เกินวนัละ 32 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 
สําหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 170 เมกะวตัต์ ซึ� งคิดจากค่าความร้อนที� 
850 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 
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   4.5.1.1.3 สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับ กฟภ. 

อายุสัญญา : 1 ปีนบัแต่วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่มี
การบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กครั, งละ 1 ปี 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 ตกลงซื,อ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 85,000 กิโลวตัต ์

   4.5.1.1.4 สัญญาบริการพื�นที<เกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํนักงาน ระหว่าง 
บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

อายสุญัญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการพื,นที�สําหรับเก็บงานและเอกสารของ บี.กริม 1 การเก็บรักษา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังานของบี.กริม 1ในอตัราค่าบริการเดือนละ 293,579 บาท 

4.5.1.1.5 สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 1 กับ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

อายสุญัญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการ Center Car Service สาํหรับยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ จาํกดัที�บี.กริม 1 ใชใ้นการประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet 
System Services สาํหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์ในอตัราค่าบริการในอตัราเดือน
ละ 155,000 บาท 

   4.5.1.1.6 สัญญาให้บริการเป็นที<ปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  จาํกัด 
(เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

อายสุญัญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษา รวมถึงบริการทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการ
จดัการ ในส่วนงานที�เกี�ยวข้องกบัการบญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย 
วิศวกรรม การตลาด การไดม้าซึ� งหุน้หรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการ
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พฒันา และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ ของบี.กริม 1โดยคิดเวลาที�ใช้จริง
สาํหรับการให้บริการเป็นรายชั�วโมง โดยอตัราค่าบริการรายชั�วโมงขึ,นอยูก่บัตาํแหน่งของ
บุคลากรของผูรั้บจา้งที�ใหบ้ริการแก่ บี.กริม 1    

   4.5.1.1.7  สัญญาบริการจัดหานํ�า และบริการจัดการนํ�าเสีย ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ วอ
เตอร์ จาํกัด (เดิมชื<อ บริษัท อมตะ ควอลิตี� วอเตอร์ จาํกัด) 

สาระสาํคญั : สญัญาฉบบันี, มีอาย ุ19 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา (เดือนเมษายน พ.ศ. 2544) 
หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สญัญาทั,งสองฝ่ายตกลงที�จะเลิกสญัญา 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิตี,  วอเตอร์ จาํกดั (“ผูใ้หบ้ริการ”) เพื�อ
ให้บริการจัดหานํ, าในปริมาตรประมาณ 4,000 – 5,000 คิวบิกเมตรต่อวนัและให้บริการ
จดัการนํ,าเสียของบี.กริม 1 

   4.5.1.1.8 บันทึกความเข้าใจเรื<องการคาํนวณค่าไฟฟ้าที<ซื�อขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายกนั
ระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซึ� งแบ่งเป็นบล็อค 2.0 (ส่วนโรงไฟฟ้าเฟสแรก 110 เมกะ
วตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์) 

   4.5.1.1.9   สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 3 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายกนั
ระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3 โดย แบ่งเป็นสูตรในการคาํนวณราคาค่าไฟในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงและสูตรในการคาํนวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

  4.5.1.1.10 สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3 

อายุสัญญา : 25 ปีนบัแต่วนัที�เขา้ทาํสัญญา (สิ,นสุดวนัที� 17 ตุลาคม 2578) หรือจนกว่าสัญญา
ซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม3 และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม จะสิ,นสุด (แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใด
เกิดขึ,นชา้กวา่) 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยินยอมให้ บี.กริม 3 ใชป้ระโยชน์จากเครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นเจา้ของเพื�อการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 3 ตาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ตกลงในสัญญาฉบบันี,  โดยคู่สัญญาจะตกลงกนัอย่างสุจริตและเป็น
ธรรมเกี�ยวกบัสดัส่วนการใชเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย 
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   4.5.1.2 สาระสําคัญของสัญญาหลกัที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 

   4.5.1.2.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 2  และผู้ซื�อ 

1) สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับกฟผ.(ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท อมตะ 
เพาเวอร์ จาํกัด กับกฟผ. ลงวันที< 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และได้มีการโอนสิทธิและหน้าที<ของ
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จาํกัด ให้แก่ บี.กริม 2 ตามหนังสือเลขที< กฟผ. B3500/03304 ลงวันที< 
25 มกราคม พ.ศ. 2543) 

อายสุญัญา : 21 ปี ตั,งแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า (28 กนัยายน พ.ศ. 2544 - 27 กนัยายน พ.ศ. 
2565) ณ วนัที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั, งแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 9 ปี 

สาระสาํคญั :  กฟผ. ตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตที์�
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท์ (“พลงัไฟฟ้าตามสัญญา”) โดยตั,งแต่ปีที�สองจนถึงปีก่อนปี
สุดทา้ยของสัญญา กฟผ. จะรับซื,อพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 ในปริมาณไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต)์ คูณกบัจาํนวนชั�วโมงในรอบปี (24 
ชั�วโมง x จาํนวณวนัในปีนั,นๆ) หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าที� บี.กริม 2 ไม่สามารถจ่ายให ้
กฟผ.ไดต้ามที� กฟผ. สั�งการตามปริมาณและระยะเวลาที�กาํหนด และ/หรือ บี.กริม 2 หยุด
การผลิตและจาํหน่ายให ้กฟผ. และ/หรือ บี.กริม 2 เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให ้กฟผ.  

2) สัญญาซื�อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 2 กับลกูค้าภาคอุตสาหกรรม  

อายุสัญญา : 15 ปีนบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
ไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วนัที�สามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้โดยผูซื้, อไฟฟ้า
สามารถแสดงความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญั : ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิ โดย
ผูซื้, อไฟฟ้าตกลงที�จะรับซื,อไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดที�พลงังานไฟฟ้า
ที�ส่งมอบสุทธิมีจาํนวนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้, อไฟฟ้าซื, อ
ยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงจะชาํระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิที�ใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 
12 เดือนนั,น จะถูกสะสมในบญัชีของผูซื้,อเพื�อใชใ้นเดือนถดัไป ทั,งนี,  การบงัคบัใชป้ริมาณ
รับซื,อไฟฟ้าขั,นตํ�าดงักล่าว ขึ,นอยูก่บัดุลพินิจของบี.กริม 2 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 
2  มีจาํนวนทั,งสิ,น 39 ราย รวม 47 ฉบบั คิดเป็นกาํลงัการผลิตรวม 67.53 เมกะวตัต ์  
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3) สัญญาซื�อขายไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ซื�อเอกชน 

อายุสัญญา : 15 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัที�สามารถส่งมอบไอนํ, าได ้โดยผูซื้, อสามารถแสดง
ความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญั : ผูซื้,อตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขายไอนํ,าตามจาํนวนที�ตกลง ซึ� งเป็นผล
พลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสัญญาซื,อขายไอนํ,ากบั บี.กริม 2 มีจาํนวนทั,งสิ,น 3 ราย รวม 19 
ตนัต่อชั�วโมง 

4.5.1.2.2  สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท กับ บี.กริม 2 

อายสุญัญา : แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั,งแต่วนัที�ลงนามในสญัญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัที�เริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้ 

2. ระยะเวลาใชก๊้าซเพื�อการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้  (วนัที� 28 กนัยายน 
พ.ศ. 2544) และคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญาออกไปไดอี้ก 4 ปี 

สาระสาํคญั : ปตท. ตกลงขายก๊าซให ้บี.กริม 2 เป็นจาํนวนไม่เกินวนัละ 26 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 
สําหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 165 เมกะวตัต์ ซึ� งคิดจากค่าความร้อนที� 
900 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

   4.5.1.2.3 สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับ กฟภ.    

อายุสัญญา : 1 ปีนบัแต่วนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่มี
การบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กครั, งละ 1 ปี 

สาระสาํคญั : บี.กริม 2 ตกลงซื,อ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 10,000 กิโลวตัต ์

   4.5.1.2.4 สัญญาบริการพื�นที<เกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํนักงาน ระหว่าง บี.
กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด) 

อายุสัญญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการพื,นที�สําหรับเก็บงานและเอกสารของ บี.กริม 2 การเก็บรักษา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังานของบี.กริม 2 ค่าบริการในอตัราเดือนละ 262,000 บาท 



 

72/1 

 

   4.5.1.2.5 สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 2 กับ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

อายุสัญญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการ Center Car Service สาํหรับยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ จาํกดัที�บี.กริม 2 ใชใ้นการประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet 
System Services สาํหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์โดยค่าบริการในอตัราเดือนละ 
145,000 บาท 

   4.5.1.2.6 สัญญาให้บริการเป็นที<ปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  จาํกัด 
(เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

อายสุญัญา : สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเงื�อนไขและสาระสาํคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษา รวมถึงบริการทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการ
จดัการ ในส่วนงานที�เกี�ยวข้องกบัการบญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย 
วิศวกรรม การตลาด การไดม้าซึ� งหุน้หรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการ
พฒันา และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆของ บี.กริม 2  โดยคิดเวลาที�ใชจ้ริง
สาํหรับการให้บริการเป็นรายชั�วโมง โดยอตัราค่าบริการรายชั�วโมงขึ,นอยูก่บัตาํแหน่งของ
บุคลากรของผูรั้บจา้งที�ใหบ้ริการแก่ บี.กริม 2 

   4.5.1.2.7 สัญญาบริการจัดหานํ�า และบริการจัดการนํ�าเสีย ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ วอ
เตอร์ จาํกัด (เดิมชื<อ บริษัท อมตะ ควอลิตี� วอเตอร์ จาํกัด) 

อายสุญัญา : สญัญาฉบบันี, มีอาย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544) 
หรือจนกวา่ 
1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี,  
2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สญัญาทั,งสองฝ่ายตกลงที�จะเลิกสญัญาฉบบันี,  

สาระสาํคญั : บี.กริม 2 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิตี,  วอเตอร์ จาํกดั (“ผูใ้หบ้ริการ”) เพื�อ
ให้บริการจัดหานํ, าในปริมาตรประมาณ 3,000 – 3,500 คิวบิกเมตรต่อวนัและให้บริการ
จดัการนํ,าเสียของบี.กริม 2 
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   4.5.1.2.8 บันทึกความเข้าใจเรื<องการคาํนวณค่าไฟฟ้าที<ซื�อขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

สาระสาํคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายกนั
ระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซึ�งแบ่งเป็นบลอ็ค 2 (ส่วนโรงไฟฟ้าเฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ 
และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์) 

   4.5.1.2.9    สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

สาระสําคญั : บี.กริม 2 และบี.กริม3 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายกนั
ระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3 โดยแบ่งเป็นสูตรในการคาํนวณราคาค่าไฟในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงและสูตรในการคาํนวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

  4.5.1.2.10   สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

  โปรดพิจารณาสรุปสัญญาตามหัวข้อ 4.5.1.1.10 

 

4.5.2 สาระสําคัญของสัญญาที<เกี<ยวข้องกบัการลงทุนครั�งแรกของกองทุนรวม   

  4.5.2.1    สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ในการเขา้ลงทุนของกองทุนรวมซึ�งมีรายละเอียดตามที�กาํหนดในขอ้ 4.1 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสญัญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบัคู่สญัญาที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัต่อไปนี,  

ผูโ้อน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ผูรั้บโอน กองทุนรวม 

ทรัพย์สินที� รับ
โอน 

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  และสัญญาซื,อขายไอนํ, า รวมถึง
สญัญาที�จดัทาํขึ,นใหม่ภายในระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า คาํนวณตามสูตรดงัต่อไปนี,  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที<ได้จากรายได้ของ

โรงไฟฟ้า – กระแสเงินสดที<จ่ายสําหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี<ยนแปลง
รายการตั�งสํารอง + เงนิสดคงเหลอืต้นงวด – เงนิสดคงเหลอืขั�นตํ<า 
โดยกระแสเงนิสดที<ได้รับจากรายได้ของโรงไฟฟ้า หมายถึง  
1. กระแสเงินสดรับที�ได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหว่าง

โรงไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) และกระแสเงินสดรับ
ที�ได้จากรายได้อื�นๆที�มาจากการขายหรือการใช้ไฟฟ้าที�ผลิตโดยโรงไฟฟ้า
ใหแ้ก่กฟผ. ภายใตส้ญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
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2. กระแสเงินสดรับที�ไดจ้ากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าภายใตส้ัญญาซื,อขายไฟฟ้า
และกระแสเงินสดที�ไดจ้ากรายไดจ้ากการขายไอนํ, าภายใตส้ัญญาซื,อขายไอนํ, า
ระหวา่งโรงไฟฟ้าและลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  และกระแสเงินสดที�ไดจ้ากรายได้
อื�นๆที�มาจากการขายหรือการใชไ้ฟฟ้าหรือไอนํ,าที�ผลิตโดยโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม ภายใตส้ญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  

3. กระแสเงินสดรับที�ไดจ้ากรายไดข้องโรงไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกบัหรือภายใต ้สัญญา
ซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  สัญญาใช้
สาธารณูปโภคร่วมกนั (the Shared Facilities Agreement) สัญญาจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติใหก้บัโรงไฟฟ้า (the Gas Supply Agreement) สัญญาจดัหานํ,าใหก้บั
โรงไฟฟ้า (the Water Supply Agreement) สัญญาจดัหาไฟฟ้าสํารองกบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาซื,อขายที�ดิน สัญญาจัดหาอะไหล่ชิ,นส่วนและการ
บริการซ่อมอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 กบั บริษทั จีอี ประเทศไทย 
จาํกดั และกระแสเงินสดที�ไดรั้บจากสัญญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบ
กิจการของโรงไฟฟ้า เช่น สัญญาบริการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (the Long 
Term Service Agreement) และ สัญญาบริหารจดัการและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 
(the Operating and Maintenance Contract) 

4. กระแสเงินสดรับที�ไดจ้ากการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (business interruption 
insurance) กระแสเงินสดรับจากการประกนัภยัทรัพยสิ์นและเครื�องจกัรเสียหาย 
(property and machinery breakdown insurance) และกระแสเงินสดรับจากการ
ประกนัภยัอื�นๆ ที�โรงไฟฟ้าเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้น
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

5.      เงินภาษีที�ไดรั้บคืนจากการประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้า 

กระแสเงนิสดที<จ่ายสําหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า หมายถึง 
กระแสเงินสดที�จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโรงไฟฟ้าตามจํานวนที�กาํหนดใน
ประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการ โดยรวมถึงรายจ่ายดงัต่อไปนี,   
1. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, ง

ใหญ่ (แต่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่สาํหรับระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ย
ก่อนวนัสิ,นสุดสัญญาของบี.กริม 1 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และ/หรือ วนัสิ,นสุดสัญญาของบี.กริม 2 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 2) ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ที�จาํเป็นเพื�อใหโ้รงไฟฟ้า
สามารถดําเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งรวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
โรงไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้งกบัหรือภายใต ้สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาซื,อขาย
ไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  สัญญาใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั (the Shared 
Facilities Agreement) สัญญาจดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้า (the Gas 
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Supply Agreement) สัญญาจดัหานํ, าให้กบัโรงไฟฟ้า (the Water Supply 
Agreement) สัญญาจดัหาไฟฟ้าสาํรองกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสาํหรับ บี.
กริม 2 รวมถึง สัญญาจัดหาอะไหล่ชิ,นส่วนและการบริการซ่อมอุปกรณ์ใน
โรงไฟฟ้ากบั บริษทั จีอี ประเทศไทย จาํกดั 

2. ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายใน
การเชื�อมโยงระบบสื�อสารของโรงไฟฟ้า เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวร และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายภายใต้
สญัญาบริการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (the Long Term Service Agreement) 
และ สัญญาบริหารจัดการและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า (the Operating and 
Maintenance Contract) 

3. เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี, ยงชีพ และผลประโยชน์อื�นๆของพนักงาน 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและค่าโสหุย้ 

4. ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสําหรับที�ปรึกษาและผูเ้ชี� ยวชาญเฉพาะด้านที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

5. ค่าใชจ่้ายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟ้า โดยไม่รวมถึง
ภาระภาษีดงัต่อไปนี,  
ก ภาษีต่าง ๆ รวมถึงเบี,ยปรับและเงินเพิ�มสาํหรับการดาํเนินการของโรงไฟฟ้า

ที�เกิดขึ,นก่อนระยะเวลาของสญัญา 
ข เบี, ยปรับและเงินเพิ�มสําหรับการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าที�เกิดขึ,นภายใน

ระยะเวลาของสัญญาโดยที�เป็นจาํนวนที�เกิดขึ,นจากกรณีที�บี.กริม 1 และ     
บี.กริม 2 ไม่ไดด้าํเนินการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นภายใตเ้งื�อนไข
ที�กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งไรกดี็ ใหถื้อวา่เบี,ยปรับและ/หรือเงิน
เพิ�มดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการคาํนวณผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าได้หากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที� เกี�ยวข้องกับการ
ประเมินภาษีดงักล่าวเห็นว่าบริษทัไม่มีเจตนาหรือมิได้ประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรงในการไม่เสียภาษีอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

ค ร้อยละหา้สิบ (50%) ของภาษีต่าง ๆ ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 รวมถึงเบี,ย
ปรับและเงินเพิ�มสาํหรับการเขา้ทาํสญัญาฉบบันี,  

ง ภาษีต่าง ๆ รวมถึงเบี,ยปรับและเงินเพิ�มสาํหรับเงินไดข้องบริษทัในส่วนต่าง
ระหว่างราคาซื,อกบัผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�ถือตาม
การพิจารณาทางบญัชีว่ากองทุนรวม ปลดหนี, ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเมื�อครบวนัสิ,นสุดสัญญาของบี.กริม 1 หรือวนั
สิ,นสุดสญัญาของบี.กริม 2 
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 เพื�อป้องกันความเข้าใจที�คลาดเคลื�อน ส่วนต่างระหว่างราคาซื, อกับ
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�ถือตามการพิจารณาทางบญัชี
วา่กองทุนรวม ปลดหนี, ใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 อาจเกิดขึ,นเนื�องจาก บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2มีหน้าที�ในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าแก่กองทุนรวมเฉพาะผลประโยชน์ที�เกิดขึ,นจริง ซึ� งในกรณีที�
ผลประโยชนด์งักล่าวตํ�ากวา่ราคาซื,อ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไม่มีหนา้ที�ตอ้ง
ชดเชยส่วนต่างดงักล่าวแก่กองทุนรวม ในกรณีนี, ในทางบญัชีจึงอาจถือได้
วา่กองทุนรวม ปลดหนี, ใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2เมื�อครบวนัสิ,นสุดสัญญา
ของบี.กริม 1 หรือวนัสิ,นสุดสญัญาของบี.กริม 2 

6. ค่าใชจ่้ายสาํหรับเบี,ยประกนัภยั  
7. ค่าเช่าอาคาร สาํนกังาน 
8. ค่าเช่าเครื�องจกัร 
9. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตามจริงที�ถูกกําหนดไวใ้นประมาณการการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ้า 
10. เงินตน้ ดอกเบี, ย ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆสําหรับการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบั

การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
11. ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซ่อมแซมหรือการสร้างโรงไฟฟ้าเนื�องจากโรงไฟฟ้า

ไดรั้บความเสียหาย 
12.   ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร) สําหรับการโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเงินจาํนวนอื�นใดให้แก่กองทุน
รวมภายใตส้ญัญาฉบบันี,  

การเปลี<ยนแปลงรายการตั�งสํารอง หมายถึง รายการตั�งสํารองต้นงวด – รายการตั�ง

สํารองปลายงวด 

รายการตั�งสํารอง หมายถึง  
1. รายการตั,งสาํรองสาํหรับการชาํระเจา้หนี,ทั,งในส่วนเงินตน้และดอกเบี,ยในงวด

การชาํระหนี,  6 เดือนถดัไป ซึ� งจะมีการตั,งสํารองดงักล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 
140.96 ลา้นบาท สาํหรับบี.กริม 1 และ ไม่เกิน 194.69 ลา้นบาทสาํหรับ บี.กริม 
2 

2. รายการตั,งสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ ซึ� งจะมีการตั,งสาํรอง
ดงักล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 110.28 ลา้นบาท สาํหรับบี.กริม 1 และ ไม่เกิน 61.18 
ลา้นบาทสําหรับ บี.กริม 2 ทั,งนี,  รายการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุง
โรงไฟฟ้าครั, งใหญ่สําหรับระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ยก่อนวนัสิ,นสุดสัญญาของบี.
กริม 1 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ/หรือ วนัสิ,นสุดสัญญา
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ของบี.กริม 2 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 
เงินสดคงเหลือต้นงวด หมายถึง เงินสดสุทธิคงเหลือในบญัชีลูกหนี,สําหรับเงิน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าใหก้บักองทุนรวมในแต่ละงวด 
เงินสดคงเหลือขั�นตํ<า หมายถึง จาํนวนเงินสดอยา่งนอ้ยที�โรงไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งเกบ็ไว้
เพื�อการบริหารการจดัการภายใน โดยในที�นี,กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 50 ลา้นบาท 

ราคาซื,อ ราคาซื,อสําหรับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าสําหรับบี.กริม 1และบี.
กริม 2 จะคิดเป็นเงินจาํนวนทั,งสิ,น ไม่สูงกวา่ 6,655,000,000 บาท ซึ� งเป็นมูค่าเสนอ
ขายสูงสุดจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรก ราคาซื,อสุดทา้ยจะตกลงกนัระหวา่ง
กองทุนและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยพิจารณาจากราคาประเมินของผูป่ระเมิน และ
สภาวะของตลาดก่อนเขา้ทาํสญัญาผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

ตั,งแต่วนัที�กองทุนรวมชาํระราคาซื,อใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึง 
(ก) วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562   ในส่วนของ บี.กริม 1    
(ข) วนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565  ในส่วนของ บี.กริม 2    

การโอน
ผลประโยชน ์

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้านี, ใหแ้ก่
กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือนโดยชาํระประมาณภายในเดือน
มีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี ทั,งนี, รายละเอียดจะตอ้งเป็นตามที�กาํหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

กรณีสญัญาขาย
ไฟฟ้าครบ
ระยะเวลาหรือมี
การบอกเลิก
สญัญาก่อนครบ
ระยะเวลา 

ในกรณีที�สญัญาขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมฉบบัใดฉบบัหนึ�งครบระยะเวลา
การปฏิบติัตามสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาที�กาํหนดภายใน
ระยะเวลาของสญัญา แลว้แต่กรณี (ไม่รวมสัญญาของ กฟผ.) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
จะแจง้ให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงจะดาํเนินการจัดหาผูซื้, อ
ไฟฟ้ารายใหม่เพื�อทดแทนผูซื้,อเดิมโดยไม่ชกัชา้ 
ทั,งนี,  เมื�อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้าํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ให้บี.กริม 1 และ   
บี.กริม 2 เขา้ทาํสญัญาขายไฟฟ้าฯ กบัผูซื้,อรายใหม่โดยตอ้งมีเงื�อนไขโดยรวมไม่ดอ้ย
ไปกว่าสัญญาขายไฟฟ้าฯ เดิม โดยในกรณีที�สัญญาขายไฟฟ้าฯ กบัผูซื้, อรายใหม่มี
เงื�อนไขที�ดอ้ยไปกวา่เดิม เงื�อนไขที�ดอ้ยไปกวา่เดิมนั,นตอ้งไม่มีนยัสาํคญัและบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 จะชี,แจงใหก้องทุนรวมทราบถึงเหตุจาํเป็นในการทาํสัญญามีเงื�อนไขที�
ดอ้ยไปกว่าเดิมดงักล่าว ซึ� งเหตุจาํเป็นนั,นอาจมาจากภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต้องแจง้ให้กองทุนรวมทราบถึง
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าฯ ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที�ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้าฯ 

บญัชีสาํรองเพื�อ บี.กริม 1  บี.กริม 2 และกองทุนรวม ตกลงวา่ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2จะจ่าย
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ชาํระเป็น
ค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปนี,ใหแ้ก่กองทุนรวม อนัเนื�องมาจากผลประโยชนที์�กองทุนรวม
ไดรั้บตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยการชาํระ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขสาํคญัดงัต่อไปนี,   

(ก) เพื�อเป็นเงินสาํรองสาํหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวม  บี.กริม 1 
บี.กริม 2 และกองทุนรวมตกลงใหก้องทุนรวมหกัเงินจาํนวน 300,000,000 บาท จาก
ราคาซื,อ ในวนัที�มีการชาํระราคาซื,อ และโอนไปฝากไวย้งับญัชีชนิดมีดอกเบี,ย ซึ� งเปิด
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (เรียกวา่ “บญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวม”) โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูมี้อาํนาจลงนาม
บญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และมีสิทธิในดอกเบี,ยหรือ
ผลประโยชนอื์�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวม  ทั,งนี,  ใหถื้อวา่บญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมเป็นส่วน
หนึ�งของหลกัประกนัของกองทุนรวม    

หากปรากฏตามความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และกองทุนรวม ตามสญัญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้านี,วา่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที�กองทุนรวมไดรั้บตามสญัญาฉบบันี,  ถือเป็นรายรับที�ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ในส่วนของส่วนต่างรายงวดระหวา่งผลประโยชนที์�กองทุนรวมจะไดรั้บจากบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2  กบัราคาซื,อที�กองทุนรวมชาํระเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2  (“ส่วนต่างภายใตส้ญัญาฯ”) โดยจะไม่มีภาระภาษีเงินไดอื้�นๆที�อาจเกิดขึ,นจาก
การที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า (นอกเหนือจากภาษีเงินไดที้�อาจเกิดขึ,นกบัค่าตอบแทนที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ไดรั้บจากการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�ถือเป็น
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี))  ทั,งนี,ดงัรายละเอียด
ในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  จาํนวนเงินที�จะตอ้งฝาก
และคงไวใ้นบญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมตามความในขอ้
นี,  จะลดลงเหลือเป็นจาํนวนเท่ากบั 100,000,000 บาท  โดยที� (1) หากกรณีดงักล่าว
เกิดขึ,นก่อนวนัที�มีการชาํระราคาซื,อ คู่สญัญาตกลงวา่ จาํนวนเงินที�กองทุนรวมจะหกั
จากราคาซื,อ และโอนไปฝากไวย้งับญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวม จะเท่ากบั 100,000,000 บาท หรือ (2) หากกรณีดงักล่าวเกิดขึ,นในเวลาใดๆ
ระหวา่งระยะเวลาของสญัญาและมีการฝากเงินสาํรองเต็มตามจาํนวนที�กาํหนดใน
วรรคแรกของขอ้ (ก) ไวแ้ลว้   บี.กริม 1 และ บี.กริม 2มีสิทธิถอนเงินในบญัชีสาํรอง
เพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมในจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 บาทได ้

(ข) ทุกครั, งที�มีการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุน



 

79/1 

 

รวมตามรายละเอียดที�กาํหนดในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2จะนาํเงินที�อยูใ่นบญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมในจาํนวนตามที�กาํหนดดงัต่อไปนี,  ชาํระใหแ้ก่กองทุน
รวมพร้อมกบัการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม 
โดยไม่ถือวา่เงินในส่วนนี, เป็นส่วนหนึ�งของผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 

1. ในกรณีที�กองทุนรวมจะตอ้งชาํระภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
อนัเนื�องมาจากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมไดรั้บตาม
สญัญาฉบบันี,   - ในจาํนวนเงินเท่ากบัอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ที�กองทุนรวม
จะตอ้งจ่ายอนัเนื�องมาจากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวม
ไดรั้บในงวดนั,นๆ 

 ในกรณีนี,  หากในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา เงินคงเหลือในบญัชีสาํรอง
เพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (ซึ� งจาํนวนเงินสาํรองรวมที�ตอ้งคงไวใ้น
ตอนตน้สาํหรับกรณีนี, คือ 100,000,000 บาท) มีจาํนวนไม่พอที�จะชาํระใหแ้ก่กองทุน
รวมตามที�กาํหนดขา้งตน้  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมส่วนที�
ขาดดงักล่าวโดยไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณผลประโยชนจ์ากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

2. ในกรณีที�ปรากฏวา่มีภาระภาษีเงินไดอื้�น ๆ ของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
เกิดขึ,นจากการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(นอกเหนือจากภาษีเงินไดที้�อาจเกิดขึ,นกบัค่าตอบแทนที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไดรั้บ
จากการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�ถือเป็นรายได้
จากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี)) ทั,งนี,ดงัรายละเอียดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า – ในจาํนวนตามที�กาํหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื�อชดเชยภาระภาษีดงักล่าว
ใหแ้ก่กองทุนรวม  

 อยา่งไรกต็าม ในกรณีนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2มีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียม
ใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนรวมไม่เกินกวา่ 300,000,000 บาทเท่านั,น หากในระหวา่ง
ระยะเวลาของสญัญา เงินคงเหลือในบญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวมมีจาํนวนไม่พอที�จะชาํระใหแ้ก่กองทุนรวมตามที�กาํหนดขา้งตน้   บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2จะไม่มีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมส่วนที�ขาดใหแ้ก่กองทุนรวม  

(ค) ทั,งนี,  คู่สญัญาตกลงวา่ เพื�อประโยชนข์องกองทุนรวม กองทุนรวม และบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2จะตอ้งร่วมกนัดาํเนินการอยา่งใดๆ ที�จาํเป็นเพื�อใหผ้ลประโยชน์
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จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมไดรั้บตามสญัญาฉบบันี,  ไดรั้บการยกเวน้
ภาษีธุรกิจเฉพาะจากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และภาษีอื�นๆ โดยไม่ล่าชา้ 

(ง) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากปรากฏจนเป็นที�พอใจแก่กองทุนรวมวา่ ไม่มีภาระภาษีใดๆ (ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม) รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  ทั, งนี, ตามรายละเอียดที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  คูส่ัญญาตกลงวา่ให้หนา้ที�ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ตามที�กาํหนดในขอ้นี, สิ,นสุดลง และบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2มีสิทธิไดรั้บเงินจาํนวนที�คงเหลือในบญัชีสํารองเพื�อชําระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม พร้อมทั,งดอกเบี, ยและ
ผลประโยชน์ที�เกิดขึ,นทั,งหมด (ถา้มี) 

ขอ้ตกลง
เกี�ยวกบัการ
รักษาลกูคา้ 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงรักษาลูกคา้ที�เป็นลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ของ    บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 ตามรายชื�อลกูคา้ที�ปรากฏในเอกสารแนบ 1 สัญญาขายไฟฟ้าระหวา่ง 
บี.กริม 1 และผูซื้,อ และ สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 และผูซื้,อ รวมถึงลูกคา้ที�
เป็นคู่สญัญาของสญัญาซื,อขายไฟฟ้าฯ ที�จดัทาํขึ,นใหม่ เพื�อไม่ใหมี้ผลในทางลบอยา่ง
มีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหแ้ก่กองทุนรวมภายใตส้ญัญาฉบบันี,   

ในกรณีที�กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมยงัมีเหลือ เช่น สัญญาขายไฟฟ้าฯฉบบัใดมีการบอก
เลิกสัญญาก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการขายไฟฟ้าตามที�ระบุในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 
สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และผูซื้,อ และหัวขอ้ 4.5.1.2.1 สัญญาขายไฟฟ้า
ระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซื้,อ   บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงใชค้วามพยายามในการ
จดัหาลูกคา้ซึ� งเป็นลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  เพื�อเขา้ทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้าฯ ที�จดัทาํ
ขึ,นใหม่กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม ทั,งนี,  กองทุนรวม 
อาจกาํหนดกรณียกเวน้ของขอ้ตกลงนี,ไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

รายงาน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงส่งมอบเอกสารและรายงานดงัต่อไปนี, ให้แก่กองทุน
รวม 
(ก) ส่งงบการเงินรายไตรมาสของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ ทั,งนี,  ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ,นไตรมาส 
(ข) ส่งงบการเงินประจาํปีของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิ,นปี 
(ค) ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย
ส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) ของโครงการ สาํหรับรอบปีบญัชีถดัไป ทั,งนี,  
ภายในวนัที� 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (“ประมาณการรายรับรายจ่าย”)  

กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาอนุมติัเอกสารในขอ้ (ค)  ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัจากวนัที�กองทุนรวมไดรั้บมอบเอกสาร ดงักล่าวจากบี.กริม 1 และ  
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บี.กริม 2  

ถา้กองทุนรวมไม่แจง้ผลการอนุมติัภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่การไม่แจง้ผล
การอนุมติันั,นเป็นการอนุมติัเอกสารในขอ้ (ค) ของกองทุนรวม ตามที�บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ไดย้ื�นเสนอทุกประการ 

หากกองทุนรวมมีความเห็นว่าสมควรที�จะให้มีการแกไ้ขขอ้มูลส่วนใดส่วนหนึ�งใน
เอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าว ให้กองทุนรวมแจง้ให ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรพร้อมรายละเอียดชดัเจน และให ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดาํเนินการ
แกไ้ขตามที�กองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงร่วมกนั 

ทั,งนี,  หากกองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถตกลงรายละเอียดทางการ
เงินที�ปรากฏในเอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าว กองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลง
ที�จะหาบุคคลภายนอกซึ� งมีความรู้ความเชี�ยวชาญในเรื�องการประกอบธุรกิจกิจการ
โรงไฟฟ้ามาพิจารณาตัดสินโดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที�  15 
มกราคม ของรอบปีบัญชีถดัจากปีที�กองทุนรวม ได้รับรายละเอียดทางการเงินที�
ปรากฏในเอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าวขา้งตน้ 

ประมาณการรายรับรายจ่าย 

บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 ตกลงดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยมีค่าใชจ่้ายของโครงการ 
(Operating Expense) และ/หรือรายจ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) (ที�
นอกเหนือจากรายจ่ายส่วนทุนที�เกี�ยวกบัการบาํรุงรักษาเครื�องจกัรต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบั
กิจการผลิตไฟฟ้า (ตามที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า)) จากกระแสเงินสดซึ� งเป็นรายไดข้องโรงไฟฟ้า ตามประมาณการรายรับ
รายจ่ายที�กองทุนรวม พิจารณาอนุมัติตามเงื�อนไขที�กาํหนดภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ประมาณการรายรับรายจ่ายที�กองทุน
รวมอนุมติั”)  

ในกรณีที�บี .กริม 1 หรือ บี .กริม 2 มีจาํนวนรายจ่ายของโรงไฟฟ้าสูงกวา่ประมาณการ
รายรับรายจ่ายที�กองทุนรวมอนุมติั บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ตกลงจะ
ดาํเนินการตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี,  

(ก) ในกรณีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัตน้ทุนก๊าซธรรมชาติที�บี .กริม 1 และ บี .กริม 
2 ซื,อจาก ปตท. ภายใตส้ัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติ ฉบบัลงวนัที� 1 มกราคม 2542 
และฉบบัลงวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2543 ตามลาํดบั บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 สามารถ
ชาํระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไดต้ามจาํนวนที�เกิดขึ,นจริงโดยจะต้องแจง้ให้กองทุนรวม 
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ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัที  

(ข) ในกรณีการซื,อขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าระหว่างบี .กริม 1 และ บี .กริม 2 กบั
บริษทัในเครือ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถกาํหนดราคาซื,อหรือราคาขาย แลว้แต่
กรณี ไดใ้นจาํนวนเท่ากบัราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าเฉลี�ย 

ทั,งนี,ความหมายของ “ราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าเฉลี�ย” เป็นไปตามที�ตกลงกนัใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

(ค) ในกรณีที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ,นนอกเหนือจากรายการที�กาํหนดในขอ้ (ก) และ
ขอ้ (ข) ขา้งตน้ บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 สามารถชาํระค่าใชจ่้ายไดต้ามที�ระบุใน
ประมาณการรายรับรายจ่ายที�กองทุนรวมอนุมติั รวมกบัจาํนวนที�ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จาํนวนดงักล่าว ทั,งนี,  เวน้แต่บี .กริม 1 และ บี .กริม 2 จะไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้
จากกองทุนรวม เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หลกัประกนั บริษทัตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัดงัต่อไปนี,  เพื�อเป็นประกนัการชาํระหนี,ทั,งปวงทั,งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตที�บริษทัมีอยูก่บักองทุนรวม 

(ก) จาํนองลาํดบัที�สองสาํหรับโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 2 รวมถึงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั,งของโรงไฟฟ้าดงักล่าว และเครื�องจกัรที�เกี�ยวขอ้ง
ของโรงไฟฟ้า 

(ข) จํานําและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื�อนไขในบัญชีสํารองเพื�อชําระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (หากหนา้ที�ของบริษทัเกี�ยวกบัการดาํรงบญัชี
ดงักล่าวตามที�กาํหนดในสญัญา ยงัไม่สิ,นสุดลง) 

(ค) จํานําและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื� อนไขในบัญชีลูกหนี, สําหรับเ งิน
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

(ง) ดาํเนินการให้กองทุนรวม เป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภัย 
รวมถึงประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิดและประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั ทั,งนี,  การ
เขา้เป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวและสิทธิในการรับ
เงินค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

สิทธิการเลิก
สญัญาของ
กองทุนรวม 

(ก)  กรณีการผดิสัญญาที<ทําให้กองทุนรวมมสิีทธิบอกเลกิ 

กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดใ้นกรณีต่อไปนี,  

1.  บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่
กองทุนรวมในวันครบกําหนดที�ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอนัควร 
2. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดยไม่มีเหตุอนั

ควร เวน้แต่กรณีที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จาํเป็นตอ้งหยุดประกอบกิจการไฟฟ้า
อนัเนื�องมาจากทรัพยสิ์นเสียหาย หรือทรัพยสิ์นถูกเวนคืน หรือบี.กริม 1 และ          
บี.กริม 2หยุดประกอบกิจการไฟฟ้าชั�วคราวเพื�อการบํารุงรักษา หรือหยุด
ประกอบกิจการไฟฟ้าเนื�องจากคาํสั�งของหน่วยงานรัฐ 

3. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ถกูศาลสั�งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลายหรือฟื, นฟกิูจการ  
เมื�อมีการบอกเลิกสัญญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งคืนเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(ข) กรณีการผดิสัญญาที<กองทุนรวมไม่มสิีทธิบอกเลกิ 

หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี,   
1. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกระทาํการของบี.กริม 1 หรือบี.

กริม 2 หรือไม่ยึดถือตามข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ หรือข้อละเว ้นใดๆ ที� เป็น
สาระสําคญัตามที�มีอยู่ตามสัญญา (นอกเหนือจากเหตุที�ระบุในขอ้ (ก)) และ
กองทุนรวมไดรั้บความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. คาํรับรองของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ที�บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ใหไ้วแ้ก่กองทุน
รวมตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือตาม
เอกสารหลกัประกนั  ไม่ว่าทั,งหมดหรือบางส่วน เป็นคาํรับรองที�ไม่เป็นความ
จริง ไม่ถกูตอ้ง หรือชวนใหเ้ขา้ใจผิดในสาระสาํคญัใดๆ 

เมื�อเกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ (ข) แลว้ กองทุนรวมตอ้งแจง้ให้บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการผิดสัญญาพร้อมรายละเอียดที�ชัดเจน
เกี�ยวกบัการผิดสญัญาของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  และใหโ้อกาสบี.กริม 1 หรือบี.กริม 
2 ดาํเนินการแกไ้ขการผิดสญัญาดงักล่าวเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัที�ไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวจากกองทุนรวม โดยหากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจึงมีสิทธิ
ฟ้องร้องบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ให้ปฏิบติัการชาํระหนี, โดยเฉพาะเจาะจงตามสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายตาม
กฎหมาย รวมถึงกองทุนรวมมีสิทธิเรียกใหบี้.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ชาํระดอกเบี,ยตาม
รายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ทั,งนี,  กองทุนรวม ตกลงจะไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิก ยกเลิก หรือเพิกถอนสัญญาฉบบันี,แต่
ประการใด 

ทรัพยสิ์น (ก)   โดยให ้
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เสียหาย  

 

“ความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสําคญั” หมายถึง ความเสียหายที�เกิดขึ,น
แลว้ และผูป้ระเมินที�แต่งตั,งโดยบริษทัประกนัภยัที�เกี�ยวขอ้งไดป้ระเมินความ
เสียหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการรื, อถอนโดยไม่สามารถ
ดาํเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื�อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือ
ลกัษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิม หรือ ความเสียหายที� เกิดขึ, นแลว้ แมห้าก
ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว กําลังการผลิตไฟฟ้าภายหลังการ
ซ่อมแซมยงัคงลดลงตั,งแต่กึ�งหนึ�งของกาํลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดความเสียหาย 

“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที�เกิดขึ,นต่อทรัพยสิ์น
ซึ�งไม่มีลกัษณะเป็นความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญั 

“ทรัพยสิ์น” หมายถึง โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.กริม 2 
รวมถึงวสัดุและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที�ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆโดย
ยงัคงสามารถใชท้รัพยสิ์นบางส่วนเพื�อประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจตามสัญญา
ขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ที�ตอ้งซ่อมแซมทรัพยสิ์น
โดยนาํเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2ได้
รับมาใช้ในการดาํเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ทั, งนี,  การบริหารจัด
การเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา
ระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นๆระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 
2 กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

(ค)  ในกรณีที�ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าดว้ย
เหตุใดๆ และ 

1. กรณีที�ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออย่างมีนัยสําคญัเป็น
ของบี.กริม 1  คู่สัญญาทั, งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซื, อ
คงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั, งนี,  ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
จาํนวนที�กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกนัภยัทั,งหมดที�บี.กริม 1ไดรั้บ ภายหลงัจาก
หกัชาํระหนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี, สินเชื�อ (หากมี) โดยกองทุนรวม จะ
ได้รับคืนราคาซื, อดงักล่าวตามรายละเอียดที�กาํหนดในสัญญาระหว่าง
เจา้หนี,และกองทุนรวม และ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นๆระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 
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เมื�อบี.กริม 1 ไดช้าํระราคาซื,อดงักล่าวตามเงื�อนไขที�ระบุขา้งตน้แก่กองทุน
รวม แลว้ใหถื้อวา่บี.กริม 1 ไม่มีหนา้ที�ภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

2.     กรณีที�ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของ
บี.กริม 2  คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 จะคืนราคาซื,อคงเหลือ
ของ บี.กริม 2 ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ทั,งนี,  ไม่วา่ในกรณีใดๆ จาํนวนที�
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกนัภยัทั,งหมดที�บี.กริม 2ไดรั้บ ภายหลงัจากหกัชาํระ
หนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี, สินเชื�อ (หากมี) โดยกองทุนรวม จะไดรั้บ
คืนราคาซื,อดงักล่าวตามรายละเอียดที�กาํหนดในสญัญาระหวา่งเจา้หนี,และ
กองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นๆระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุน
รวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

เมื�อบี.กริม 2 ไดช้าํระราคาซื,อดงักล่าวตามเงื�อนไขที�ระบุขา้งตน้แก่กองทุน
รวม แลว้ใหถื้อวา่บี.กริม 2ไม่มีหนา้ที�ภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

ทรัพยสิ์นถกู
เวนคืน 

(ก)           การเวนคืนไม่มีนยัสาํคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ในกรณีที�ทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และ
กองทุนรวม เห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวไม่มีนัยสําคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาขายไฟฟ้าฯ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงั
สามารถปฏิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และกาํลงัการผลิตไฟฟ้าไม่ลดลง
อยา่งมีนยัสาํคญัจากกาํลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สญัญาทั,งสองฝ่ายตกลง
วา่สิทธิและหนา้ที�ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันี,ยงัคงมีผลต่อไป และบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการเวนคืนที�ไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ 

(ข) การเวนคืนทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 มีนยัสาํคญัต่อการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ในกรณีที�ทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และ
กองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัสําคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ  
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาขายไฟฟ้าฯ หรือทาํให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และกาํลงัการผลิตไฟฟ้าลดลง
อยา่งมีนยัสาํคญัจากกาํลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สญัญาทั,งสองฝ่ายตกลง
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วา่ 

1. กรณีที�ทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1  คู่สัญญาทั, งสองฝ่ายตกลงว่า         
บี.กริม 1 จะคืนราคาซื,อคงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั,งนี,  ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ จาํนวนที�กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั,งหมดที�บี.กริม 1ไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหัก
ชาํระหนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี, สินเชื�อ (หากมี)โดยบี.กริม 1 จะนาํส่งเงิน
ดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) ว ันนับจากวนัที�ได้รับเงินทดแทนจาก
หน่วยงานรัฐ  ทั,งนี,  เมื�อบี.กริม 1 ไดส่้งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเงื�อนไข
ที�ระบุขา้งตน้แก่กองทุนรวม แลว้ให้ถือว่า  บี.กริม 1 ไม่มีหนา้ที�ภายใตส้ัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

2. กรณีที�ทรัพยสิ์นถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงวา่บี.กริม 
2 จะคืนราคาซื, อคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั,งนี,  ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ จาํนวนที�กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั,งหมดที�ไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหักชาํระหนี,
สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี, สินเชื�อ (หากมี) โดยบี.กริม 2 จะนาํส่งเงินดงักล่าว
ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัที�ไดรั้บเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ 
ทั,งนี,  เมื�อบี.กริม 2 ไดส่้งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเงื�อนไขที�ระบุขา้งตน้
แก่กองทุนรวม แล้วให้ถือว่า บี .กริม  2  ไม่ มีหน้า ที� ภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

กองทุนรวมตกลงว่ากองทุนรวมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี,หรือเรียกค่าเสียหาย
ใดๆจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ข) นี,   

 (ค)  การเวนคืนทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีนัยสําคญัต่อการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ในกรณีที�ทรัพยสิ์นถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  และบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 และกองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัสําคญัต่อการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใตส้ญัญาขายไฟฟ้าฯ หรือทาํใหบี้.กริม 1 และบี.
กริม 2 ไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากกาํลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สญัญาทั,งสองฝ่าย
ตกลงวา่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะชาํระคืนราคาซื,อคงเหลือของ บี.กริม 1 และราคา
ซื,อคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ทั,งนี,  จาํนวนที�กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าว
รวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงินทดแทนการเวนคืนทั,งหมดที�ไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ 
ภายหลงัจากหกัชาํระหนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี, สินเชื�อ (หากมี) โดยบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 นําส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัที�ได้รับเงิน
ทดแทนจากหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ในการนี,  เมื�อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งมอบ
เงินทดแทนการเวนคืนตามเงื�อนไขที�ระบุขา้งตน้แก่กองทุนรวม แลว้ ให้ถือสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลิกกนัและคู่สัญญาทั,งสอง
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนัโดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ค) นี,   

กรณีบี.กริม 1 
และ/หรือบี.
กริม 2 มีขอ้
พิพาทกบักฟผ. 

เมื�อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาของกฟผ. ฉบบัใดฉบบัหนึ� ง
จาก กฟผ. เพื�อใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญาของ กฟผ. ซึ� ง 
กฟผ. ไดใ้หโ้อกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แกไ้ขเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 (เกา้สิบ) วนั
แลว้ (“หนังสือบอกเลิกของกฟผ.”) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแจง้ให้กองทุนรวม 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกองทุนรวม จะให้โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ดาํเนินการแกไ้ขเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือบอก
กล่าวฯจากกองทุนรวม หรือระยะเวลาตามที�คู่สัญญาตกลงกนั (“ระยะเวลาแกไ้ขการ
บอกเลิกสัญญาของกฟผ.”) โดยหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถดาํเนินการ
แกไ้ขภายในเวลาดงักล่าว คู่สญัญาทั,งสองฝ่ายตกลงกนัดงัต่อไปนี,  

(ก)   กองทุนรวม มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีภายหลงัจากระยะเวลาแกไ้ขการบอก
เลิกสญัญาของกฟผ. ไดสิ้,นสุดลง โดยใหถื้อเป็นเหตุเลิกสัญญาโดยไม่ใช่ความผิด
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  ในการนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะคืนราคาซื, อ
คงเหลือของ บี.กริม 1 และราคาซื,อคงเหลือของบี.กริม 2 ตามอตัราที�กาํหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ภายใน 
15 (สิบห้า) วนันับจากวนัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนังสือแจ้งความ
ประสงคก์ารใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาจากกองทุนรวม หรือนบัจากวนัที� กฟผ. ไม่
ชาํระค่าซื,อไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ว่าทั,งหมดหรือบางส่วน อนั
เนื�องมาจากกรณีที� กฟผ.ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา
ของ กฟผ. แลว้แต่กรณีใดจะเกิดขึ,นทีหลงั  

ทั,งนี,  เมื�อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งมอบเงินดงักล่าวแก่กองทุนรวมแลว้ ใหถื้อ
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอันเลิกกันและ
คู่สญัญาทั,งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนัโดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ก) นี,   

(ข) ในกรณีที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคก์ารใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาตามขอ้ (ก) ขา้งตน้จากกองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั
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จากระยะเวลาแกไ้ขการบอกเลิกสัญญาของกฟผ.ไดสิ้,นสุดลง ให้ถือว่า กองทุน
รวมประสงคจ์ะรอผลการดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาทเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิ
การบอกเลิกสัญญาของ กฟผ. ทั,งนี,  เมื�อกระบวนการระงบัขอ้พิพาทไดมี้คาํชี,ขาด
เป็นที�สิ,นสุดแลว้ ปรากฏวา่ 

1. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดย้อมรับและตกลงจะปฏิบติัตามหนงัสือบอก
เลิกของกฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้องคืนเงินค่าชดเชยความ
เ สี ยหายให้แ ก่กอง ทุนรวม ตามอัตรา ที� กําหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัจากวนัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิก
สัญญาจากกองทุนรวม โดยการคํานวณเงินค่าชดเชยความเสียหาย
ดงักล่าวใหน้บัจากวนัที� บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกขอ
งกฟผ. หรือนบัจากวนัที� กฟผ. ไม่ชาํระค่าซื,อไฟฟ้าใหแ้ก่บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ไม่วา่ทั,งหมดหรือบางส่วน อนัเนื�องมาจากกรณีที� กฟผ. ใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาของ กฟผ. แลว้แต่กรณีใด
จะเกิดขึ,นทีหลงั หรือ 

2. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหนงัสือบอกเลิกของกฟผ. ใน
กรณีดังก ล่ าวให้ สิท ธิและหน้า ที� ของคู่ สัญญาตามสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ายงัคงมีผลต่อไป และหากคาํชี,
ขาดของกระบวนการระงบัขอ้พิพาทกาํหนดให ้     บี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ จาก กฟผ. ให้ถือวา่บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว 

คาํเสนอเพื�อขอ
เลิกสญัญาโดย
บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 

เมื�อมีเหตุอนัสมควรหรือเมื�อมีขอ้เท็จจริงทางสภาพธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 อาจทาํคาํเสนอเพื�อขอเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าแก่กองทุนรวม เพื�อให้กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบโดยคาํนึงถึง
ประโยชนสู์งสุดของกองทุนรวมและสภาพธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปดงักล่าว ในการนี,  
กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจาร่วมกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 บนพื,นฐาน
การเจรจาและการหาข้อสรุปร่วมกนัโดยสุจริต ทั, งนี,  ในระหว่างการเจรจาของ
คู่สัญญาทั,งสองฝ่าย  คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายยงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามสัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไปทุกประการ 

ในกรณีที�กองทุนรวม (โดยมติที�ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน) เห็นชอบคาํเสนอของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ดงักล่าว กองทุนรวมจะแจง้ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงคืนเงินราคาซื,อในส่วนที�
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เหลือตามที�คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายจะตกลงกนั ให้แก่กองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือแจง้ความเห็นชอบจากกองทุน
รวม โดยการคาํนวณราคาซื,อในส่วนที�เหลือใหน้บัจากวนัที�บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้
ความเห็นชอบดงักล่าวจากกองทุนรวม  

ในกรณีที�กองทุนรวม (โดยมติที�ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน) ไม่เห็นชอบคาํเสนอของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ดงักล่าว กองทุนรวมจะแจง้ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีโดยไม่ถือวา่กองทุนรวม ปฏิบติัผิดสัญญาหรือทาํใหบ้ริษทั
ได้รับความเสียหาย รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีที�กองทุนรวมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่
ประการใด 

ทั,งนี,  เมื�อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส่้งมอบราคาซื,อในส่วนที�เหลือขา้งตน้แก่กองทุน
รวมแลว้ ใหถื้อวา่สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลิก
กนัและคู่สัญญาทั,งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนั นอกจากนี,  กองทุนรวม
ตกลงปลดหลกัประกนัทั,งหมดของบริษทัตามรายละเอียดที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงดาํเนินการจดทะเบียนที�เกี�ยวขอ้ง 
ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีผลเป็นการเลิกกนั 

ข้อตกลงห้าม
ก่อหนี, เพิ�ม 

บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2ตกลงว่าจะไม่ก่อหนี, ใด ๆ เพิ�มเติม เวน้แต่ไดรั้บความ
ยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวม ซึ�งไม่รวมถึงการก่อหนี, ในกรณี
การดาํเนินธุรกิจทางการคา้ตามปกติของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2  หรือหนี,ตาม
สญัญาเกี�ยวกบัสินเชื�อของเจา้หนี,สถาบนัการเงิน 

 

 

 

 

 4.5.2.2    สัญญาตกลงกระทาํการการระหว่าง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และกองทุนรวม 

 สืบเนื�องจากเขา้ลงทุนของกองทุนรวมในผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงเขา้ทาํสญัญาตกลงกระทาํการกบักองทุนรวมซึ�งมีสาระสาํคญัโดยสรุป
ดงัต่อไปนี,  

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบั 1.    ภายในระยะเวลาที�สญัญาโอนผลประโยชน์มีผลใชบ้งัคบั คู่สัญญาตกลงวา่อมตะ     
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การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบั
บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 

บี.กริม เพาเวอร์จะดาํเนินการให้บริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์
เสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าใหแ้ก่บุคคลอื�นที�มิใช่นิติบุคคลตามรายชื�อคู่สญัญาของ
สญัญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสญัญาซื,อขายไฟฟ้าฯ ที�จดัทาํขึ,นใหม่  (ตามรายละเอียดที�
กาํหนดในสญัญาโอนผลประโยชน)์  ทั,งนี,  อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์อาจดาํเนินการให้
บริษทัในเครือใดๆของตนเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าใหแ้ก่นิติบุคคลตามรายชื�อ
คู่สัญญาของสัญญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสัญญาซื,อขายไฟฟ้าฯ ที�จดัทาํขึ,นใหม่ได้
หากการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าดังกล่าวนั, นเป็นไปตามเงื�อนไขต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี,  

(ก) การเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าดงักล่าวตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการ
ปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 หรือฐานะทาง
การเงินของกองทุนรวม หรือ 

(ข) บุคคลที�บริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,า
ใหไ้ม่ไดป้ระกอบการอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

2.   หากบริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ ทาํการเสนอขายไฟฟ้าและ/
หรือไอนํ,าใหแ้ก่นิติบุคคลตามรายชื�อคู่สัญญาของสัญญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสัญญา
ซื,อขายไฟฟ้าฯ ที�จดัทาํขึ,นใหม่ตามความในขอ้ 1. ขา้งตน้   

(ก)         อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถึงการดําเนินการดังกล่าวโดยทันทีที� มีการดําเนินการดังกล่าว รวมถึงชี, แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์มีความเห็นวา่การดาํเนินการ
ดงักล่าวไม่ขดัต่อเงื�อนไขในขอ้ 1 ขา้งตน้ 

(ข)         กองทุนรวม อาจร้องขอใหอ้มตะ     บี.กริม เพาเวอร์ชี,แจงหรือนาํส่งขอ้มูล
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าเพื�อประกอบหนงัสือชี,แจงในขอ้ 2 
(ก)   ในกรณีที�กองทุนรวม มีขอ้สงสัยในคาํชี, แจงและอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ไม่
สามารถอธิบายใหก้องทุนรวม เขา้ใจได ้กองทุนรวมและอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์อาจ
ร่วมกนัแต่งตั,งผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อพิจารณาให้ความเห็นในเรื�องดงักล่าวแก่กองทุนรวม 
โดยร้องขอใหอ้มตะ     บี.กริม เพาเวอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งตาม
จาํนวนอนัสมควร 

(ค) หากกองทุนรวม มีความเห็นว่าการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าดงักล่าว
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/
หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ 
บี.กริม 2 หรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวม    กองทุนรวม และอมตะ     บี.กริม 
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เพาเวอร์ตกลงร่วมกนัดาํเนินการต่าง ๆ ตามลาํดบัดงัต่อไปนี,  

(1)         กองทุนรวม จะหารือกบัอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์เพื�อใหบ้ริษทัในเครือของ
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั,นแกไ้ขเยียวยาการดาํเนินการดงักล่าว 

(2)         กองทุนรวม จะหารือกบัอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์เพื�อใหบ้ริษทัในเครือของ
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั,นระงบัการดาํเนินการดงักล่าว  

(3)          หากบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั,นไม่ระงบัการดาํเนินการ
ดงักล่าวและกองทุนรวมได้รับความเสียหาย กองทุนรวม ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวม โดยความรับผิดของอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์จะมีจาํนวนไม่เกินกวา่มลูค่าหุน้ทั,งหมดที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถืออยู่
ในบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เท่านั,น 

(4)         ในกรณีที�มีคาํวินิจฉัยชี, ขาดถึงที�สุดของอนุญาโตตุลาการตามกระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาทที�กาํหนดไวใ้นสัญญาตกลงกระทาํการ กาํหนดใหอ้มตะ     บี.กริม 
เพาเวอร์ชาํระค่าเสียหายแก่กองทุนรวม ตามขอ้ (3) ขา้งตน้อนัเนื�องมากจากการผิด
ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในขอ้นี,  แต่
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์(และ/หรือบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์
ดงักล่าว)ยงัไม่ระงับการกระทาํที�ผิดขอ้ตกลงดังกล่าว  และ/หรืออมตะ     บี.กริม 
เพาเวอร์(และ/หรือบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว)ยงักระทาํการ
ใดๆซึ� งอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉยัชี,ขาดถึงที�สุดวา่เป็นการผิดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการ
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในข้อนี, เพิ�มเติม จนทําให้
ค่าเสียหายสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าหุ้นทั, งหมดที�อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ถืออยูใ่นบี.กริม 1 และ บี.กริม 2     คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงวา่ กองทุนรวม 
มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนที�เกินจากจากมูลค่าหุน้ทั,งหมดที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถือ
อยูใ่นบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ทั,งนี,  ไม่
วา่ในกรณีใด บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 จะมีความรับผิดไม่เกินกว่าอตัราราคาซื,อ
คงเหลือของระยะเวลาดงักล่าวตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชน ์

                  อย่างไรก็ดี คู่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงและรับทราบว่า การเสนอขายไฟฟ้า
และ/หรือไอนํ,าของบริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ใหแ้ก่นิติ
บุคคลตามรายชื�อคู่สัญญาของสัญญาขายไฟฟ้าฯ ตามรายละเอียดที�กาํหนด
ในสญัญาโอนผลประโยชน ์ก่อนวนัที�สญัญาโอนผลประโยชน์มีผลใชบ้งัคบั 
รวมถึงการต่ออายสุญัญาขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าที�ทาํกบันิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้ภายหลงัวนัที�สัญญาโอนผลประโยชน์มีผลใช้บงัคบัในกรณีที�ไม่มี
การเปลี�ยนแปลงสาระสาํคญัของสัญญา ไม่เป็นการส่งผลกระทบในทางลบ
อย่ า ง มีนัยสําคัญต่อผลประกอบการ  ฐานะทางการ เ งินและ/หรือ
ความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/
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หรือ บี.กริม 2 หรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบั
การถือครองหุน้
ของบี.กริม 1 
และ/หรือ บี.กริม 
2 

ภายในระยะเวลาที�สัญญาโอนผลประโยชน์มีผลใช้บังคบั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์     
ตกลงต่อกองทุนรวม เกี�ยวกับการถือครองหุ้นของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
ดงัต่อไปนี,  

(ก) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํหรือดาํเนินการใด ๆ 
เพื�อให้มีการโอนกรรมสิทธิ� ในหุ้นของ บี.กริม 1  และ/หรือ บี.กริม 2 ใน
จาํนวนที�เป็นกรรมสิทธิ� ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ในวนัที�ทาํสัญญาตกลง
กระทาํการ เวน้แต่ (1) ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุน
รวม กรรมการของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 หรือ
บุคคลใด ๆ ที�กองทุนรวม กาํหนด หรือ (2) เป็นการโอนหุ้นในบี.กริม 1  
และ/หรือ บี.กริม 2 ใหแ้ก่บริษทัในเครือ รวมถึงผูรั้บโอนหุน้ตกลงเขา้ผกูพนั
ตนภายใตส้ญัญาฉบบันี,โดยแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อกองทุนรวม  

(ข) เพียงเท่าที�ไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์จะดาํเนินการใด ๆ ตามที�กองทุนรวม ไดห้ารือและตกลงกบัอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อใหข้อ้บงัคบับริษทัของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 มี
บทบญัญติัเรื�องขอ้จาํกดัการโอนหุน้ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ก. ขา้งตน้ 

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบั
การถือครอง
หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวม ดงัต่อไปนี,   

(ก) ภายในระยะเวลาที�สญัญาโอนผลประโยชนมี์ผลใชบ้งัคบั (“ระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน”) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ� งออกและเสนอขายในครั, งนี,  ให้อยู่ในความ
ครอบครองของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั โดยมีสัดส่วน
การถือครองหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละยี�สิบเจ็ดจุดห้า (27.5%) ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกและเสนอขายทั, งหมด แต่ไม่เกินอตัราส่วนที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(ข) ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวข้า้งตน้ อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั ตกลงจะไม่ขาย หรือ โอนหน่วย
ลงทุน หรือนาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํหรือก่อภาระผกูพนัใดๆจนทาํใหถื้อครอง
หน่วยลงทุนรวมกนัตํ�ากว่าสัดส่วนที�กาํหนดไวข้า้งตน้ เวน้แต่ไดรั้บความ
ยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวม 

เมื�อมีเหตุอนัสมควร อมตะ บี.กริม เพาเวอร์อาจขอเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงเกี�ยวกบั (ก) 
การถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามที�ระบุในขา้งตน้ ซึ� งรวมถึงการขอลด
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือการขอลดสัดส่วนการ
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ถือครองหน่วยลงทุน หรือ (ข) การไม่ขายหรือโอนหน่วยลงทุนหรือนาํหน่วยลงทุน
ไปจาํนาํหรือก่อภาระผกูพนั โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะทาํคาํเสนอแก่กองทุนรวม 
เพื�อใหก้องทุนรวมพิจารณาเห็นชอบ ในการนี,  กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจา
ร่วมกบัอมตะ บี.กริม เพาเวอร์บนพื,นฐานการเจรจาและการหาขอ้สรุปร่วมกนัโดย
สุจริต ทั,งนี,  ในกรณีที�กองทุนรวมเห็นชอบคาํเสนอของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว 
กองทุนรวมจะแจง้ใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  

ในกรณีที�กองทุนรวมไม่เห็นชอบคาํเสนอของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว กองทุน
รวมจะแจง้ให้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีโดยไม่ถือว่า
กองทุนรวม ปฏิบติัผิดสัญญาหรือทาํใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดรั้บความเสียหาย 
รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีที�กองทุนรวมใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใด 

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบั
การใหบี้.กริม 1 
และบี.กริม 2 
ปฏิบติัหนา้ที�
และการแจง้
กองทุนรวม 

(ก) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม วา่ ตลอดระยะเวลาที�สัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใช้บงัคับ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ในฐานะผูถื้อหุ้นของ      
บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ตกลงจะดาํเนินการต่าง ๆ เพื�อใหบี้.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2 ปฏิบติัตามหนา้ที�ภายใตใ้นสัญญาขายไฟฟ้าฯ รวมทั,งสัญญา
อื�นใดที�จาํเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

(ข) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม วา่ ตลอดระยะเวลาที�สัญญาโอน
ผลประโยชนมี์ผลใชบ้งัคบั ทนัทีที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดรั้บทราบถึงเหตุ
ผิดนัด หรือเหตุการณ์ที�อาจจะนําไปสู่เหตุผิดนัดสัญญาขายไฟฟ้าของ         
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้เหตุผิดนดัดงักล่าว
ใหก้องทุนรวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  

(ค) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม วา่ ตลอดระยะเวลาที�สัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใช้บังคบั ทันทีที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ได้รับทราบถึง
กระบวนการฟ้องร้องดาํเนินคดีตามกฎหมายที�มีผลในทางลบหรือที�อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน ์
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้เหตุการณ์ หรือกรณีดงักล่าวให้กองทุน
รวม ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั 

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบั
เหตุการณ์ซึ�งมี
ผลกระทบ
ในทางลบที�
สาํคญั 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกับกองทุนรวม ว่า ตลอดระยะเวลาที�สัญญาโอน
ผลประโยชนมี์ผลใชบ้งัคบั หากมีเหตุการณ์ซึ�งมีกระทบในทางลบที�สาํคญัหรือจะเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวอนัเกี�ยวกบัสัญญาขายไฟฟ้า ทันทีที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ได้
รับทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวม ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัชา้ 

กรณีผิดสญัญา  (ก)       หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ปฏิบติัหน้าที�ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาตกลง
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และการเลิก
สญัญา 

กระทาํการ หรือ ปฏิบติัหนา้ที�ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ซึ� งการไม่ปฏิบติัหนา้ที�
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกองทุนรวม หรือ
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (แล้วแต่กรณี) และคู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญาไม่
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุผิดสัญญาดงักล่าวภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันบัจากวนัที�
ไดรั้บแจง้ถึงเหตุผิดสัญญาพร้อมรายละเอียดที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการผิดสัญญา
จากคู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ผิดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร คู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ผิด
สัญญาดงักล่าวจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี, ได ้ทั,งนี,  ไม่ตดัสิทธิคู่สัญญา
ฝ่ายที�ไม่ผิดสัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามที�เกิดขึ, นจริงจากการที�
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งปฏิบติัผิดสญัญานี,  

ทั,งนี,  ไม่ว่าขอ้ความในสัญญาตกลงกระทาํการจะกาํหนดไวเ้ป็นประการใด 
หากอมตะ บี.กริม เพาเวอร์เป็นฝ่ายปฏิบติัผิดสัญญาและมีการบงัคบัชาํระหนี,
ตามคําพิพากษาเพื�อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนรวม กองทุนรวม 
รับทราบว่า ความรับผิดของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้สัญญาตกลง
กระทาํการจะมีจาํนวนไม่เกินกวา่มูลค่าหุน้ทั,งหมดที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ถืออยูใ่นบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (ทั,งนี,  ณ วนัที�ของสัญญามูลค่าหุน้ทั,งหมดที� 
อมตะ.บี.กริม เพาเวอร์ ถืออยูใ่น บี.กริม 1 เท่ากบั 1,039,499,960 บาทและ
มูลค่าหุ้นทั, งหมดที�อมตะ.บี.กริม เพาเวอร์ ถืออยู่ใน บี.กริม 2 เท่ากับ 

741,999,300 บาท) เท่านั,น และตกลงที�จะบงัคับชําระหนี, ตามคาํพิพากษา
ดงักล่าวเฉพาะในหุน้ที�อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถืออยูใ่น บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 เท่านั,น  

(ข)       หากสัญญาโอนผลประโยชน์ระงบัสิ,นลงภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา
ดงักล่าว คู่สญัญาตกลงใหถื้อวา่สญัญาตกลงกระทาํการเลิกกนัโดยอตัโนมติั 
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4.5.2.3    สาระสาํคัญของสัญญาระหว่างเจ้าหนี� สัญญาสินเชื<อ และสัญญาบริหารจัดการกระแสเงินสด 
ในส่วนที<เกี<ยวข้องกับกองทุนรวม 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

คู่สญัญา กองทุนรวมจะเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างเจา้หนี,  ที� เกี�ยวขอ้งกบัหนี,ของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 กบัคู่สญัญาดงัต่อไปนี,   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์ จาํกดั (มหาชน) 
ในฐานะผูใ้หกู้ส้กลุเงินบาทหลกั  

 ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต สาขากรุงเทพ และธนาคาร KfW ในฐานะผูใ้หกู้ส้กุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาหลกั  

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต สาขากรุงเทพและ
ธนาคาร KfW ในฐานะผูจ้ดัการเงินกูห้ลกั  

  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนสินเชื�อ  

  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนหลักประกัน(“ตัวแทน
หลกัประกนั”)  

 ตาม สัญญาสินเชื�อ-สกุลเงินบาท ลงวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (“และสัญญา
สินเชื�อสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมเรียกวา่ “สัญญาสินเชื�อ”) (รวมเรียกวา่”
เจา้หนี,ลาํดบัแรก”) 

  (2)  กองทุนรวม (“เจา้หนี,ลาํดบัรอง”)  

โดยเจา้หนี,ลาํดบัแรกและเจา้หนี,ลาํดบัรองเรียกรวมกนัวา่ “เจา้หนี,” 

(3) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนระหวา่งเจา้หนี,  

(4) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 (“ลกูหนี,”) 

กองทุนรวมมิไดเ้ขา้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาสินเชื�อ และสัญญาบริหารจดัการกระแสเงิน
สดซึ� งเป็นสัญญาระหว่างเจา้หนี,ลาํดบัแรกกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 อย่างไรกดี็ ภายใต้
สัญญาทั,งสองฉบบัดงักล่าว บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในฐานะลูกหนี,  มีหนา้ที�ที�ตอ้งปฏิบติั
บางประการ (เช่น หนา้ที�ในการเปิดบญัชีและการควบคุมกระแสเงินสด) ซึ� งการปฏิบติั
ตามหน้าที�ดงักล่าวนั,นอาจเกี�ยวขอ้ง หรือกระทบกบัสิทธิของกองทุนรวมในการไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ทั,งนี,หน้าที�ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ที�สําคญัและเกี�ยวขอ้งกบั
กองทุนรวม ไดก้ล่าวรวมโดยสรุปไวใ้นขอ้นี,  
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วนัที�เขา้ทาํ
สญัญา 

วนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สาํหรับสญัญาสินเชื�อ และสัญญาบริหารจดัการกระแสเงิน
สด และ วนัที�จดัตั,งกองทุนสาํหรับสญัญาระหวา่งเจา้หนี,  

หนา้ที�ใน
การเปิด
บญัชี 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแยกกนัเปิดบญัชีดงัต่อไปนี,กบัธนาคารเจา้ของบญัชี 

(1) บญัชีรายได ้

(2) บญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

(3) บญัชีสาํรองชาํระหนี,  (DSRA) 

(4) บญัชีสาํรองการซ่อมบาํรุงใหญ่ ( MMRA) 

(5) บญัชีเงินสดส่วนเกิน 

(6)    บัญชีลูกหนี,  (ซึ� งประกอบด้วยบัญชีย่อย ได้แก่ บัญชีลูกหนี, สําหรับเงินสดรับ 
บญัชีลูกหนี,สําหรับเงินผลประโยชน์ของกองทุนรวม บญัชีลูกหนี,สําหรับเงินส่วนของ
ลกูหนี,  และบญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม)  

 บญัชีทั,งหมดดงักล่าวจะถกูบริหารโดยธนาคารเจา้ของบญัชี  

นอกจากนี,  ตวัแทนหลกัประกนัจะทาํการเปิดบญัชีตวัแทนหลกัประกนั บญัชีเงินรับจาก
ประกนัภยั  และบญัชีเงินชดเชยเพื�อการปฏิบติัตามกลไกที�กาํหนดไวใ้นสญัญาดว้ย 

โดยรายละเอียดของบญัชี การฝากเงินและการถอนเงินจากบญัชีดงักล่าวจะเป็นไปตาม
สญัญาระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวม และ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นๆระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

การชาํระ
หนี,ของ
ลกูหนี,แก่
เจา้หนี,ลาํดบั
รอง 
(กองทุน
รวม) 

หา้มมิใหล้กูหนี,กระทาํการต่อไปนี,  

1. ชาํระหนี,  ชาํระหนี, ล่วงหนา้ หรือปลดหนี,ของเจา้หนี,ลาํดบัรอง เวน้แต่เป็นการชาํระ
หนี, ที�ไดรั้บอนุญาตตามเงื�อนไขของสญัญาฉบบันี,  (“การชาํระหนี, ที�ไดรั้บอนุญาต”) 

2. ให้หลกัประกนัใดๆแก่เจา้หนี,ลาํดบัรองเวน้แต่จะให้หลกัประกนัเดียวกนัแต่ลาํดบั
ดีกวา่แก่เจา้หนี,ลาํดบัแรก 

ก า ร ชํ า ร ะ
หนี, ที� ได้รับ
อนุญาต 

การชาํระหนี, ที�ไดรั้บอนุญาต(แก่เจา้หนี,ลาํดบัรอง) ตอ้งเป็นการชาํระหนี,ดว้ยเงินที�อยู่ใน
บญัชีลกูหนี, เท่านั,น 

การควบคุม
กระแสเงิน

หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอื�น จาํนวนเงินต่างๆในบญัชีรายไดจ้ะตอ้งชาํระตามลาํดบั
ความสาํคญัดงัต่อไปนี,ไปยงับญัชีที�เกี�ยวขอ้งในวนัที�ทาํการจดัสรรเงินสดในแต่ละเดือน: 
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สด (ก) ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการของลูกหนี, ที� เกี�ยวขอ้งกบังบประมาณในการประกอบ
กิจการของลกูหนี, ที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหช้าํระไปยงับญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

(ข) ค่าใชจ่้ายทั,งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาสินเชื�อ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ที�ชาํระแก่ตวัแทนสินเชื�อ ตวัแทนหลกัประกนั และค่าธรรมเนียมตามสัญญาดงักล่าว ให้
ชาํระไปยงับญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

(ค) การชําระดอกเบี, ยและเงินตามสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี, ยและสัญญา
แลกเปลี�ยนสามญัตามสญัญาสินเชื�อใหช้าํระไปยงับญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

(ง) การชาํระเงินเพื�อตัดตน้เงินและการชําระหนี, ตามสัญญาสินเชื�อให้ชาํระไปยงั
บญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

(จ) การโอนไปยงั DSRA ใหโ้อนไปเท่ากบัจาํนวนที�ครบกาํหนดชาํระหนี,ภายใน 6 
เดือนถดัไปตามสญัญาสินเชื�อ และเฉพาะเพื�อวตัถุประสงคที์�ระบุ 

(ฉ) การชาํระหนี, ที�ถึงกาํหนดชาํระตามสญัญาป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการลด
จาํนวนเงินตามสัญญา (Notional amount) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากการ
ชําระหนี, หลักโดยบังคับหรือโดยสมัครใจ และการชําระเงินในการบอกเลิกสัญญา
แลกเปลี�ยน (swap) ซึ� งในทั,งสองกรณี เป็นผลมาจากการผิดนดัชาํระหนี,หรือการบอกเลิก
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มิใช่ฝ่ายที�ผิดนัด
ชาํระหรือฝ่ายที�ไดรั้บผลกระทบ ใหช้าํระไปยงับญัชีค่าดาํเนินกิจการ  

(ช) การโอนเงินไปยงั MMRA จนถึงจาํนวนเงินสาํรองซึ� งเท่ากบั 110.28 ลา้นบาทใน
พ.ศ. 2556-2558 สาํหรับบี.กริม 1 และ เท่ากบั 55.57 ลา้นบาทในพ.ศ. 2556-2557  61.18 
ลา้นบาทในพ.ศ. 2558-2560 และ29.58 ลา้นบาทในพ.ศ. 2561-2562  สาํหรับบี.กริม 2 เพื�อ
การซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ตามที�กาํหนดในสญัญาสินเชื�อ 

(ซ) หลงัจากการจดัการตาม (ก) ถึง (ช) ขา้งตน้แลว้ ใหน้าํเงินคงเหลือไปฝากในบญัชี
เงินส่วนเกิน และหากปฏิบติัตามเงื�อนไขในการจาํกดัการชาํระเงิน (Restricted Payment) 
ตามที�กาํหนดแลว้ (อนัไดแ้ก่  ลกูหนี, มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี, เท่ากบัหรือ
มากกวา่ 1.2:1 และไม่มีเหตุการณ์ใดๆที�ลกูหนี,ตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิด
สญัญา หรือไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนี, ) ใหน้าํเงินในบญัชีเงินสด
ส่วนเกินไปฝากยงับญัชีลกูหนี,  

(ฌ)        ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสูตรขา้งตน้นี,จะคาํนวณจากเงิน
สดในบญัชีลกูหนี,บวกกลบัดว้ยจาํนวนเงินสดคงเหลือตน้งวด และหกัออกดว้ยจาํนวนเงิน
สดคงเหลือขั,นตํ�า (จาํนวนเงินสดคงเหลือขั,นตํ�ากาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท ต่อ
บริษทั) ซึ� ง บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงที�จะโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
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ไฟฟ้านี,ใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 

เงินรับจากประกนัภยัทั,งปวง ให้ชาํระโดยตรงไปยงับญัชีเงินรับจากประกนัภยั และเงิน
ชดเชย ใหช้าํระโดยตรงไปยงับญัชีเงินชดเชย โดยเจา้หนี,ลาํดบัแรกมีสิทธิไดรั้บชาํระหนี,
จากเงินค่าสินไหมทดแทนจากประกนัภยัและเงินชดเชยก่อนเจา้หนี,ลาํดบัรอง 

เงื�อนไขใน
การจาํกดั
การชาํระ
เงิน 
(Restricted 
Payment) 

ลกูหนี,จะไม่  
(ก) ชาํระหนี,หรือชาํระหนี, ล่วงหนา้แก่เจา้หนี,รายหนึ�งรายใด (ข) จ่ายเงินปันผลหรือ
จ่ายเงินในรูปแบบอื�นแก่ผูถื้อหุน้หรือบริษทัในเครือ (ค) จ่ายเงินในรูปแบบใดๆแก่กองทุน
รวม เวน้แต่ลกูหนี,ปฏิบติัตามเงื�อนไขการชาํระเงินที�กาํหนดไวใ้นสญัญาสินเชื�อครบถว้น 
(อนัไดแ้ก่  ลกูหนี, มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี, เท่ากบัหรือมากกวา่ 1.2:1 และ
ไม่มีเหตุการณ์ใดๆที�ลูกหนี,ตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนี, ) 

เหตุการณ์ที�
ลกูหนี,ตก
เป็นฝ่ายผิด
สญัญา  

เหตุการณ์ที�ลกูหนี,ตกเป็นฝ่ายผดิสญัญาภายใตส้ัญญาสินเชื�อรวมถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปนี, ที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาสินเชื�อ ไดแ้ก่ การผิดนดัชาํระหนี,  การผิดคาํรับรองและคาํรับประกนั 
การผิดสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 การลม้ละลาย การตก
เป็นผูมี้หนี, สินลน้พน้ตวั การไม่ไดรั้บการอนุมติัในเรื�องสําคญัจากหน่วยงานราชการที�
เกี�ยวขอ้ง การผิดสัญญาอื�นๆ การกระทาํที�นาํไปสู่การยกเลิกเพิกถอน หรือการโอนสิทธิ
ในโครงการที�ส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั การผิดหนา้ที�เกี�ยวกบัหลกัประกนั 
การที�ทรัพยสิ์นเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญั การหยดุหรือเลิกประกอบกิจการ การ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหรือขอ้บงัคบัในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม การผิดสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. 
และเหตุการณ์อื�นๆที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัแก่ลกูหนี,  

เงินไดจ้าก
การ
ประกนัภยั 

หากเป็นเงินไดจ้ากการประกนัภยัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมี
นยัสาํคญั เงินดงักล่าวจะถกูนาํส่งใหแ้ก่เจา้หนี,ลาํดบัแรก เมื�อเจา้เจา้หนี,ลาํดบัแรกหกัชาํระ
หนี,ของตนครบถว้นแลว้ เงินที�เหลือจะถกูส่งต่อใหเ้จา้หนี,ลาํดบัรองต่อไป 

หากเป็นเงินไดจ้ากการประกนัภยัในส่วนอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัความเสียหายทั,งหมดหรือ
อย่างมีนยัสําคญั เงินดงักล่าวจะถูกนาํส่งใหแ้ก่ลูกหนี, เพื�อนาํไปซ่อมแซมความเสียหายที�
เกิดขึ,นแก่ทรัพยสิ์นของลกูหนี,  

เงินได้
ค่าชดเชย 

เงินค่าชดเชย เงินไดจ้ากการเวนคืน ค่าปรับ  หลกัประกนั การคํ, าประกนั ค่าสินไหม
ทดแทน หรือเงินไดอื้�นๆในลกัษณะเดียวกนัที�ลูกหนี, ไดรั้บ หากเป็นเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั
เหตุการณ์ซึ� งมีผลกระทบในทางลบที�สําคญั เงินดงักล่าวจะถูกนาํส่งให้แก่เจา้หนี,ลาํดบั
แรก เมื�อเจา้เจา้หนี,ลาํดบัแรกหกัชาํระหนี,ของตนครบถว้นแลว้ เงินที�เหลือจะถูกส่งต่อให้
เจา้หนี,ลาํดบัรองต่อไป 

หากเป็นเงินไดใ้นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์อื�นนอกเหนือจากเหตุการณ์ซึ� งมีผลกระทบ
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ในทางลบที�สาํคญั เงินดงักล่าวจะถกูนาํส่งใหแ้ก่ลกูหนี, เพื�อนาํไปใชเ้พื�อการปรับปรุงฟื, นฟู
กิจการตามดุลพินิจของลกูหนี,  

หลกัประกนั
ร่วม 

การจาํนองโรงงาน ที�ดินที�ตั,งโรงงาน และเครื�องจกัรที�เกี�ยวขอ้งของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
(“ทรัพยสิ์นที�จาํนอง”) โดยมีรายละเอียดดงันี,  

(1) การจาํนองลาํดบัแรกเหนือทรัพยสิ์นที�จาํนอง แก่เจา้หนี,ลาํดบัแรกมูลค่าจาํนอง
เท่ากบัเงินกูที้�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บตามสญัญาเงินกู ้

 (2) การจาํนองลาํดบัรองเหนือทรัพยสิ์นที�จาํนองแก่เจา้หนี,ลาํดบัรองมูลค่า  เท่ากบั
ราคาซื,อที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ตวัแทนหลกัประกนัจะเกบ็โฉนดที�ดินและเอกสารสิทธิของทรัพยสิ์นที�จาํนองไวเ้พื�อและ
ในนามของเจา้หนี, ทุกราย ตราบเท่าที�การชาํระหนี,แก่เจา้หนี,ลาํดบัแรกยงัไม่ครบถว้น 

เมื�อมีการชาํระหนี,แก่เจา้หนี,ลาํดบัแรกครบถว้นแลว้ เจา้หนี,ลาํดบัแรกจะเพิกถอนและจด
ทะเบียนไถ่ถอนการจาํนองลาํดบัแรกและตวัแทนหลกัประกนัจะส่งมอบโฉนดที�ดินและ
เอกสารสิทธิของทรัพยสิ์นที�จาํนองใหแ้ก่เจา้หนี,ลาํดบัรอง 

เจา้หนี,ลาํดบัแรกและเจา้หนี,ลาํดบัรองแต่ละรายจะมีชื�อเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม (ร่วมกบั
ลูกหนี, ) และ ผูรั้บประโยชน ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกนัภยัทรัพยสิ์นที�จาํนอง เงินที�ไดรั้บ
จากการประกนัภยัใดที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�จาํนองใหน้าํไปชาํระหนี,ตามสัญญาสินเชื�อ 
สินเชื�อ และตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ (ตามลาํดบั) ทั,งนี,ตาม
เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสัญญาระหว่างเจา้หนี, และกองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นๆ
ระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หนี, เงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(หากมี)  เงินจาํนวนที�เหลือจากการชาํระหนี,ดงักล่าวใหคื้นแก่ลกูหนี, ที�เกี�ยวขอ้ง 

การบงัคบั/
ยึด
หลกัประกนั 

(1) เจา้หนี,ลาํดบัรองจะไม่ทาํการบงัคบัจาํนองหรือหลกัประกนัใดๆ โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมจากเจา้หนี,ลาํดบัแรก (เวน้แต่เจา้หนี,ลาํดบัแรกจะใชสิ้ทธิบงัคบัจาํนองแลว้ 
หรือเป็นการบงัคบัซึ�งสิทธิในเงินสดในบญัชีลกูหนี,ตามขอ้กาํหนดของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง) 

(2) ในกรณีที� เจ้าหนี, ลาํดับรองได้รับเงินจากการบังคับหลกัประกนัก่อนที�เจ้าหนี,
ลาํดบัแรกจะไดรั้บชาํระหนี,  เจา้หนี,รองจะมอบเงินดงักล่าวใหต้วัแทนหลกัประกนั 

(3) ในกรณีที�มีเจา้หนี,ลาํดบัแรกทาํการบงัคบัจาํนองหรือหลกัประกนัใดๆ และนาํเงิน
จากการบงัคบัหลกัประกนัชาํระหนี,อย่างครบถว้นแลว้ หากมีเงินเหลือให้นาํเงินส่วนที�
เหลือชาํระหนี,แก่เจา้หนี,ลาํดบัรอง 

การชาํระ
หนี,การ

การชาํระหนี,ในกรณีที�มีการบงัคบัจาํนองเหนือทรัพยสิ์นที�จาํนองจะเป็นไปตามลาํดบัดงันี,   
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บงัคบั
จาํนอง 

(1) ลาํดบัแรกชาํระหนี,แก่เจา้หนี,ลาํดบัแรกตามสญัญาสินเชื�อใหค้รบถว้น 

(2) ลาํดบัที�สองชาํระหนี,แก่เจา้หนี,ลาํดบัรองตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าใหค้รบถว้น 

(3) ลาํดบัที�สาม ชาํระเงินจาํนวนอื�นใดที�ลูกหนี, พึงชาํระแก่เจา้หนี,  และ 

(4) ลาํดบัสุดทา้ย คืนใหแ้ก่ลูกหนี,  หรือจดัการตามคาํสั�งศาล 

ขอ้ตกลงหนี,
ดอ้ยสิทธิ 
เมื�อเกิดการ
มีหนี, สินลน้
พน้ตวั 

ในกรณีที� เกิดการมีหนี, สินล้นพ้นตัว การชําระบัญชี การฟื, นฟูกิจการ การจําหน่าย
สินทรัพย ์หรือการฟื, นฟูสภาพของลูกหนี,  ขอ้เรียกร้องของเจา้หนี,ลาํดบัรองจะมีสิทธิดอ้ย
กวา่จากขอ้เรียกร้องของเจา้หนี,ลาํดบัแรก 

 

4.6 การรับผลประโยชน์จากกระแสเงนิสดในอนาคตตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า

ของกองทุนรวม 

 (ก) สิทธิในการไดรั้บโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาระหวา่งเจา้หนี,  โดยสาระสาํคญัของสัญญาเป็นการกาํหนดสิทธิของ
เจา้หนี,แต่ละรายในการไดรั้บชาํระหนี,จาก บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวกองทุน
รวมถูกจดัอยู่ในฐานะของเจ้าหนี, ลาํดบัรองทาํให้สิทธิในการได้รับโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวมจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขบางประการ
ตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาระหว่างเจา้หนี, ดงักล่าว โดยสูตรของการโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ใหก้องทุนรวมตามสญัญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นดงันี,   

ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดที�ไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า – 
กระแสเงินสดที�จ่ายสาํหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี�ยนแปลงรายการตั,งสาํรอง + เงินสด
คงเหลือตน้งวด – เงินสดคงเหลือขั,นตํ�า 
โดยกระแสรายรับและรายจ่ายของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้งผา่นบญัชีและขอ้กาํหนด
ดงัต่อไปนี,  ตามลาํดบั ก่อนที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะสามารถโอนผลประโยชนไ์ปยงักองทุน
รวมได ้ 

 (1) บญัชีรายได ้ 
บญัชีรายไดป้ระกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายไฟใหแ้ก่กฟผ. รายไดจ้ากการขายไฟและไอนํ,าใหแ้ก่
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม รายได้จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกนั รวมถึงเงินที�ได้รับจากการ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
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 (2) บญัชีค่าดาํเนินกิจการ 
ค่าใชจ่้ายทั,งหมดที�ตอ้งใชใ้นการดาํเนินกิจการ รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าธรรมเนียม โดย
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะทาํการประมาณงบรายจ่ายประจาํปีของปีต่อไป และจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากกองทุนและเจา้หนี, ก่อน โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถใชเ้กินการประมาณงบ
รายจ่ายประจาํปีไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของงบที�ไดรั้บอนุมติั มิฉะนั,น บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้ง
ขออนุมติัจากกองทุนอีกครั, ง โดยเงินจากบญัชีรายไดจ้ะถกูโอนเขา้บญัชีค่าดาํเนินการเดือนละ 2 
ครั, ง เพื�อชาํระค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 (3) บญัชีสาํรองชาํระหนี,  ( Debt Service Reserve Account, DSRA) 
เจา้หนี,กาํหนดใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สาํรองค่าใชจ่้ายทางการเงินทั,งเงินตน้และดอกเบี,ยใน
งวดการชาํระ 6 เดือนถดัไป ในบญัชีสาํรองชาํระหนี,  

 (4) บญัชีสาํรองการซ่อมบาํรุงใหญ่ ( Major Maintainance Reserve Account, MMRA) 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้งสาํรองเงินสาํหรับการซ่อมบาํรุงใหญ่ ซึ� งจะทาํทุก 3-6 ปี เนื�องจาก
ค่าซ่อมบาํรุงเป็นรายจ่ายที�สําคญัของโรงไฟฟ้า เงินสํารองส่วนนี, จึงจาํเป็น นอกจากนี,การซ่อม
บาํรุงแต่ละครั, งตอ้งใชใ้ชจ่้ายสูง การสํารองเงินไวจ้ะทาํให้กระแสเงินสดที�โอนเขา้กองทุนคงที�
มากขึ,น โดยจะตอ้งโอนเงินไปยงั MMRA จนถึงจาํนวนเงินสํารองซึ� งสําหรับบี.กริม  1 เท่ากบั 
110.28 ลา้นบาทในพ.ศ. 2556-2558 และ สาํหรับบี.กริม 2 เท่ากบั 55.57 ลา้นบาทในพ.ศ. 2556-
2557  61.18 ลา้นบาทในพ.ศ. 2558-2560 และ 29.58 ลา้นบาทในพ.ศ. 2561-2562   

 (5) บญัชีเงินสดส่วนเกิน 
หลงัจากการจดัการกระแสรับและจ่ายดงัขา้งตน้แลว้ เงินคงเหลือจะถูกโอนไปฝากในบญัชีเงินสด
ส่วนเกินนี,  

 (6) บญัชีลกูหนี,  
หากปฏิบติัตามเงื�อนไขการจาํกดัการชาํระเงิน (Restricted Payment) ตามที�กาํหนดแลว้ เงินใน
บญัชีเงินสดส่วนเกินไปจะถูกโอนไปฝากยงับญัชีลกูหนี,  ทั,งนี,  เงื�อนไขการจาํกดัการชาํระเงิน 
(Restricted Payment) มีดงัต่อไปนี,  

  (1) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,  (Debt Service 
Coverage Ratio, DSCR) เท่ากบัหรือมากกวา่ 1.2:1 และไม่มีเหตุการณ์ใดๆที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือ 
  (2) ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนี,  
โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสูตรข้างต้นนี, จะคาํนวณจากเงินสดใน
บญัชีลูกหนี,บวกกลบัดว้ยจาํนวนเงินสดคงเหลือตน้งวด และหกัออกดว้ยจาํนวนเงินสดคงเหลือ
ขั,นตํ�า (จาํนวนเงินสดคงเหลือขั,นตํ�าจาํนวน 50 ลา้นบาทต่อบริษทั) ซึ� งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะ
นาํส่งงบการเงินรายไตรมาสที�ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้และตกลงที�จะโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้านี,ใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 
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 โปรดพิจารณารายละเอียดของสิทธิของกองทุนรวมในการได้รับชําระหนี, จะเป็นไปตาม
สาระสาํคญัของสญัญาระหวา่งเจา้หนี, ที�สรุปไวใ้นขอ้ 4.5.2.3 ขา้งตน้  

 (ข) การประกนัรายไดภ้ายใตส้ญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
  ไม่มี 

 (ค) การประกนัการปฏิบติัหนา้ที�ของผูโ้อน รวมถึงขอ้ตกลงกระทาํการต่างๆ (หากมี) 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัดงัต่อไปนี,  เพื�อเป็นประกนัการชาํระหนี,ทั,งปวง
ทั,งในปัจจุบนัและในอนาคตที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีอยูก่บักองทุนรวม  

(1) จาํนองลาํดบัที�สองสาํหรับโรงไฟฟ้าของบี .กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของ      บี.กริม 2 
รวมถึงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั,งของโรงไฟฟ้าดงักล่าวและเครื�องจกัรที�เกี�ยวขอ้งของโรงไฟฟ้า 

(2) จาํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื�อนไขในบญัชีสํารองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวม (หากบริษทัยงัคงมีหนา้ที�ดาํรงบญัชีดงักล่าวตามที�กาํหนดในสญัญา) 

(3) จาํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื�อนไขในบญัชีลูกหนี,  สาํหรับเงินผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม  

(4) ดําเนินการให้กองทุนรวม เป็นผู ้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
ประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิดและประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

 โดยกองทุนรวมตกลงจะปลดหลกัประกนัทั,งหมดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตเ้อกสาร
หลักประกันรวมถึงดําเนินการจดทะเบียนที�เกี�ยวข้อง เมื�อสิ,นสุดระยะเวลาของสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมลงทุน หรือเมื�อสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าสิ,นสุดลงตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�กาํหนด และบี.กริม 1 และ/หรือ บี.
กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ไม่มีหนี,  ค่าเสียหาย หรือเงินจาํนวนอื�นใดคา้งชาํระแก่กองทุนรวม 

 (ง) มาตรฐานการปฏิบติัหนา้ที�ในการบริหารโรงไฟฟ้า 

 ภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงจะ
ดาํเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื�อขายตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรม อนัเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent 
Utility Practice)  นอกจากนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัตกลงดําเนินการผลิตไฟฟ้าโดยให้
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity Efficiency) และ
ระยะเวลาการซ่อมบาํรุง (Outage) ตามที�กาํหนดในสัญญาซื,อขายไฟฟ้าที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
เขา้ทาํกบั กฟผ. โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity 
Efficiency) และระยะเวลาการซ่อมบาํรุง (Outage)ของโรงไฟฟ้าทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัจาก
วนัที�กองทุนรวมลงทุน และให ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดาํเนินการแจง้ผลการประเมินใหก้องทุน
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รวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยหาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถดาํเนินการเกี�ยวกบั
การดาํเนินการผลิตไฟฟ้าและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิต (Electricity Efficiency) และระยะเวลาการซ่อมบาํรุง (Outage) ดงักล่าวได ้บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 และกองทุนรวม จะร่วมกนัหารือกนัถึงสาเหตุและการแกไ้ขเกี�ยวกบัการผลิตไฟฟ้า
และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อไป 

(จ) ภาษีธุรกิจเฉพาะและ/หรือ ภาษีอื�น ๆ (ถา้มี) 

  ภาษีซึ�งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะนาํส่งใหแ้ก่กองทุนรวม ตาม
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรเกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินสดในส่วนของส่วนต่างรายงวดระหวา่ง
ผลประโยชนซึ์�งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โอนใหก้บักองทุนรวมกบัค่าตอบแทนการเขา้ทาํสญัญา
โอนผลประโยชนที์�กองทุนรวมชาํระใหก้บั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  (“ส่วนต่างภายใตส้ัญญา”) 
กล่าวคือ กรมสรรพากรอาจเห็นวา่ภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชนน์ั,น กองทุนรวมประกอบ
กิจการโดยปกติเยี�ยงธนาคารพาณิชย ์ ส่งผลใหก้องทุนรวมอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร อยา่งไรกดี็ หากกรมสรรพากรมีความเห็นวา่ส่วนต่าง
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถือเป็นค่าตอบแทนที�กองทุนรวมใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 กูย้ืม
เงินเยี�ยงธนาคารพาณิชย ์ เมื�อมีการจ่ายส่วนต่างภายใตส้ญัญาดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม กองทุน
รวมกจ็ะไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   หรืออาจมีภาษีเงินไดอื้�นๆเกี�ยวกบัการเขา้ทาํสญัญาโอน
ผลประโยชนร์ะหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม. 2 และกองทุนรวมหรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ญัญาใน
การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  อยา่งไรกต็าม หากกองทุนรวมตอ้งชาํระภาษีธุรกิจเฉพาะ
สาํหรับส่วนต่างภายใตส้ญัญา หรือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตอ้งชาํระภาษีเงินไดต่้างๆที�อาจเกิดขึ,น
จากการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชน ์ (นอกเหนือจากภาษีเงินไดที้�อาจเกิดขึ,นกบัค่าตอบแทนที�
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดรั้บจากการโอนผลประโยชน์ใหก้องทุนรวมภายใตส้ญัญาที�ถือเป็น
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2) หรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ญัญาใน
การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงที�จะชดเชยภาระภาษีเหล่านั,นใน
รูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวม โดยจะชาํระจากจาํนวนเงินสาํรองที�บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ตกลงฝากและคงไวใ้นบญัชีสาํรอง (โดยรายละเอียดเป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญา
โอนผลประโยชน)์ ในจาํนวนรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท   โดยหากปรากฏวา่ภาระภาษีที�
เกี�ยวขอ้งคือภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินสาํรองที�จะตอ้งคงไวจ้ะเป็นจาํนวนเท่ากบั 100,000,000 บาท ซึ�ง
ในกรณีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะให้
เพิ�มเติมหากเงินสาํรองดงักล่าวไม่เพียงพอ
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สญัญาสินเชื�อสกลุเงินบาทและ
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

สญัญาจดัสรรหลกัประกนัและ
ขอ้ตกลงร่วมระหวา่งเจา้หนี, สินเชื�อ 

บญัชีรายได ้

ตวัแทนสินเชื�อ ตวัแทนหลกัประกนั 

บญัชีค่าดาํเนินกิจการ 

 

 

บญัชีเงินได้
จากการ
ประกนัภยั 

บญัชีเงินได้
ค่าชดเชย 

บญัชีเงินสดส่วนเกิน 

เดือน 

ชาํระหนี,ตาม
สญัญาสินเชื�อ 

บญัชีสาํรองชาํระหนี,  (DSRA) 
เท่ากบัจาํนวนที�ครบกาํหนดชาํระหนี,ภายใน 6  เดือนถดัไปตาม
สญัญาสินเชื�อ 

บญัชีสาํรองการซ่อมบาํรุงใหญ่ (MMRA) 

กรณีที�เจา้หนี, มีสิทธิไดร้ับ ตอ้งชาํระให้แก่เจา้หนี, สินเชื�อก่อน 

หลงัจากชาํระหนี,ใหแ้ก่เจา้หนี, สินเชื�อแลว้ 

 

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการ

บี.กริม 1 

สัญญาระหว่างเจ้าหนี�และกองทุน

รวม
บี.กริม 2 เจา้หนี,สถาบนั 

การเงินไทย ตวัแทนระหวา่งเจา้หนี,  
กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ

บี.กริม เพาเวอร์ 

เจา้หนี,สถาบนัการเงิน 
ต่างประเทศ 

ธนาคารเจา้ของบญัชี  

แผนภาพที< 4-4: แผนภาพสรุปสญัญาที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัเจา้หนี, สินเชื�อและกองทุนรวม  และบญัชีของลูกหนี, ในการประกอบกิจการ  

 

 

หากผา่นขอ้กาํหนดตามสญัญาให้สินเชื�อ/สญัญาระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวม (เช่น ลูกหนี, มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี,
เท่ากบัหรือมากกวา่ 1.2:1 และไมม่ีเหตุการณ์ใดๆ ที�ลูกหนี,ตกเป็นฝ่ายผิดนดั ผิดสญัญา) 
 

บญัชีลกูหนี,สาํหรับเงินสดรับ 

บญัชีลูกหนี,สาํหรับ
เงินส่วนของลูกหนี,  
(เช่น ราคาซื,อที�รับ
จากกองทุนรวม) 

บญัชีลูกหนี,สาํหรับเงิน
ผลประโยชน์ของกองทุน
รวม (สาํหรับเงิน
ผลประโยชน์ที�จะโอนให้
กองทุนรวมแต่ละงวด)  
 

บญัชีสาํรอง
เพื�อชาํระเป็น
คา่ธรรมเนียม  

 

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการฯโดยคาํนวณตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 

บญัชีลกูหนี,  
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4.7 จุดเด่นในการลงทุน  

บริษทัจดัการเชื�อวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ลงทุนมีจุดเด่นในการประกอบกิจการ ดงัต่อไปนี,  

 4.7.1 ความมั<นคงของรายได้และกระแสเงินสดจากการมสัีญญาซื�อขายไฟฟ้าระยะยาว 

 ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประมาณกึ�งหนึ�ง
อยูภ่ายใตส้ญัญาซื,อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนั,นรายไดส่้วนที�เหลือ
มาจากสญัญาซื,อขายระยะยาวกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ�งจะมีอายสุญัญา 15 ปี 
นบัแต่วนัเริ�มตน้สญัญา ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแสดงความจาํนงต่ออายสุญัญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี โดยในปัจจุบนัสญัญาส่วนใหญ่ที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ทาํกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมจะสิ,นสุดลงใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทั,งนี,  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีขอ้ตกลงกบักองทุนรวมเกี�ยวกบัการไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยจะไม่ดาํเนินการใหบ้ริษทัในเครือใดๆของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เสนอ
ขายไฟฟ้า หรือไอนํ,าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมที�เป็นคู่สญัญากบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  หากการเสนอขายไฟฟ้า
หรือไอนํ,าดงักล่าว มีผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ในขณะที�สญัญาซื,อขายไฟฟ้า
ระหวา่ง กฟผ. กบั บี.กริม 1 จะสิ,นสุดลงในเดือน กนัยายน ปี พ.ศ. 2562 และสญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. กบั 
บี.กริม 2 จะสิ,นสุดลงในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2565 ซึ�งสิ�งนี, เป็นปัจจยัสาํคญัที�สร้างความมั�นคงดา้นรายไดใ้หก้บั
ธุรกิจของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

 การมีสญัญาระยะยาวช่วยสร้างความมั�นคงของรายไดแ้ละกระแสเงินสด โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดเ้ขา้
ทาํสญัญาระยะยาวต่างๆ อนัประกอบดว้ยสัญญาซื,อขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. และสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม ซึ�งโครงสร้างของสัญญาดงักล่าวจะช่วยบริหารจดัการความเสี�ยงต่างๆ ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งผ่านความเสี�ยงบางส่วนให้แก่คู่สัญญา เช่น การกาํหนดปริมาณซื,อขาย
ไฟฟ้าขั,นตํ�าเป็นการส่งผา่นความเสี�ยงจากการผนัผวนของรายไดแ้ละสร้างความมั�นคงในกระแสเงินสดรับ สาํหรับ
ค่าพลงังานไฟฟ้าในสูตรคาํนวณราคาไฟที� กฟผ. ตอ้งชาํระใหต้ามสัญญาซื,อขายไฟฟ้าไดค้รอบคลุมตน้ทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ใช้ในการผลิต จึงเป็นการส่งผ่านความเสี� ยงจากการผนัผวนของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ อีกทั,งสัญญาซื,อขายไฟฟ้าระยะยาวยงักาํหนดให้ กฟผ. ชาํระค่าพลงัไฟฟ้าในสูตรคาํนวณราคาไฟซึ� ง
ครอบคลุมต้นทุนทางการเงินของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าในส่วนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการช่วยลด
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจ่ายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จากความผนัผวนของสกลุเงินดงักล่าว 

  4.7.2 ความมั<นคงในการจดัหาวตัถุดบิหลกัในการผลติไฟฟ้า 

 วตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ และนํ,า โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื,อ
ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. โดยมีอายคุรอบคลุมสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สญัญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติ
ดงักล่าว มีการกาํหนดปริมาณและคุณภาพก๊าซธรรมชาติที� ปตท. ตอ้งจดัส่งใหก้บัทางบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  และมี
การกาํหนดให ้ปตท. ตอ้งชาํระค่าปรับในกรณีที� ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติที�มีคุณภาพตามสญัญาใหบี้.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนด  
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 นอกจากนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดท้าํสัญญาบริการจดัหานํ,าระยะยาวกบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั 
โดยอายุสัญญาบริการจดัหานํ, าของบี.กริม 1จะครอบคลุมอายุสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สําหรับอายุสัญญา
บริการจดัหานํ, าของบี.กริม 2 จะสิ,นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบี.กริม 2 จะดาํเนินการต่ออายุสัญญา
เพิ�มเติมในอนาคตเพื�อใหค้รอบคลุมอายุสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาการบริการจดัหานํ,าดงักล่าวยงัมีการ
กาํหนดปริมาณนํ, าที� บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั ตอ้งจดัส่งใหท้างบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เพื�อเป็นการสร้างความ
เชื�อมั�นวา่ปริมาณนํ,าจะเพียงพอสาํหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายสุญัญา  

 4.7.3 ลกูค้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มคุีณภาพเครดติที<ด ี

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  แบ่งลกูคา้เป็น 2 ประเภท คือ กฟผ. และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดย บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2  มีการคดัเลือกเฉพาะลกูคา้ที�น่าเชื�อถือและเหมาะสมกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  กฟผ. ซึ� งถือเป็นลูกคา้ราย
ใหญ่ที�สุดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีฐานะทางการเงินที�มั�นคง โดยบริษทั Standard&Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือของ กฟผ. ไวที้�ระดบั BBB+ ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ� งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัเดียวกบัของ
ประเทศไทยและแนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  

 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นบริษทัที�มี
ฐานะทางธุรกิจที�มั�นคง และหลายแห่งเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ และมีคุณภาพเครดิตที�
น่าเชื�อถือ     มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซื,อขายไฟฟ้าเป็นอย่างดีและชาํระเงินค่าไฟฟ้าตรงตามกาํหนด 
โดยตลอดระยะเวลาที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ามากกวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคย
ประสบปัญหาการเรียกเกบ็เงินหรือขอ้พิพาทใดๆกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัสาํคญั 

 นอกจากนี, บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการบริหารจดัการลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมใหมี้การกระจายตวัที�ดี เพื�อ
ลดความเสี�ยงจากการพึ�งพารายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมรายใดรายหนึ�งอยา่งมีนยัสาํคญั โดย
ในปี พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ที�สุดของทั,งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของ
รายไดท้ั,งหมดของโรงไฟฟ้านั,นๆ และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10   อนัดบัแรก คิดเป็น
ร้อยละ 64 และร้อยละ 50 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามลาํดบั  

 4.7.4 อปุกรณ์เครื<องจกัรของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นเทคโนโลยทีี<ได้รับการยอมรับในระดบัสากล  

 อุปกรณ์เครื�องจกัรหลกัในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ซึ� งไดแ้ก่ กงัหันก๊าซ 
กงัหนัไอนํ,าและเครื�องกาํเนิดกระแสไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีมาตรฐานที�ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล
และใชใ้นโรงไฟฟ้าต่างๆ มากมายทั�วโลก โดยอุปกรณ์เครื�องจกัรดงักล่าวนั,นนาํเขา้จากต่างประเทศและผลิตโดย
ผูผ้ลิตที�มีชื�อเสียงชั,นนาํของโลก ซึ� งไดแ้ก่ บริษทั จีอี จาํกดั บริษทั ซีเมนส์ เอจี จาํกดั และ บริษทั อลัสตอม เอบีบี 
จาํกดั ผูผ้ลิตเหล่านี, เป็นผูน้าํในการพฒันาเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าและมีการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา
อยา่งต่อเนื�องเพื�อพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์เครื�องจกัรและคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม อนั
เป็นการช่วยลดตน้ทุนใหก้บัลกูคา้ซึ�งเป็นผูป้ระกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
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 ตลอดระยะเวลาที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ,ามากวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ดูแลซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เครื�องจกัรให้อยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา โดยผลจากการศึกษารายละเอียดของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยบริษทั มอท แมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จาํกดัซึ� งที�เป็นปรึกษาทางเทคนิคของกองทุนรวม 
(Independent Technical Advisor) พบว่าสภาพอุปกรณ์เครื� องจกัรเหล่านี, ยงัอยู่ในสภาพดีและมีอายุการใชง้าน
ยาวนานครอบคลุมอายขุองสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 4.7.5 ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมทําให้การผลติไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มปีระสิทธิภาพสูง   

 นอกจากขอ้ดีของโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานความร้อนร่วมโดยทั�วไป ซึ� งเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถประหยดัค่าเชื,อเพลิงในหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ,า โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการจดัการ
แบบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม ซึ� งการเชื�อมโยงหน่วยผลิตเขา้ดว้ยกนันี, มีขอ้ดีหลายประการ กล่าวคือ บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 สามารถเลือกรูปแบบการเดินเครื�องใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีตน้ทุนตํ�าได ้สามารถปรับปรุงการ
ผลิตและจดัส่งไฟฟ้าและไอนํ,าใหมี้ความมั�นคงมากยิ�งขึ,น และมีความคล่องตวัสูงขึ,นในการหมุนเวียนการซ่อมบาํรุง
ใหส้อดคลอ้งกนั ลกัษณะการดาํเนินงานดงักล่าวทาํใหโ้รงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการจดัส่งไฟฟ้าและไอนํ,าใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีความมั�นคงดว้ยตน้ทุนที�ตํ�า  

  4.7.6 ความเชี<ยวชาญในการบริหารธุรกจิโรงไฟฟ้า และประวตักิารดาํเนินงานที<ดอีย่างต่อเนื<อง 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นบริษทัยอ่ยของ อมตะ บี กริม เพาเวอร์ ซึ� งเป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงของประเทศใน
ธุรกิจผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเชี�ยวชาญ และ
ประสบการณ์ต่างๆ อีกทั,งคณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีความเชี�ยวชาญ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการบริหาร และจดัการโรงไฟฟ้ามานานกวา่ 30 ปี โดยคณะผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ทาํงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมานานกวา่ 17 ปี ทาํใหค้ณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ทกัษะและความชาํนาญที�จะรับมือกบัความเปลี�ยนแปลงใดๆ ของอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทั,งกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของภาครัฐ ทั,งนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องในการสรรหาผูบ้ริหารและบุคคลากรที�
มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้ามาร่วมงาน  ทาํใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีความแข็งแกร่งใน
การเผชิญกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงได ้

 นอกจากนี,ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที�ไดด้าํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีชื�อเสียงเป็นที�
ยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจจากกฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมในฐานะผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชนราย
สําคัญรายหนึ� งของประเทศ เนื�องจากมาตรฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าที�มั�นคงและให้การบริการที� มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งแก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมซึ� งตอ้งพึ�งพาการจดัหาไฟฟ้าและไอนํ, าที�มีความมั�นคง (Reliability) 
และไดม้าตรฐาน โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีโรงไฟฟ้าและสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ดาํเนินการแบบรวมศูนยแ์ละ
เชื�อมโยงการทาํงานเขา้ดว้ยกนั โดยมีเครือข่ายโครงสร้างพื,นฐานในการจดัส่งกระแสไฟฟ้าที�พร้อมสมบูรณ์ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปัจจยัดงักล่าวทาํใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถรักษาและขยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�อง และเป็นจุดเด่นที�เหนือกวา่คู่แข่งขนัรายอื�นๆ ที�ประกอบโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนั 
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 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จดัการเชื�อวา่ประวติัการดาํเนินงานที�ดี ชื�อเสียงของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ที�เป็นที�
ยอมรับในธุรกิจโรงไฟฟ้า และความเชี�ยวชาญของคณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าจะส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
สามารถรักษาฐานะทางธุรกิจและการเงินที�แขง็แกร่ง และรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัที�อาจเพิ�มขึ,นในอนาคต 

 4.7.7 โครงสร้างทางการเงนิของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2   

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 มีสัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหนี,
สิ,นต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 ทาํใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีโครงสร้างทางการเงินที�มีความเสี�ยงจากการกูเ้งิน (financial 
leverage risk) ในระดบัตํ�า เมื�อเทียบกบัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนัที�จดัตั,งขึ,นใหม่ ซึ� งส่วนใหญ่มี
สัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุนเท่ากบั 3:1โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้รับความ
น่าเชื�อถือจากสถาบนัการเงิน โดยหลงัจากมีการแกไ้ขสัญญาเจา้หนี,  (refinance) บี.กริม 1 มีสัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุน
เท่ากบั 0.96:1 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหนี, สิ,นต่อทุนเท่ากบั 1.2:1 โดยไม่รวมหนี, สินอื�นที� เกิดจากสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 นอกจากนี,  ตน้ทุนการกูย้ืมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยูใ่นระดบัที�ตํ�าเนื�องจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ประวติัการชาํระหนี, ที�ดีมาโดยตลอด และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินทั,งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

 4.7.8 ความต้องการซื�อไฟฟ้าของลกูค้าภาคอตุสาหกรรมที<เพิ<มขึ�นอย่างต่อเนื<อง  

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายเดียวในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ� ง
เป็นนิคมอุตสาหกรรมที�มีขนาดใหญ่ที�สุดและมีจาํนวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมากที�สุดในประเทศโดยมี
ขนาดพื,นที�รวม 25,145 ไร่ และโรงงานทั,งหมด 549 โรงงาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ความตอ้งการซื,อไฟฟ้าของ
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยูใ่นระดบัที�สูงอยา่ง
ต่อเนื�องและมีแนวโนม้เพิ�มขี,น โดยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดรวมของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 เพิ�มขึ,นจาก 81 เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2545 เป็น 230  เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2555  

 4.7.9 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าในนิคมอมตะนคร  

 อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ไดท้าํสญัญากบันิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยไดรั้บสิทธิในการสร้างโรงไฟฟ้า
โรงใหม่ในนิคมอมตะนครแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในกรณีที�นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตอ้งการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ�มเติม ทั,งนี,  ขอ้ตกลงดงักล่าวส่งผลให ้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถรักษาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
และลดโอกาสการเกิดแข่งขนัดา้นราคาจากผูป้ระกอบการไฟฟ้ารายอื�นๆ  

 นอกจากนี,  เพื�อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขนัของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และเพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงจากการที�โรงไฟฟ้าภายใตก้ารบริหารงานโดย อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ที�อาจเกิดขึ,นในอนาคตและอาจประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  กองทุนรวมจึงไดท้าํขอ้ตกลงกบั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
เกี�ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ อาจดาํเนินการใหบ้ริษทั
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ในเครือใดๆ ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าให้แก่นิติบุคคลใดๆ ที�เป็นคู่สัญญาของ
สัญญาซื, อขายไฟฟ้า และ/หรือ สัญญาซื, อขายไฟฟ้า ที�จัดทําขึ, นใหม่ตามรายละเอียดที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ โดยมีเงื�อนไขว่าการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, าดงักล่าวตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผลประกอบการฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสญัญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 

 ดงันั,น สิทธิในการสร้างโรงไฟฟ้าโรงใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแต่เพียงผูเ้ดียว และขอ้ตกลงกบั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เกี�ยวกบัการไม่ประกอบการแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  จึงช่วยลดผลกระทบจากการ
แข่งขนัดา้นราคาเพื�อขยายฐานลูกคา้ของผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ารายใหม่ อนัส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ความสามารถในการทาํกาํไรตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดสญัญา 

 4.7.10 การตั�งสํารองค่าใช้จ่ายต่างๆ ทําให้กระแสเงินสดจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ามี

ความมั<นคง   

 ในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม บริษทัจดัการไดจ้ดัใหบี้.กริม 1 
และ บี.กริม 2 มี รายการตั,งสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยจะมีการตั,งสํารองดงักล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 110.28 ลา้นบาท สาํหรับบี.กริม 1 
และ ไม่เกิน 61.18 ลา้นบาทสาํหรับ บี.กริม 2ในแต่ละปี ทั,งนี, เนื�องจากขอ้ดีในการบริหารจดัการของบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ที�ไดด้าํเนินการทาํสัญญาจดัหาอะไหล่ชิ,นส่วนและบาํรุงซ่อมแซม และรูปแบบการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า
ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที�สามารถคาดการณ์เวลาและประมาณการค่าใชจ่้ายได ้ประกอบกบับี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 ไดด้าํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากวา่ 10 ปี ทาํใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีขอ้มูลเกี�ยวกบัการซ่อมบาํรุง
ในอดีต โดยการสํารองสําหรับการซ่อมบาํรุงดงักล่าวช่วยทาํให้กระแสเงินสดจากผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมจะไดรั้บมีความมั�นคงมากขึ,น 

 นอกจากนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการจดัหาวงเงินกูไ้วล่้วงหนา้เพื�อรองรับค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุน 
(Capital Expenditure) หากมีเหตุจาํเป็น ซึ� งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถเบิกใชไ้ดแ้ทนการนาํกระแสเงินสด
ภายในบริษทัมาชาํระค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุน 

 สาํหรับการจ่ายชาํระหนี,ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ให้กบัสถาบนัการเงินนั,น บริษทัจดัการไดจ้ดัให้มี
รายการตั,งสาํรองสาํหรับการชาํระเจา้หนี,ทั,งในส่วนเงินตน้และดอกเบี,ยในงวดการชาํระหนี,  6 เดือนถดัไป ซึ� งช่วย
เพิ�มความมั�นคงในกระแสเงินสดที�กองทุนรวมจะไดรั้บอีกทางหนึ�ง 

 4.7.11 การถือหน่วยลงทุนของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 และ/หรือ บริษทัในเครือ  

 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะเขา้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมในสัดส่วนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 27.5 แต่ไม่เกินสัดส่วนที� ก.ล.ต. อนุญาตหรือหนึ� งในสามของหน่วยที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด ทั,งนี,  การเขา้มามีส่วนไดเ้สียโดยการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นการสร้าง
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ความเชื�อมั�นวา่ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะดาํเนินการควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของ
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ใหอ้ยูใ่นเกณฑดี์และสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2   

4.8 การประกนัภัย 

 4.8.1 การประกนัภัยโรงไฟฟ้า 

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะตกลงกบักองทุนรวมและจดัการใหมี้การประกนัภยัโรงไฟฟ้า ดงัต่อไปนี,   

 (1) ประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิด (All Risks) 

(ก) กองทุนรวมในฐานะผูล้งทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าและ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในฐานะผูข้ายสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ตกลงเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม (Co-Insured) กบับี.กริม 1 และบี.กริม 2  ภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิดในส่วนที�เกี�ยวกบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย
กองทุนรวมจะมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมด์งักล่าว 

(ข) กองทุนรวมมีฐานะเป็นผูรั้บผลประโยชนร่์วม  

นอกจากกองทุนรวมจะอยู่ในฐานะผูเ้อาประกนัภยัร่วม (Co-Insured) กบับี.กริม 1 และบี.
กริม 2 แลว้ กองทุนรวมยงัอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บผลประโยชน์ร่วม (Co-Beneficiaries) ภายใต้
กรมธรรมด์งักล่าวดว้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยันี,  ภายหลงัจากกลุ่มเจา้หนี,สถาบนัการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ซึ� งมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายเพื�อชาํระหนี,ตามสญัญาเงินกูจ้นเตม็จาํนวนก่อน 

ในกรณีที�โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บความเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั กองทุนรวมตกลงใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูด้าํเนินการรับ
ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจากบริษทัผูรั้บประกนัแทนกองทุนรวม โดยบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 มีหน้าที�ในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าโดยใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทั,งนี,  ตาม
รายละเอียดต่างๆ ที�กาํหนดในสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง 

(ค) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ที�ชาํระเบี,ยประกนัภยั 

 (2) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

(ก) กองทุนรวมมีฐานะเป็นผูรั้บประโยชนร่์วม (Co-Beneficiaries) กบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ในส่วนที�เกี�ยวกบัการประกอบกิจการไฟฟ้าของ
บี.กริม 1 และบี.กริม 2  อยา่งไรกต็าม กองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยันี,  ภายหลงัจากกลุ่มเจา้หนี,สถาบนัการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ซึ� งมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายเพื�อชาํระหนี,ตามสญัญาเงินกูจ้นเตม็จาํนวนก่อน 
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(ข) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ที�ชาํระเบี,ยประกนัภยั 

(ค) ระยะเวลาของความคุม้ครอง 1 ปี นบัแต่วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 โดยจะมีการต่ออายุคราวละ 1 ปี ตลอดอายุของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

(ง) ความคุม้ครองของประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัจะรวมถึงค่าขาดกาํไร (Loss of Gross Profit) 
อนัเนื�องมาจากการขาดรายไดค่้าพลงัไฟฟ้า (loss of capacity charge revenue) และ/หรือการ
ขาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า (loss of output) รวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการที�เพิ�มขึ,น 
(Increased Cost of Working) และ/หรือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการที�เพิ�มขึ,นเพิ�มเติม 
(Additional Increased Cost of Working) แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมกรุณา (ex gratia losses) 

 (3) ประกนัภยัเพื�อประโยชนบุ์คคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) 

  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูเ้อาประกนัภยัและมีหนา้ที�ชาํระเบี,ยประกนัภยั 

 (4) ประกนัภยัสาํหรับความเสี�ยงอื�นใด ซึ� งโรงไฟฟ้าที�มีประเภทและสถานที�คลา้ยกนัควรมีตามปกติ
ตามที�กองทุนรวมร้องขอโดยกองทุนรวม และ/หรือ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีฐานะเป็นผูรั้บ
ประโยชน ์ 

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ที�ชาํระเบี,ยประกนัภยั วงเงินเอาประกนัของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กรมธรรม์
งวดสิ,นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงัตารางดา้นล่างนี,  โดยบริษทัจดัการเห็นว่าวงเงินเอาประกนั
ดงักล่าวเพียงพอและเหมาะสมกบัอุตสาหกรรม ทั,งนี,  วงเงินเอาประกนัดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงถา้มี
การต่ออายกุรมธรรม ์แต่จะตอ้งเพียงพอและเหมาะสมกบัช่วงเวลานั,นๆ 

 
ลา้นบาท 

วงเงินเอาประกนั- 
ความเสี�ยงทุกชนิด* 

วงเงินเอาประกนั-
ธุรกิจหยดุชะงกั 

บี.กริม 1 4,164 1,981 
บี.กริม 2 4,583 2,211 

*หมายเหตุ วงเงินประกนัความเสี�ยงทุกชนิดอยูใ่นสกลุดอลล่าร์สหรัฐ 
โดยคิดวงเงินเอาประกนัที�อตัราแลกเปลี�ยน 30 บาท ต่อ ดอลล่าสหรัฐ 

 

 4.8.2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 

 ในกรณีที�ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดโดยยงัคงสามารถใชท้รัพยสิ์น
บางส่วนเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ที�ตอ้ง
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นโดยนาํเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดรั้บมาใชใ้นการ
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ดาํเนินการซ่อมแซมทรัพยสิ์นดงักล่าว ทั,งนี,  การบริหารจดัการเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไข
ที�กาํหนดในสญัญาระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวม 

 ในกรณีที�ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ และ 

1. กรณีที�ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของบี.กริม 1 คู่สัญญาทั,งสอง
ฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซื, อคงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอัตราที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั,งนี,  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จาํนวนที�
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั
ทั,งหมดที�บี.กริม 1ไดรั้บ ภายหลงัจากหกัชาํระหนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี,หลกัโดยกองทุนรวม จะ
ไดรั้บคืนราคาซื,อดงักล่าวตามรายละเอียดที�กาํหนดในสญัญาระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวม  

2. กรณีที�ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเสียหายทั,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั,งสอง
ฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 จะคืนราคาซื, อคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั,งนี,  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จาํนวนที�
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจาํนวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั
ทั,งหมดที�บี.กริม 2ไดรั้บ โดยกองทุนรวม จะไดรั้บคืนราคาซื,อดงักล่าวตามรายละเอียดที�กาํหนดใน
สญัญาระหวา่งเจา้หนี,และกองทุนรวม ภายหลงัจากหกัชาํระหนี, สินเชื�อคา้งชาํระแก่เจา้หนี,หลกั 

4.9 การลงทุนในอนาคต 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษทัจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ�มเติม โดยอาจทาํการซื, อสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอื�นๆ หรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานอื�นๆ ใหก้บั
กองทุนรวม และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ลงทุนเพิ�มเติม และจะมีแนวทางการ
ลงทุนและการบริหารจดัการภายใตข้อบเขต และทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายการ
ลงทุนในการลงทุนครั, งแรก 

 อนึ� ง บริษทัจดัการจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นสาํคญั และการลงทุนของกองทุนรวมจะ
เป็นไปตามขอบเขตที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการนี,  อยา่งไรกดี็ ในกรณีที�คณะกรรมการ ก .ล .ต.  สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก .ล.ต. หรือหน่วยงานอื�นที�มีอาํนาจตามกฎหมาย จะมีคาํสั�งหรือประกาศ เพื�อกาํหนด แกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม 
สั�งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตของประเภททรัพยสิ์นที�กองทุนรวมสามารถลงทุนได ้อาทิ ให้
กองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพย์สินที�ตั, งอยู่นอกประเทศไทยได้ หรือขยายขอบเขตสําหรับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ทั,งนี,  บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามที�กาํหนดไวใ้นคาํสั�งหรือประกาศ 
เพื�อกาํหนด แกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม สั�งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตเพื�อให้กองทุนรวม
สามารถขยายการลงทุนและการจดัหาประโยชนไ์ดม้ากขึ,น   
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4.10 ปัจจยัความเสี<ยง 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�เสนอขายในครั, งนี, มีความเสี�ยง ผูล้งทุนควรพิจารณารายละเอียด
โครงการฉบบันี,อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัจจยัความเสี�ยงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยนี, ก่อนตดัสินใจในการซื,อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 ขอ้ความดงัต่อไปนี,แสดงถึงปัจจยัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปัจจยัความเสี�ยงที�ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี, แลว้ยงัอาจมี
ปัจจยัความเสี�ยงอื�นๆ ซึ� งกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี,  หรือเป็นความเสี�ยงที�กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี,วา่ไม่
เป็นสาระสาํคญั แต่ความเสี�ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี�ยงที�มีความสําคญัต่อไปในอนาคต ความเสี�ยงที�ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบบันี, และความเสี� ยงที�อาจมีขึ, นในอนาคต อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  

 คําอธิบายเกี� ยวกับแนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี� ยง มาตรการรองรับความเสี� ยง และ /หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี�ยงขอ้ใดขอ้หนึ�งไม่ถือเป็นคาํรับรองของกองทุนรวมวา่ กองทุนรวม
จะดาํเนินมาตรการรองรับความเสี�ยงตามที�กาํหนดไวไ้ดท้ั,งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัวา่ความเสี�ยง
ต่างๆ ตามที�ระบุในรายละเอียดโครงการฉบบันี, จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ,น ทั,งนี,  เนื�องจากความสําเร็จ และ /หรือ
ความสามารถในการลดความเสี�ยงยงัขึ,นอยูก่บัปัจจยัหลายประการที�อยูน่อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

 ขอ้ความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที�ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบันี,  เช่น การใชถ้อ้ยคาํวา่ “เชื�อวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์วา่” “มีแผนจะ” “ตั,งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ 
หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี�ยวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื�นๆ เป็นการคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี,  ผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ, นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ขอ้มลูในส่วนที�อา้งถึงหรือเกี�ยวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มลูที�ไดม้าจาก
ขอ้มลูที�มีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากสิ�งพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอื�นๆ โดยที�กองทุนรวมมิไดท้าํการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

 เนื�องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกิจการโครงสร้างพื,นฐานเป็น
ผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจึงไม่ควรคาดหวงัที�จะไดรั้บผลตอบแทนในระยะสั,น นอกจากนั,น ราคาเสนอขาย
ของหน่วยลงทุนกบัมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดตํ�าลงหรือสูงขึ,น ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนในการ
ลงทุน ดงันั,น ผูที้�ประสงค์ซื,อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผูป้ระกอบวิชาชีพและขอคาํปรึกษาเกี�ยวกบัการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 
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4.10.1  ความเสี<ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ความเสี<ยงโดยทั<วไป 
      ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั�วไป ซึ� งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี,ย อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา ราคาค่า

ไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอื�นรวมถึงปัจจยัทางการเมืองของประเทศ มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของ
กองทุนรวม และภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกิจโดยทั�วไปตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ซึ� ง
จะมีผลต่อรายไดข้องกองทุนรวม 

2. ความเสี<ยงทางด้านการเมอืงอาจผลกระทบต่อการดาํเนินกจิการ สภาวะทางการเงนิ ผลการดาํเนินกจิการ และการ

เตบิโตของกองทุนรวม 
 การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ความแตกแยกในแนวความคิด ความเชื�อ และความไม่แน่นอนในสภาวะทาง

การเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย อาทิ การปิดสนามบิน
สุวรรณภูมิ และการปิดถนนเพื�อชุมนุมยา่นราชประสงค ์เป็นตน้ ซึ� งปัจจยัทางการเมืองดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ
รุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั,งนี,  จึงไม่สามารถรับรองไดว้่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี�ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดาํเนิน
กิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาํเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3. ความเสี<ยงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 
 ผูจ้ดัการกองทุนไดท้าํการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตภายใตส้ัญญาโอน

ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยทาํการตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียด
จากรายงานของผูป้ระเมินราคา และรายงานของผูเ้ชี�ยวชาญอิสระดา้นเทคนิคของกองทุนรวมอยา่งละเอียด อยา่งไรกต็าม 
การกระทาํดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัวา่ ทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร่อง ที�อาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมินราคา และรายงานของผูเ้ชี�ยวชาญ
อิสระดา้นเทคนิคของกองทุนรวมที�ผูจ้ดัการกองทุนใช้เป็นพื,นฐานในการประเมินและตรวจสอบทรัพยสิ์นที�ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีขอ้บกพร่อง มีความไม่ถูกตอ้ง เนื�องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้เนื�องจากขอ้จาํกดัในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิคที�ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื�นๆ ที�เป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบของทั,งผูป้ระเมินราคา และผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ
ดา้นเทคนิคของกองทุนรวม 

4. ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที<เกี<ยวข้อง  
  ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ

การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ� งเป็นปัจจยัที�กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได ้สาํหรับการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือคาํสั�ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�มี
อาํนาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม กฎเกณฑท์างภาษี ภาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานและเงื�อนไขทางภาษีอื�น ๆ เกี�ยวกับ
ผลตอบแทนที�กองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน  ถือเป็นเหตุการณ์ที�ไม่อาจคาดการณ์
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ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั,น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที�จะประเมินผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถ
รับประกนัไดว้่าการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 นอกจากนั,น รายรับสุทธิที�กองทุนรวมจะได้รับจาก บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามสัญญาโอนผลประโยชน์และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขทางภาษีอากรเกี�ยวกบัภาษี
ธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมสาํหรับการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนห์รือสาํหรับส่วนต่างรายงวดระหวา่งผลประโยชน์ซึ� งบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 โอนใหก้บักองทุนรวมกบัค่าตอบแทนการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชนที์�กองทุนรวมชาํระใหก้บั บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 (“ส่วนต่างภายใตส้ญัญา”) และ/หรือ ภาษีเงินไดอื้�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรม (ซึ�งรวมถึงภาษีเงินไดข้องบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ที�อาจเกิดขึ,นจากการเขา้ทาํสญัญาโอนผลประโยชน ์หรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ัญญาในการคาํนวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลของบี.กริม 1 และบี.กริม 2) ซึ� งหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขทางภาษีอากรเหล่านั,นถือเป็นเหตุการณ์ที�กองทุนรวมไม่อาจ
รับประกนัได ้  ทั,งนี,  ราคาประเมินทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวมที�จดัทาํโดยบริษทัผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นนั,นทาํขึ,นบนพื,นฐานของหลกัเกณฑท์างภาษีที�มีอยู่ในปัจจุบนั (ซึ� งไม่มีภาระภาษีอื�นๆเกี�ยวกบัธุรกรรมตามสัญญา
โอนผลประโยชน)์ ประกอบกบัขอ้ตกลงของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ที�จะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะใหก้บักองทุนรวมตาม
จาํนวนที�กองทุนรวมตอ้งชาํระหากมีภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดขึ,นกบัส่วนต่างภายใตส้ัญญาที�กองทุนรวมไดรั้บ  อยา่งไรกต็าม ใน
ระหวา่งที�กรมสรรพากรอยูร่ะหวา่งการพิจารณาใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัภาระภาษีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมที�บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 เขา้ทาํกบักองทุนรวมนั,น เพื�อลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ,นจากหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขทางภาษีอากรเกี�ยวกบัส่วนต่าง
ภายใตส้ญัญา   บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงที�จะนาํฝากเงินสาํรองเพื�อชดเชยภาระภาษีที�อาจมีขึ,นเป็นจาํนวนรวม 300,000,000 
บาท โดยจะชดเชยภาระภาษีในรูปแบบการชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวมจากจาํนวนเงินสาํรองที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตกลงฝากและคงไวใ้นบญัชีสํารอง (โดยรายละเอียดเป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน ์ดงัมีสาระสําคญัตามที�
สรุปไวใ้นขอ้ 4.5.2.1 เกี�ยวกบับญัชีสาํรองเพื�อชาํระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม)   โดยที� 

(ก) ในกรณีที�ตามความเห็นของกรมสรรพากรสาํหรับธุรกรรมนี,  เห็นวา่ภาระภาษีที�เกี�ยวขอ้งคือภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่มี
ภาระภาษีเงินไดอื้�นๆเกี�ยวกบัการเขา้ทาํสญัญา (นอกเหนือจากภาษีเงินไดที้�อาจเกิดขึ,นกบัค่าตอบแทนที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ไดรั้บจากการเขา้ทาํสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�ถือเป็นรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 (หากมี)) และส่วนต่างภายใตส้ัญญา (“ภาษีเงินไดอื้�นๆ”) เงินสํารองที�จะตอ้งคงไวจ้ะลดลงเหลือเป็นจาํนวน
เท่ากบั 100,000,000 บาท  ซึ� งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะใหแ้ก่กองทุนรวมเพิ�มเติมหากเงินสาํรอง
ดงักล่าวไม่เพียงพอ หรือ 

(ข) ตามความเห็นของกรมสรรพากรดงักล่าว   มีภาษีเงินไดอื้�นๆเกิดขึ,น  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงชดเชยภาระภาษีกรณี
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมจากเงินสาํรองดงักล่าว ในจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท   โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่
ตอ้งชดเชยใหแ้ก่กองทุนรวมเพิ�มเติมจากจาํนวนเงินสาํรองดงักล่าว  

ทั,งนี,  เงินสํารองดงักล่าวจะคงไวจ้นกว่าจะมีความเห็นหรือหลกัเกณฑ์จากกรมสรรพากรที�ชดัแจง้เกี�ยวกบัธุรกรรมตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์เพื�อยืนยนัวา่ไม่มีภาระภาษีใดๆเกี�ยวกบัส่วนต่างภายใตส้ัญญาทั,งภาระภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุน
รวม หรือภาษีอื�นๆที�อาจเกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�กองทุนรวมอาจไดรั้บภายใต้
สญัญา) 
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5. ความเสี<ยงเกี<ยวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี<ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย (ข) 

การขาดสภาพคล่องในการซื�อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) การใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื�อขายหน่วยลงทุนหรือ (ง) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ<ง

อาจมีมูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทุนที<ออกและเสนอขายเพิ<มเติมมีราคาที<ตํ<ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมในช่วงเวลาก่อนที<จะมกีารออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ<มเตมิ 
      ภายหลงัจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ

ประสบกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี,  
  (ก)    ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ� งราคาซื,อขายของหน่วยลงทุนนั,น 
ขึ,นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิ ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ปริมาณการซื,อขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการซึ� งเป็นปัจจยัที�กองทุนรวมไม่สามารถควบคุม
ได ้อนัไดแ้ก่ ความเคลื�อนไหวหรือความเปลี�ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ อตัราดอกเบี, ยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา นโยบายหรือมาตรการทั,งทางตรงหรือทางออ้มที�มีผลต่อการนาํเขา้หรือส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวา่งประเทศ ปัจจยัความเสี�ยงในการดาํเนินงานและทางธุรกิจโดยทั�วไป 
ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเครื�องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื�นใดของ
รัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื�นๆ เช่น การวางผงัเมือง การไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นตน้   ดงันั,น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถที�จะขายหน่วย
ลงทุนไดใ้นราคาที�เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม รวมถึงความ
เปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  (ข)    หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะขาดสภาพคล่องในการซื,อขายในตลาดรองซึ� งขึ,นอยู่กบัความถี�และ
ปริมาณการซื,อขายหน่วยลงทุนนั,นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและความตอ้งการของผูซื้,อ-ผูข้าย (bid-offer) ซึ� ง
ปริมาณความตอ้งการของผูซื้,อ-ผูข้าย (bid-offer) อยูก่บัปัจจยัหลายประการซึ� งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น 
ปริมาณความตอ้งการของตลาด  

  (ค)    การคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที�บริษทัจดัการประกาศ เป็นการคาํนวณ โดยใช้
รายงานการประเมินค่าครั, งล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ซึ� งมูลค่าดงักล่าวอาจ
ไม่ใช่มลูค่าที�จะซื,อขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ดงักล่าว 

   (ง)    ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรก กองทุนรวมอาจดาํเนินการใหมี้การออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ�มเติมในครั, งต่อๆ ไป ซึ� งราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจตํ�ากว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั,น ซึ� งส่งผลใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง ภายหลงั
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมดงักล่าว 

6. ความเสี<ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอื<น 
  การที�กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานจะตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 75  

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ทาํให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ในขณะที�
กองทุนรวมประเภทอื�นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี<ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน และสรุปปัจจยัความเสี<ยงที<สําคัญ 

ความเสี<ยง/มคีวามซับซ้อนตํ<า        ความเสี<ยง/มคีวามซับซ้อนสูง 

 

 

กองทุนรวม    กองทุนรวม        กองทุนรวม            กองทุนรวม กองทุนรวมผสม            กองทุนรวม             กองทุนรวม            กองทุนรวมที<ลงทุนใน 

ตลาดเงิน    ตลาดเงนิ  พนัธบัตรรัฐบาล           ตราสารหนี�                                                   ตราสารแห่งทุน    หมวดอตุสาหกรรม        ทรัพย์สินทางเลอืก 

ที<ลงทุนเฉพาะ        ที<ลงทุนใน                                                      

ในประเทศ          ต่างประเทศบางส่วน  

 

 

 

 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน จดัอยูใ่นกลุ่มกองทุนรวมที�ลงทุนทรัพยส์ินทางเลือกซึ�งมีระดบัความเสี�ยง =8 (Risk Profile = เสี�ยงสูงมาก)เพราะมีนโยบายลงทุนใน
ทรัพยส์ินที�เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซบัซอ้น ผูล้งทุนจึงควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชี,ชวนโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทุน 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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7. ความเสี<ยงเกี<ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมและ
เงื�อนไขการชําระเงินตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี,  ซึ� งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้องมีอัตราส่วน
ความสามารถในการชาํระหนี, มากกว่าหรือเท่ากบั 1.2:1  โดยทั,งหมดนี, ขึ,นอยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของเจ้าของ
ทรัพยสิ์นในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ตน้ทุนการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานต่างๆ ที�อาจสูงขึ,นกว่าประมาณการเนื�องจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราที�ปรับตวัเพิ�มขึ,น
ของภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตน้ทุนการบาํรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าเบี,ยประกนัภยั อตัราเงินเฟ้อ
และภาระภาษีต่างๆ (รวมถึงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล)ที�อาจเกิดขึ,นกบัรายรับของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2)  เป็นต้น การแข่งขนัในธุรกิจโรงไฟฟ้าที�สูงขึ, น การเปลี�ยนแปลงกฎหมายและขอ้บังคับที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั,น จึงมีความเสี�ยงที�นกัลงทุน
จะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามที�ไดป้ระมาณการเอาไว ้ 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมขึ,นอยู่กบัความผนัผวนของกระแสเงินสดที�
กองทุนรวมจะไดรั้บจากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า ถึงแม ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
สามารถส่งผา่นความเสี�ยงบางส่วนจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ� งเป็นค่าใชจ่้ายหลกั
ในการดาํเนินงาน ใหก้บั กฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมได ้ผา่นทางค่าพลงัไฟฟ้า ซึ� งสูตรการ
คาํนวณค่าพลงัไฟฟ้าจะแปรผนัตามราคาของก๊าซธรรมชาติ ซึ� งจะช่วยลดผลกระทบต่อความผนั
ผวนของผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2และความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม อยา่งไรกต็ามบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะไม่มีการรับประกนั
กระแสเงินสดที�กองทุนรวมจะไดจ้ากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า และกองทุนรวม
จะไม่มีการรับประกนัเงินปันผล 

8. ความเสี<ยงจากการพึ<งพงิการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมมีความเสี�ยงจากการพึ�งพิงการบริหารจดัการ การบาํรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและความ
เชี�ยวชาญของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื�อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทั�วไป ซึ�งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไวไ้ด ้เช่น ถา้ระดบัความพร้อม
จ่ายตํ�ากวา่ที�กาํหนดไวอ้าจส่งผลใหต้อ้งเสียค่าปรับใหแ้ก่ กฟผ. หรือในกรณีร้ายแรงอาจถูกยกเลิก
สญัญาได ้

ตั,งแต่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เริ�มดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการดาํเนินการอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงั
ความร้อนร่วมที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มาโดยตลอด นอกจากนี,  บริษทัจดัการ
ไดมี้มาตราการรองรับความเสี� ยงดงักล่าว โดย อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทาํสัญญาตกลงกบั
กองทุนรวม เพื�อดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม 
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อนัเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึง
ขอ้สญัญาตกลงเกี�ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 

นอกจากนี,  การเขา้มามีส่วนไดเ้สียในกองทุนรวมของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นการควบคุม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใหอ้ยูใ่นเกณฑที์�ดี
และสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บับี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดย
จะถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด
ของกองทุนรวม  

9. ความเสี<ยงจากการที<เจ้าหนี�สถาบันการเงินมสิีทธิในหลกัประกนัเป็นลาํดบัแรก 

กองทุนรวมมีความเสี�ยงจากการที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจา้หนี,สถาบนัการเงิน ซึ� งในสัญญา
เงินกูก้บัสถาบันการเงินดงักล่าว บี.กริม 1 และบี.กริม 2ได้ตกลงให้หลกัประกนัเพื�อเป็นการ
ประกนัหนี,ตามสญัญาเงินกูแ้ก่เจา้หนี,สถาบนัการเงิน กล่าวคือ การจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
และทรัพยสิ์นเครื�องจกัรหลกัสําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า การโอนสิทธิในกรมธรรม์
และใบสลกัหลงักรมธรรม ์การโอนสิทธิในเอกสารโครงการแบบมีเงื�อนไข การโอนสิทธิในบญัชี
แบบมีเงื�อนไข และการจาํนาํบญัชีของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยที�เจา้หนี,สถาบนัการเงินมีสิทธิ
ในหลกัประกนัดงักล่าวเป็นลาํดบัแรกก่อนเจา้หนี,รายอื�นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมอาจมีความเสี�ยงหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กระทาํการใดๆ อนัเป็นเหตุผิดนดัชาํระ
หนี,  (Event of Default) ตามสัญญาเงินกู ้และอาจส่งผลใหเ้จา้หนี,สถาบนัการเงินใชสิ้ทธิบงัคบัเอา
หลกัประกนั และส่งผลใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2ไม่สามารถประกอบธุรกิจและโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาที�ทาํไวก้บักองทุนรวมได ้หรือจาํนวนเงินที�กองทุนรวม
ไดรั้บหลงัจากชาํระคืนเงินกูเ้จา้หนี, สถาบนัการเงินนั,นไม่เพียงพอกบัเงินลงทุนที�กองทุนรวม
ลงทุนไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชน์ ทาํใหก้องทุนรวมอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั,งหมดที�
ไดล้งทุนในสญัญาโอนผลประโยชน ์ 

ในการทาํสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
กบักองทุนรวม บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดต้กลงทาํสัญญาจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างและ
ทรัพยสิ์นเครื�องจกัรหลกัสําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เพื�อเป็นประกนัการปฏิบติัตาม
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม กองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ�
ในทรัพยสิ์นดงักล่าวระหวา่งระยะเวลาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ยกเวน้แต่
กรณีบงัคบัเอาหลกัประกนั หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการอนั
จะทาํให้กองทุนรวมมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัได ้โดยกองทุนรวมมีสิทธิในหลกัประกนัดงักล่าว
เป็นลาํดบัสองรองจากเจา้หนี,สถาบนัการเงินที�มีสิทธิในหลกัประกนัเป็นลาํดบัแรก แต่ก่อนเจา้หนี,
รายอื�นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  
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10. ความเสี<ยงจากการจดัสรรกระแสเงนิสด 

กองทุนรวมมีความเสี�ยงจากการที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจา้หนี,สถาบนัการเงิน ซึ� งในสัญญาเงิน
กูย้ืมกบัเจา้หนี,สถาบนัการเงินจะกาํหนดลาํดบัการจดัสรรกระแสเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2จะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เงินต้น ดอกเบี, ย และ
ค่าธรรมเนียมอื�นสาํหรับการกูย้ืม รวมถึงบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งจดัใหมี้การตั,งสาํรองสาํหรับ
การชาํระเจา้หนี,ทั,งในส่วนเงินตน้และดอกเบี,ยสาํหรับงวดถดัไป และสาํรองสาํหรับการซ่อมบาํรุง
โรงไฟฟ้าครั, งใหญ่ ก่อนที�จะมีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุน
รวม หากผลประกอบการในปีใดไม่เป็นไปตามสมมติฐานการประเมินค่าที�ตั,งไว ้ผลประโยชน์ที�
กองทุนรวมจะไดรั้บอาจนอ้ยกวา่ประมาณการที�คาดไว ้ 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หนี,สถาบนัการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทุกครั, ง หรือมีสดัส่วนเงินสดคงเหลือต่อจาํนวนเงินตน้และดอกเบี,ยที�ตอ้งจ่ายชาํระคืนใน 6 เดือน 
ขา้งหนา้สูงกวา่ 1.2:1 บี.กริม 1 และบี.กริม 2จึงจะโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ให้แก่กองทุนรวม หากเจ้าหนี, สถาบันการเงินใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติการโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม หรือเงินสดคงเหลือของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2ไม่เพียงพอต่อการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี,ยในอีก 6 เดือน ขา้งหนา้ กองทุนรวม
จะไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดล่าชา้  

อีกทั,งระยะเวลาในโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้านี,ใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจาก
ผลประกอบการราย 6 เดือนพิจารณาจากช่วงเวลาการชาํระเงินและการรับเงินของโรงไฟฟ้า 
เนื�องจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตอ้งชาํระค่าก๊าซใหแ้ก่ ปตท. ก่อนไดรั้บเงินไดจ้าก กฟผ. และ
ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม จึงตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนเพื�อรองรับระยะเวลาการรับ-จ่ายเงินที�ไม่
สัมพนัธ์กนัดงักล่าว ตวัอย่างแสดงกระแสเงินสดรับจากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. และลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมและเงินสดจ่ายค่าก๊าซให ้ปตท.ของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สาํหรับไฟฟ้าที�ขาย
และก๊าซที�ใชร้ะหวา่งวนัที� 1 ถึง 31 มกราคม ดงัตารางดา้นล่างนี,  

 วนัที<ใบเรียก

เกบ็เงนิ 

ระยะเวลาในการชําระเงนิ วนัที<ชําระเงนิ 

ปตท. (เงินออก) 10 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัสิ,นสุดการใชก๊้าซ 28 ก.พ. 

ลกูคา้อุตสาหกรรม (เงินเขา้) 2-5 ก.พ. 15 วนันบัจากวนัที�ในใบเรียกเกบ็เงิน 17-20 ก.พ. 

กฟผ. ค่าพลงัไฟฟ้า (เงินเขา้) 2-5 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัที�ในใบเรียกเกบ็เงิน 2-5 มี.ค. 

กฟผ. ค่าพลงังานไฟฟ้า (เงิน
เขา้) 

11-15 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัที�ในใบเรียกเกบ็เงิน 11-15 มี.ค. 
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นอกจากนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความจาํเป็นในการสํารองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
สาํหรับการซ่อมบาํรุง ถึงแม ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะมีการกาํหนดแผนการซ่อมบาํรุงที�ชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาํเป็นในการซ่อมบาํรุงนอกเหนือจากแผนการซ่อมบาํรุงที�กาํหนดไว ้
เนื�องจากความเสียหายของชิ,นส่วนของเครื� องจักรบางชิ,นก่อนกาํหนดอายุเวลา โดยจาํนวน
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเพื�อทาํการตั,งเงินสาํรองในส่วนนี,ได ้

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดเป็นลาํดบัที�สองถดัจากเจา้หนี, สถาบนั
การเงิน และไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดก่อนที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผู ้
ถือหุน้หรือชาํระค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยระหวา่ง
ระยะเวลาในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ� งโอนปีละ 2 ครั, ง มีการจดัการ
กระแสเงินสดรายรับและกระแสเงินสดรายจ่ายที�ชดัเจนตามที�กาํหนดในสญัญาสินเชื�อ 

นอกจากนี,  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถสร้างกระแสเงินสดที�มั�นคงมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
กวา่ 10 ปีที�ดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสมํ�าเสมอ อีกทั,งบี.
กริม 1 และบี.กริม 2ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้าระยะยาวกบักฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
เพื�อสร้างความมั�นคงดา้นรายได ้ประกอบกบัการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าอยา่งสมํ�าเสมอ และมีการ
ทาํสัญญาวา่จา้งกบั จีอี ใหเ้ป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ชิ,นส่วนโดยมีการจาํกดัอตัราการขึ,นราคาสูงสุดใน
แต่ละปี เพื�อลดความผนัผวนดา้นค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 

 11. ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายซึ<งเป็นบุคคลธรรมดา อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากกองทุน

รวมไม่ปฏิบัตติามข้อกาํหนดของประกาศอธิบดกีรมสรรพากร  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบบัลงวนัที� 9 ตุลาคม 2555 ไดย้กเวน้ภาษี
เงินไดใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึง
ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซึ� งมิใช่นิติบุคคล) สําหรับเงินปันผลที�ไดจ้ากกองทุนรวม
โครงสร้างพื,นฐานเป็นเวลา 10 ปีภาษีต่อเนื�องกนันบัแต่ปีภาษีที�มีการจดทะเบียนจดัตั,งกองทุนรวม 
ทั,งนี,  เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�อธิบดีประกาศกาํหนด 

  ทั,งนี,  เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศกาหนดเงื�อนไขและหลกัเกณฑซึ์� ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานจะตอ้งปฏิบติัตามเพื�อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดา
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากเงินปันผล อยา่งไรกดี็ มีเงื�อนไขประการหนึ�งที�กองทุนไม่สามารถ
ปฏิบัติได้คือ บริษัทจัดการต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันับแต่วนัที�ยื�นคําขอต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. ซึ� งบริษทัจดัการไดย้ื�นไวเ้มื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เนื�องจากประกาศฉบบั
ดงักล่าวไดมี้ผลบังคบัใช้ในวนัที� 7 มีนาคม 2556 ซึ� งพน้กาํหนดระยะเวลาข้างต้นแลว้ ดังนั,น 
กองทุนหรือบริษทัจดัการไดด้าํเนินการหารือหรือขอผอ่นผนัต่อกรมสรรพากร ซึ� งบริษทัจดัการ
ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษทัจัดการหรือกองทุนจะสามารถปฏิบัติตามที�กรมสรรพากรจะ
กาํหนดหรือไดรั้บการผอ่นผนัจากกรมสรรพากรหรือไม่ ซึ� งหากเกิดกรณีขา้งตน้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
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ที�เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากเงินปันผลที�ไดรั้บจากการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน และประโยชน์ทางภาษีที�คาดว่าผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ  

12. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอาจไม่ประสบความสําเร็จ 

ในกรณีที�มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ� งทาํให้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมไม่
ประสบความสาเร็จ ตัวอย่างเช่น  การกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผูล้งทุนรายย่อยตาม
หลกัเกณฑแ์ละระเบียบที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย ์

เมื�อมีกรณีดงักล่าวเกิดขึ,น บริษทัจดัการอาจไม่สามารถดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั,งกองทุนได ้
และตอ้งดาํเนินการคืนเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน และผลประโยชน์ใดๆ ที�เกิดขึ,นจาก
เงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุน 

 4.10.2 ความเสี<ยงที<เกี<ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื�นฐานที<ลงทุน ซึ<งจะกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

1. ความเสี<ยงจากการดาํเนินงาน 

1.1 ความเสี<ยงจากการพึ<งพารายได้จาก กฟผ.  

กฟผ.เป็นลูกคา้รายใหญ่ที�สุดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย กฟผ.ตกลงซื,อไฟฟ้าจากบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ภายใตส้ญัญาซื,อขายไฟฟ้าระยะยาวกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 จาํนวน 2 ฉบบั ซึ�ง
สญัญาดงักล่าวจะสิ,นสุดในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 และ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 สาํหรับ บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั สญัญาซื,อขายไฟฟ้าดงักล่าวนบัวา่เป็นสญัญาที�มีความสาํคญัต่อ
ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2โดยมีมลูค่าร้อยละ 45 และ 41 ของรายไดร้วมในปี พ.ศ .2555 
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามลาํดบั 

อยา่งไรกต็าม กฟผ. มีสถานะทางธุรกิจและการเงินที�แขง็แกร่ง อีกทั,ง กฟผ.ยงัเป็นผูน้าํในธุรกิจ
ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซียและเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจาก
เป็นผูรั้บซื,อไฟฟ้าและควบคุมการจาํหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแลว้ กฟผ.ยงัเป็น
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที�สุดของประเทศอีกดว้ย กฟผ.มีความสาํคญัต่อความมั�นคงทางพลงังาน
ไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้
ทั,งหมดและเป็นรัฐวิสาหกิจที�มีรายไดเ้ป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจาก ปตท.ในปี พ.ศ . 2555 
ทั,งนี,บริษทั Standard&Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของ กฟผ. ที�ระดบั BBB+  ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ซึ�งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัเดียวกบัของประเทศไทยและแนวโนม้
เครดิตมีเสถียรภาพ  
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1.2 ความเสี<ยงจากความสามารถในการจ่ายชําระค่าไฟฟ้าของลกูค้าภาคอตุสาหกรรม การผดิสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้าของลกูค้าภาคอตุสาหกรรม ความต้องการใช้ไฟฟ้าที<ลดลง หรือการไม่สามารถจดัหา

ลกูค้าภาคอตุสาหกรรมเมื<อไม่มกีารต่อสัญญา 

รายไดร้้อยละ 54 และ 56 ของรายไดร้วมในปี พ.ศ. 2555 ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามลาํดบั มา
จากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการต่อสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมทุก 3-5 ปี แมว้่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมหลายราย แต่หากลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ� งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายชาํระค่าไฟฟ้า หรือยอมเลิกสัญญาซื,อขายไฟฟ้าก่อนกาํหนด 
และทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถจดัหาลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้า
ใหม่มาทดแทนได้ ส่ งผลให้ป ริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าที� จ ําหน่ายให้แ ก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมอาจลดลง นอกจากนี,ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที�ลดลงของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
ยงัอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณค่าพลงังานไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ที�จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 
ซึ� งจากสาเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจ
ส่งผลกระทบความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในที�สุด 

ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นบริษทัที�มีฐานะทางธุรกิจที�มั�นคง หลาย
แห่งเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ และมีคุณภาพเครดิตที�น่าเชื�อถือ โดยบี.
กริม 1 และบี.กริม 2ไม่เคยประสบปัญหาการเรียกเกบ็เงินหรือขอ้พิพาทกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม
อย่างมีนัยสําคญั ประกอบกบันิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมที�มีจาํนวน
โรงงานมากที�สุดในประเทศโดยในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีโรงงานทั,งหมด 549 โรงงาน และมี
โรงงานกวา่ 400 โรงงานที�ยงัไม่ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั,ง บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ทาํขอ้ตกลงกบักองทุนรวมวา่จะรักษาฐานลูกคา้เดิมและจะใชค้วามพยายาม
ในการจดัหาลกูคา้เพื�อเขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้าใหม่ ในกรณีที�กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมมีเหลือ  

นอกจากนี, บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีการบริหารจดัการลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมใหมี้การกระจาย
ตวัที�ดี เพื�อลดความเสี�ยงจากการพึ�งพารายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมราย
ใดรายหนึ� งอย่างมีนัยสําคญั โดยวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมทั,งหมด 35 ราย และ 39 ราย ตามลาํดบั โดยในปี พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 50 ของรายได้
จากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามลาํดบั 

1.3 ความเสี<ยงจากการขาดแคลนแหล่งเชื�อเพลงิ  

การประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ขึ, นอยู่กบัการจดัหาเชื,อเพลิง โดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติซึ�งถือเป็นตน้ทุนหลกัของบี.กริม  1 และบี.กริม 2 หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ 
อาจทาํให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าหรือไอนํ, าได ้ซึ� งอาจส่งผลให้บี.กริม 1 
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และบี.กริม 2 จาํเป็นตอ้งหยดุผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชั�วคราว ผลิตกระแสไฟฟ้าไดใ้นปริมาณที�
ตํ�ากวา่ความตอ้งการ หรือไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้าและไอนํ,าที�มีอยูไ่ด ้ 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเสี� ยงที�อาจเกิดขึ,นจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ เนื�องจาก
ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที�หน่วยงานภาครัฐและองคก์รที�
เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัการและควบคุมดูแลกิจการพลงังานคาดการณ์ ซึ� งหากมีปริมาณความ
ตอ้งการสูงกว่า จะทาํใหก้ารจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการที�คาดวา่จะขยายตวั
เพิ�มขึ,นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจโลก 

อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดมี้มาตราการบริหารความเสี�ยงดา้นสาํรองก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดโลกโดยติดตามความเคลื�อนไหวและการกาํหนดแนวทางของภาครัฐและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง
ในการจดัหาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ โดยจากมูลนิธิพลงังานเพื�อสิ�งแวดลอ้มและกรม
เชื,อเพลิงธรรมชาติ ณ สิ,นปี 2554 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติที�มีอยูเ่พื�อรองรับความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจากแหล่งที�พิสูจน์แลว้เป็นเวลา 11 ปี และปริมาณสํารองก๊าซ
ธรรมชาติที�มีอยูเ่พื�อรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทยจากแหล่งที�พิสูจน์แลว้ 
ที�คาดวา่จะพบ และที�น่าจะพบ เป็นเวลา 30 ปี ฉะนั,นปริมาณก๊าซธรรมชาตินั,นเพียงพอต่อปริมาณ
ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื�อผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ, า
ตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติ�มในหวัขอ้ 4.3.4 (ค) 

1.4 ความเสี<ยงจากการขาดนํ�าในการผลติไฟฟ้าและไอนํ�า 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งนํ,าดิบที�ผ่านกระบวนการกาํจดัแร่ธาตุ (demineralization) 
เพื�อนาํไปใชใ้นกระบวนการหล่อเยน็และระบบหมอ้ไอนํ,า ความเสี�ยงจากการขาดแคลนนํ,าดิบอาจ
ส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงกั ซึ� งความเสี� ยงดงักล่าวอาจมาจากการเปลี�ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิดปริมาณฝนนอ้ยกว่าปกติ หรือไม่ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จนทาํ
ใหป้ริมาณนํ,าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า 

อยา่งไรกดี็ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการจดัหานํ,าใหก้บัทางบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดมี้การบริหารจดัการแหล่งนํ, าดิบใหมี้ปริมาณที�เพียงพอ และมีการเพิ�มปริมาณการเกบ็กกันํ, า
สําหรับปีที�คาดว่าปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ โดยปัจจุบนั อ่างเก็บนํ, าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครสามารถจดัส่งนํ,าสาํหรับใชภ้ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครไดจ้าํนวน 16.5 ลา้นลูกบาศก์
เมตรต่อปี ซึ� งเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ, าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ในการผลิตไฟฟ้าและไอ
นํ, าซึ� งอยู่ที�ประมาณ 3 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี,  บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) ตกลงที�จะให้บริการจดัหานํ, าให้กบัทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หากบริษทั อมตะ วอ
เตอร์ จาํกดั หยดุการใหบ้ริการ 
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1.5 ความเสี<ยงจากการพึ<งพงิการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดย ปตท. เพยีงรายเดยีว  

ปตท. เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเชื,อเพลิงในประเทศในลกัษณะผูกขาด และเป็นผูป้ระกอบการเพียงราย
เดียวที�สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที�เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 ได ้หาก ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปริมาณที�กาํหนดในสัญญาซื,อขายก๊าซ
ธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. อาจทาํให้ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยุดชะงกัได ้แมใ้น
สัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีขอ้กาํหนดให้ ปตท.ชาํระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่ง
ก๊าซธรรมชาติในปริมาณที�กาํหนดในสัญญาได ้โดยเป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเพื�อจาํหน่ายให ้กฟผ.เท่านั,น ไม่ไดร้วมถึง
ในส่วนของการผลิตเพื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม แมว้า่โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 จะไดรั้บการออกแบบให้สามารถใช้นํ, ามนัดีเซลเป็นเชื,อเพลิงได ้แต่การเปลี�ยนไปใช้
นํ, ามนัดีเซลในการผลิตจะทาํให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพตํ�าลง นอกจากนี,  การผลิตไฟฟ้าโดยใชน้ํ, ามนัดีเซลจะสิ,นเปลืองเชื,อเพลิงดีเซลใน
อตัราที�สูงกวา่อตัราที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถจดัหาเพิ�มเติมเพื�อทดแทนกลบัคืนในถงั
เกบ็ได ้ดงันั,น จึงไม่สามารถใชน้ํ,ามนัดีเซลเป็นเชื,อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานได ้ 

ดงันั,น ความเสี�ยงจากการหยุดชะงกัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ� งอาจเกิดจากขอ้บกพร่องในระบบ
ท่อส่งหรือเมื�อมีการปิดซ่อมบาํรุง หรือจากเหตุการณ์อื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 โดยความเสี� ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

อยา่งไรกต็าม ตลอดระยะเวลาที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอนํ,ามากวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนเชื,อเพลิงดงักล่าว
ขา้งตน้ ทั,งนี,  จากการที� ปตท.เป็นผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติชั,นนาํของประเทศที�มีความน่าเชื�อถือ อีกทั,ง 
ปตท.ยงัดาํเนินการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดหลกัในสัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติดว้ยดีมาโดยตลอด 
บริษัทจัดการจึงไม่มีเหตุผลใดที�จะทาํให้เชื�อว่า ปตท.จะไม่สามารถดําเนินการส่งมอบก๊าซ
ธรรมชาติใหก้บับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดต้ามสญัญา  

1.6 ความเสี<ยงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาต ิ 

เชื,อเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัในการดาํเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2โดยราคาค่าก๊าซธรรมชาติที�
จ่ายให้กบั ปตท.ตามสัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาตินั,นอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติ ค่าการขุดเจาะ 
รวมถึงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลกที�ขึ,นลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนสูงและขึ,นอยูก่บั
ปัจจยัหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก การเปลี�ยนแปลงของ
อุปสงค์ อุปทานและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก 
เสถียรภาพทางการเมืองและการกําหนดนโยบายการผลิตของประเทศผู ้ผลิตและส่งออก
ปิโตรเลียม สภาพภูมิอากาศ อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติ  
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สาํหรับตน้ทุนเชื,อเพลิงที�ใชผ้ลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถส่งผา่นความ
เสี�ยงที�เกี�ยวกบัความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ กฟผ. ผา่นค่าพลงังานไฟฟ้าตามสัญญา
ซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดยสูตรการคาํนวณอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าจะแปรผนัตามตน้ทุนจริงของ
ราคาก๊าซธรรมชาติและอตัราการใชค้วามร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rate) ในอตัรา 8,600 
บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั�วโมง ซึ� งหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีอตัราการใชค้วามร้อนจริง (Actual Heat 
Rate) ตํ�ากว่าอตัราการใช้ความร้อนตามสัญญา บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะได้รับการชดเชย
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที�ขายให้ กฟผ.
ทั,งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมที�ปรากฎในหัวขอ้ 4.5.1.1.1 สัญญาซื,อขายไฟฟ้า
ระหวา่งบี.กริม 1 กบั กฟผ. และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 2 กบั กฟผ. 

สาํหรับตน้ทุนเชื,อเพลิงที�ใชผ้ลิตไฟฟ้าและไอนํ, าให้แก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 สามารถส่งผ่านความเสี� ยงที� เกี�ยวกับความผันผวนของราคาเชื, อเพลิงให้แก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านทางค่าพลงังานไฟฟ้าที�เรียกเกบ็จากลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ซึ� งอา้งอิงกบั
อตัราค่าไฟฟ้าของกฟภ. ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) อย่างไรก็ดี 
อตัราค่าไฟฟ้าของกฟภ. จะสะทอ้นถึงความผนัผวนของราคาเชื,อเพลิง โดยใชค่้าไฟฟ้ารวมสูตร
การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟที ที�มีการปรับเปลี�ยนทุก 4 เดือนตามตน้ทุน
เชื,อเพลิงหลากหลายประเภทที�ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํ, ามนัเตา 
เชื,อเพลิงอื�นๆ รวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา และปัจจยัอื�นๆ ที�ไม่ใช่ราคาก๊าซ
ธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว อีกทั,งราคาก๊าซธรรมชาติมีการปรับเปลี�ยนทุกเดือน ดงันั,นการอา้งอิงกบั
ดชันีราคาเชื,อเพลิง อาจไม่สะทอ้นและไม่ไดถ้กูออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนที�แทจ้ริงของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 เป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี,  ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัอาจไม่ไดป้รับเปลี�ยนตามกลไก
ที�กาํหนดไวเ้สมอไป 

ดงันั,น การเปลี�ยนแปลงค่าพลงังานไฟฟ้านี,อาจมีผลกระทบกบัผลประกอบการของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ได ้หากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติัไม่สอดคลอ้งกบัความแปรผนัของราคาก๊าซ
ธรรมชาติที�ปรับตวัสูงขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญั จึงอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 ลดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อสถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอนํ, ามามากกวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2สามารถบริหารจดัการใหมี้ผลกาํไรที�มั�งคงมา
โดยตลอด แมว้่าอาจมีผลกระทบจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัที�ไม่สอดคลอ้งกบั
ตน้ทุนที�แทจ้ริงของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในบางครั, ง แต่กเ็ป็นเพียงผลกระทบในระยะสั,นเท่านั,น 
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1.7 ความเสี<ยงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภัิย และเหตุสุดวิสัยอื<นๆ ที<อาจเกดิขึ�นได้ในการดําเนินธุรกิจ 

การดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด ท่อก๊าซรั�ว 
การฟุ้ งกระจายของก๊าซอนัตราย นํ,ามนัรั�วไหลปนเปื, อน การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุที�
เกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตรายอื�นที�ไม่อาจคาดการณ์ได ้แมจ้ะมีโอกาส
เกิดขึ,นได้ไม่บ่อยครั, งนักแต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน 
สิ�งแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจ ชื�อเสียง ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

บริษทัจดัการและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี�ยงดงักล่าวโดย
บริษทัจดัการไดจ้ดัให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2ทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสี�ยงสําหรับทรัพยสิ์น
หลกัที�ใช้ในการดาํเนินธุรกิจทั,งหมด และมีวงเงินสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภัยของ
บริษทัอื�นๆ ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อาทิ ประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิด (All Risks) และไดท้าํ
ประกนัภยัเพิ�มเติมในกรณีที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งหยุดดาํเนินการ (Business Interruption) 
รวมถึงประกนัภยัเพื�อประโยชน์บุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) เพื�อลดความ
เสี�ยงที�อาจเกิดจากการถูกดาํเนินคดีหรือถูกเรียกร้องจากผูเ้กี�ยวขอ้งกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใน
กรณีที�โรงไฟฟ้าไดรั้บความเสียหายเพียงบางส่วนเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัจะ
นาํมาซ่อมแซมโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะดาํเนินการผลิตไฟฟ้า สาํหรับกรณีที�โรงไฟฟ้า
ไดรั้บความเสียหายทั,งหมด (Total Loss) หรือโรงไฟฟ้าไดรั้บความเสียหายอย่างมีนัยสําคญั 
(Significant Loss) กองทุนรวมจะส่งเงินที�ไดรั้บจากค่าสินไหมทดแทนหลงัจากจ่ายชาํระให้กบั
เจา้หนี,สถาบนัการเงินคืนใหแ้ก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมที�ปรากฏ
ในหวัขอ้ 4.9.1 การประกนัภยัโรงไฟฟ้า 

1.8 ความเสี<ยงจากการบริหารจดัการ การบํารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 

 1.8.1 ความเสี<ยงจากอปุกรณ์เครื<องจกัรเสื<อมสภาพเร็วกว่ากาํหนด 

ปัจจยัที�มีผลสําคญัอย่างยิ�งต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอนํ, าคือสภาพของอุปกรณ์เครื�องจกัร
หลกัของโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) หน่วยผลิต
ไฟฟ้ากงัหนัไอนํ,า (Steam Turbine Generator : STG) และเครื�องผลิตไอนํ,าจากพลงังานความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator : HRSG) แมผ้ลจากการศึกษารายละเอียดของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระทางดา้นเทคนิคของกองทุนรวม (Independent Technical Advisor) 
พบว่าสภาพของอุปกรณ์หลกัเหล่านี, ยงัอยูใ่นสภาพดีและมีอายุการใชง้านครอบคลุมเกินกวา่อายุ
ของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า แต่อาจมีโอกาสที�อุปกรณ์เครื�องจกัร
หลกัเหล่านี, เสื�อมสภาพเร็วกวา่ปกติหากการบริหารจดัการซ่อมบาํรุงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้
คุณภาพ ส่งผลใหป้ริมาณไฟฟ้าที�ผลิตไดอ้าจลดลง ซึ� งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
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ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อยา่งไรกดี็ บริษทัจดัการเชื�อวา่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีมาตรการรองรับความเสี�ยงดงักล่าว โดย
บี.กริม 2 ไดล้งนามในสัญญาว่าจา้งกบัจีอี เพื�อเป็นผูจ้ดัหาและรับประกนัอะไหล่ชิ,นส่วนรวมถึง
การบริการซ่อมแซมและการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค เนื�องจากจีอีเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เครื�องจกัร
ส่วนหนึ�งในโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 ทาํใหมี้ความเขา้ใจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 เป็น
อยา่งดี และเป็นบริษทัมีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั�วโลกมา
ยาวนาน  ส่วนของบี.กริม 1ใชเ้ครื�องจกัรจากบริษทั ซีเมนส์ เอจี จาํกดัซึ� งเป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงใน
ระดบัสากล นอกจากนี,  บี.กริม 1ยงัใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเครื�องจกัรเป็นอยา่งดี โดยมีแผนการ
ซ่อมบาํรุงครั, งใหญ่ทุกๆ 3-6 ปี เพื�อลดความเสี�ยงจากการเสื�อมก่อนกาํหนดของอุปกรณ์ต่างๆ  

 1.8.2 ความเสี<ยงจากการที<บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ผลิตไอนํ�าได้ตํ<ากว่าร้อยละ 10 และมีค่า

ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้าตํ<ากว่าร้อยละ 45 

ตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งใช้
พลงังานอย่างต่อเนื�อง โดยจะตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนที�นาํไปใช้ในกระบวณการ
อุณหภาพไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 10 โดยเฉลี�ยในแต่ละปี และจะตอ้งมีค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากระบบผลิตไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 45 หากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเงื�อนไขดงักล่าวได ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีภาระจ่ายชาํระค่าปรับให ้กฟผ. ตามรายละเอียดที�
ปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 1 กบั กฟผ. และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 
สญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 กบั กฟผ. 

เนื�องดว้ยความตอ้งการใชไ้อนํ,าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัตํ�า ส่งผลใหบี้.กริม 1 
และบี.กริม 2 มีสัดส่วนของพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพตํ�ากว่าร้อยละ 10 
จึงตอ้งชาํระค่าปรับใหแ้ก่กฟผ. ตามสญัญาซื,อขายไฟ 

ทั,งนี,  เนื�องจากการนาํพลงัความร้อนไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพเพื�อผลิตไอนํ, ามีผลต่อค่า
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต กฟผ.จึงจะไม่คิดค่าปรับซํ, าซ้อน ในกรณีที�บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 มีสัดส่วนของพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพตํ�ากวา่ร้อยละ 10  
ซึ� งเป็นสาเหตุใหค่้าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตตํ�ากวา่ร้อยละ 45 อยา่งไรกดี็ กฟผ. 
ไม่คิดค่าปรับซํ,าซอ้น  ดงันั,น บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงไม่ถูกเรียกชาํระค่าปรับจาก กฟผ. สาํหรับ
ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 45 

อนึ�ง เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นกรณีปกติสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม (Cogeneration) ที�ทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. รุ่นแรกโดยผูผ้ลิตไฟฟ้าเหล่านี,
ส่วนใหญ่มีภาระจ่ายชาํระค่าปรับดงักล่าวเช่นเดียวกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ส่งผลใหห้น่วยงาน
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ภาครัฐ ไดแ้ก่ กกพ. และ กฟผ. ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและมีการแกไ้ขปรับเปลี�ยนระเบียบ
การรับซื, อไฟและต้นแบบสัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.กบัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าและไอนํ,าร่วม ใหส้อดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง  

สาํหรับสญัญาซื,อขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กบั กฟผ. ทั,ง 2 ฉบบั ซึ� งถือเป็นสัญญา
ซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. รุ่นแรกนั,น กฟผ. ไดมี้การแกไ้ขสัญญาเพิ�มเติมเพื�อผ่อนปรนการปฏิบติั
ตามเงื�อนไขโดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดรั้บส่วนลดร้อยละ 50 ของจาํนวนค่าปรับจากการที�
สัดส่วนของพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพตํ�ากว่าร้อยละ 10 ตามสัญญาซื,อ
ขายไฟฟ้ากบักฟผ. ส่งผลให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีภาระการจ่ายชาํระค่าปรับลดลง อีกทั, ง 
บริษทัจดัการไดพิ้จารณาถึงค่าปรับดงักล่าวในการจดัทาํประมาณการ  

1.8.3 ความเสี<ยงจากการนัดหยุดงาน การเรียกร้องและข้อพพิาทต่างๆกบัพนักงาน 

พนกังานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจมีการนดัหยุดงานอนัเนื�องมาจากการเรียกร้องค่าแรงที�
เพิ�มขึ,น หรือ ขอ้พิพาทต่างๆ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งมีการ
หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูที้� มีประสบการณ์และมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังานเสมอมาตั,งแต่อดีดจนถึงปัจจุบนั และในอดีตตั,งแต่เริ�มดาํเนินการ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าว 

1.9 ความเสี<ยงเกี<ยวกบัการประกนัภัย 

 1.9.1 ความเสี<ยงเกี<ยวกบัเบี�ยประกนัภัยที<อาจปรับเพิ<มสูงขึ�น 

แม้นิคมอุตสาหกรรมที�โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ตั, งอยู่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์นํ, าท่วมใหญ่ที�เกิดขึ,นในประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 บริษทัจดัการคาดว่า     เบี, ยประกนัภยัสาํหรับการเอาประกนัภยัคุม้ครองโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2อาจมีการปรับสูงขึ,นเนื�องจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัจดัการไม่สามารถระบุ
ได้ว่าจะมีการปรับเบี, ยประกันภัยขึ, นเมื�อไร หรือในอตัราเท่าไร การเพิ�มขึ, นของเบี, ยประกัน
คุม้ครองโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

นอกจากนี,  ความเสียหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อการร้าย หรือความสูญเสีย
ใดๆ ที�เป็นผลมาจากเรื�องดงักล่าว อาจมีเบี,ยประกนัภยัสูงเกินกวา่ความเหมาะสมจนไม่คุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจที�จะเอาประกนัภยั เป็นเหตุใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งเอาประกนัภยัโดยลดความ
คุม้ครองลงหรือไม่สามารถเอาประกนัภัยได้ เมื�อเกิดความเสียหายที� ร้ายแรง ส่งผลให้ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที�มีอยู่อาจไม่เพียงพอที�จะชดเชยความเสียหายตามที�ไดมี้การ
เรียกร้องหรือครบถว้นตามมลูค่าตลาด หรือเตม็มลูค่าในการจดัหาของทดแทน (replacement cost) 
ใหเ้ท่ากบัเงินลงทุนของกองทุนรวมที�เสียไป 
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อยา่งไรกต็าม บริษทัจดัการไดจ้ดัใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสี�ยง
สาํหรับทรัพยสิ์นหลกัที�ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั,งหมดรวมถึงประกนัในกรณีนํ,าท่วม และมีวงเงิน
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของบริษทัอื�นๆ ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 

 1.9.2 ความเสี<ยงจากการที<ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือเงนิค่าสินไหม

ทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

แมว้า่บริษทัจดัการจะจดัใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีกรมธรรมป์ระกนัภยัที�ครอบคลุมทั,งทรัพยสิ์น
ของโรงไฟฟ้าและความรับผิดที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย
บริษทัจดัการเชื�อว่าเงื�อนไขความคุม้ครองและจาํนวนเงินเอาประกนัของบี.กริม 1 และบี.กริม 2
เป็นไปตามแนวปฏิบติัทั�วไปในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า แต่การจดัทาํประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่
สามารถครอบคลุมความเสียหายที�อาจเกิดขึ,นไดทุ้กประเภท เนื�องจากบริษทัประกนัภยัจาํกดัความ
คุม้ครองความเสียหายเฉพาะบางกรณีเท่านั,น นอกจากนี,  เงื�อนไขการรับประกนัภยัที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมอาจจาํกดัขอบเขตของการไดรั้บความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมจะสามารถจดัหา
หรือมีความสามารถที�จะจดัหามาภายใตเ้งื�อนไขของอตัราเบี,ยประกนัภยัที�เหมาะสม ทั,งนี,  ความ
ชาํรุดบกพร่องสิ�งก่อสร้างของโรงไฟฟ้า หรือความชาํรุดบกพร่องที�มองไม่เห็นของโรงไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์เครื�องจกัรในโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ได้
รับความคุม้ครองจากกรมธรรม ์ 

นอกจากนี,  ความเสียหายบางอย่างอาจเกี�ยวข้องกบัหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าหนี, สํารวจความ
เสียหาย (Loss Adjuster) นิติวิศวกร (Forensice Engineer) ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคนิคหรือดา้นอื�นๆ 
แลว้แต่กรณี หรืออาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ� งอาจทาํใหใ้ชร้ะยะ
เวลานานเพื�อแกไ้ขขอ้พิพาทในการเรียกร้องเพื�อเอาประกนัภยั 

ดงันั,น กองทุนรวมมีความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ,นจากเหตุปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ โดยแบ่งเป็นสองกรณี 
คือ กรณีที�ทรัพย์สินไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วน หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกนัภยัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บนั,นไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมทรัพยสิ์นที�เสียหาย เป็น
เหตุใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2  มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื�อใหส้ามารถดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้และกรณีที�ทรัพยสิ์นเสียหายทั,งหมด (Total Loss) หรือทรัพยสิ์นเสียหายอยา่งมี
นยัสาํคญั (Significant Loss)  หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดรั้บนั,นไม่เพียงพอ ทาํใหก้องทุนรวมสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั,งหมดที�ไดล้งทุนในสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เนื�องจากกองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความ
เสียหายในกรณีดงักล่าวภายหลงัจากกลุ่มเจา้หนี,สถาบนัการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ซึ� ง
ไดรั้บเงินชดเชยเตม็จาํนวนตามสญัญาเงินกู ้ 
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1.10 ความเสี<ยงจากการปฏิบัตกิารของนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  

เนื�องจากกิจการของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั,งหมดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตั,งอยูใ่นเขตพื,นที�
เดียวกนั ทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการ
ปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอาจเป็นเหตุให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
นิคมอุตสาหกรรมถกูเพิกถอน 

อยา่งไรกดี็ แมว้า่ความเสี�ยงดงักล่าวนั,นสามารถพบไดท้ั�วไปสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ที�
ตั,งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีแผนรองรับความเสี�ยง
จากการปฏิบติัการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถผลิต
ไฟฟ้าและไอนํ, าให้กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�อยู่บริเวณใกลเ้คียง หากผลประโยชน์ที�ไดรั้บ
คุม้ค่าแก่การลงทุนสายส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม หรืออาจจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมที�มีทาํเลที�ตั,งอยู่บริเวณเดิม แมลู้กคา้รายนั,นอาจไม่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้กต็าม  

 1.11 ความเสี<ยงจากการแข่งขันในการจาํหน่ายไฟให้ลกูค้าภาคอตุสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

กบับริษทับี.กริม3 หรือบริษทัในเครือใดๆของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

  เนื�องจาก อมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าขนาดเลก็หลายโรงนอกจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงอาจมีความเสี�ยงจากการแข่งขนัระหวา่ง บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 กบัโรงไฟฟ้าอื�นๆ อยา่งไรกต็าม ปัจจยัต่อไปนี, เป็นการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

ก. สญัญาตกลงกระทาํการระหวา่งอมตะ บี.กริม เพาเวอร์กบักองทุนรวม 
อมตะ บี .กริม เพาเวอร์และกองทุนรวม ตกลงเข้าทาํสัญญาตกลงกระทาํการ โดยมีข้อตกลง
เกี�ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะ
ดาํเนินการใหบ้ริษทัในเครือเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ,าใหแ้ก่นิติบุคคลใด ๆ ที�เป็นคู่สัญญา
ของสญัญาซื,อขายไฟฟ้า และ/หรือ สญัญาซื,อขายไฟฟ้า ที�จดัทาํขึ,นใหม่กบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  
ภายใตเ้งื�อนไข คือ การเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอนํ, านั,นตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมี
นยัสําคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญา
โอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ทั,งนี,  กองทุนรวมอาจร้องขอใหอ้มตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ชี,แจงหรือนาํส่งขอ้มลูเพิ�มเติม และหากไม่สามารถอธิบายชี,แจงได ้กองทุนรวมและอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์อาจร่วมกนัแต่งตั,งผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื�องดงักล่าวแก่กองทุน
รวม โดยร้องขอใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

ข. ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีมากกวา่กาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรมที�ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั  
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ปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกบักาํลงัการ
ผลิตของโรงไฟฟ้าแลว้ และบี.กริม 3 ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหรรมซึ� งคิดเป็นร้อยละ 
116 ของกาํลงัการผลิตที�มีสําหรับการจาํหน่ายให้ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั,งหมด แสดงถึงความ
ตอ้งการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที�สูงกว่ากาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรมที�ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั 

สญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีอายสุญัญา 5 และ 15 
ปี โดยเมื�อมีการต่อสญัญาใหม่จะเป็นสญัญาที�มีระยะเวลา 3-5 ปี โดยลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมที�จะ
ทาํสญัญา 5 ปี ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 89  ของจาํนวนสญัญาทั,งหมด ตามลาํดบั 

 บี.กริม 1 บี.กริม 2 

สญัญาอาย ุ5 ปี 32 สญัญา 42 สญัญา 

สญัญาอาย ุ15 ปี 8 สญัญา 5 สญัญา 

รวม 40 สัญญา 47 สัญญา 

นอกจากนี, บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีนโยบายคดัเลือกลูกคา้ที�มีแนวโนม้ในการต่อสัญญาดงันี,  1) 
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมที�เป็นเจา้ของที�ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื�อไดลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมที�มี
ความมั�นคงในการใช้ไฟในระยะยาว 2) ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมที�มีชื�อเสียง และมีฐานะทาง
การเงินที�มั�นคง  

ทั,งนี,  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ใหค้วามสาํคญักบัการรักษาฐานลูกคา้โดยจะดูแลความสัมพนัธ์อนัดี
กบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดย บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคยมีขอ้พิพาทอนัมีนยัสาํคญักบัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม และปัจจุบนัร้อยละ 91 และ ร้อยละ 49 เป็นลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ตั,งแต่ช่วง 3 ปีแรกของการเริ�มดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้า ตามลาํดบั 

ค. ราคาค่าไฟฟ้าที�ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ที�ผ่านมา ตลาดการจาํหน่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นการผกูขาดโดยผูข้ายเพียงนอ้ย
ราย (บี.กริม 1 บี.กริม 2 และ กฟภ.) ต่อมา ถึงแมบ้ริษทัอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีการก่อตั, ง
โรงไฟฟ้าเพิ�ม ตลาดการจาํหน่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอมตะนครยงัคงเป็นการผกูขาดโดยผูข้าย
เพียงนอ้ยราย  (บี.กริม 1 บี.กริม 2 กลุ่มบริษทัอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ กฟภ.) โดยในตลาด
ลกัษณะนี,  ผูจ้าํหน่ายจะมีอาํนาจต่อรองในการกาํหนดราคาในตลาด ประกอบกบัความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที�ตั,งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมีมากกว่ากาํลงัการผลิต ทาํใหร้าคาไฟฟ้าจะไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ดงัที�เห็นไดจ้าก ตั,งแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 ที�บี.กริม 3 เริ�มจาํหน่าย
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ไฟฟ้า ราคาค่าไฟลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม 3 ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั   

1.12 ความเสี<ยงในการต่อสัญญาของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 เนื�องจากบี.กริม 1 บี.กริม 2 ทาํสัญญาว่าจา้งอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดแ้ก่ สัญญาบริการพื,นที�เก็บ
งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงาน สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบอีเมล ์และสัญญาใหเ้ป็นที�ปรึกษา ซึ� งสัญญารายปีซึ� งจะสิ,นสุด 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556  (โปรดพิจารณารายละเอียด ในเอกสารแนบ 1) จึงอาจมีความเสี�ยงที�อมตะบี.กริม
เพาเวอร์จะไม่ต่อสญัญา ทาํใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งหาผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 

 อยา่งไรกต็าม เนื�องจากอมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีขอ้ตกลงกะทาํการที�จะถือหน่วยลงทุนตลอดอายุ
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมจาก 
หวัขอ้ 4.5.2.2) ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 27.5 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จึงมีความเป็นไปไดสู้งที�จะต่อสัญญา
ไปจนกระทั,งจบสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

2. ความเสี<ยงทางการเงนิ 

2.1 ความเสี<ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี<ยน 

การเปลี�ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั,น ส่งผลกระทบต่อทั,งรายได้
และรายจ่าย 

เนื�องจากผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มีดอกเบี, ยจ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และกฟผ. 
ตอ้งการลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนนี, ใหแ้ก่ผูผ้ลิตไฟฟ้า กฟผ.จึงกาํหนด
ราคาค่าไฟที�ตอ้งชาํระใหก้ฟผ.ร้อยละ 80 ของอตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะแปรผนัตามอตัราแลกเปลี�ยน
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอกเบี, ยจ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั,นมาจากเงินกูข้อง
สถาบนัการเงินที�เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื�อนาํมาซื,อหน่วยผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์
จากต่างประเทศ  ฉะนั,น บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถจดัการบริหารความเสี�ยงนี, ไดโ้ดยวิธี
ธรรมชาติ (Natural Hedge) คือบริหารรายรับ และรายจ่ายใหเ้ป็นสกุลเงินเดียวกนั อยา่งไรกต็าม 
จดัการบริหารความเสี�ยงนี,ไดโ้ดยวิธีธรรมชาติของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่อาจลดความเสียงจาก
อตัราแลกเปลี�ยนได้ทั,งหมดแต่เป็นการลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนต่อสถานะการเงิน
โดยรวม 

2.2 ความเสี<ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะดาํเนินการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวที�มีในปัจจุบนัดว้ยวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวใหม่ที�ไดรั้บจากเจา้หนี,สถาบนัการเงินใหเ้สร็จสิ,นก่อนกองทุนดาํเนินการลงทุนใน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยดอกเบี,ยตามสญัญาเงินกูข้องบี.กริม 1 และบี.กริม 
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2 นี, เป็นอตัราดอกเบี,ยแบบลอยตวั ซึ�งหากอตัราดอกเบี,ยสูงขึ,น จะส่งผลใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 
มีภาระในการชาํระดอกเบี,ยใหแ้ก่เจา้หนี, สูงขึ,นดว้ย โดยอาจส่งผลกระทบในทางลบกบัการชาํระ
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วย อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีแผนที�จะป้องกนัความเสี�ยง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี,ยผา่นเครื�องมือทางการเงินเช่น Interest Rate Swap โดยมิไดท้าํ
เพื�อการเกง็กาํไร แต่เป็นไปเพื�อการป้องกนัความเสี�ยง ทั,งนี,  อตัราดอกเบี,ยที�เกิดจากการป้องกนั
ความเสี�ยงผา่นเครื�องมือทางการเงินนั,นจะขึ,นกบัภาวะตลาดการเงินในขณะนั,น 

 3. ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงกฎระเบียบภาครัฐ 

3.1 ความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงกฎระเบียบการรับซื�อไฟ 

กิจการไฟฟ้าเป็นธุรกิจด้านพลังงานซึ� งเป็นสาธารณูปโภคที�สําคัญต่อต้นทุนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ จึงตอ้งดาํเนินการตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด ดงันั,น การ
เปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค การเพิ�มประสิทธิภาพ ขอ้กาํหนดดา้นสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ ลว้นส่งผลต่อความเสี�ยงในการ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในอนาคต  

ในอดีตที�ผา่นมาแนวทางการกาํกบัดูแลที�บงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศไดมี้การเปลี�ยนแปลง
เรื�อยมา และอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัเพิ�มขึ,นในอนาคต นอกจากนี,  ในอดีตที�ผ่านมามี
ขอ้เสนอหลากหลายเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ� งมกัมีการชะลอ 
ยกเลิก หรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัก่อนที�จะนาํขอ้เสนอเหล่านั,นมาประกาศให้มีผล
บงัคบัใช ้

สัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. สําหรับโรงไฟฟ้าของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กไม่ได้มี
ขอ้กาํหนดเฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัการแปรรูปกฟผ. หรือการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแต่อยา่ง
ใด บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถคาดการณ์ไดถึ้งผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ
ในการกาํกบัดูแลกิจการไฟฟ้าหรือการแปรรูปกฟผ. ที�จะมีต่อสัญญาซื,อขายไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 และต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม ตวัอยา่งเช่น หากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบมีผลให้
ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าที�กาํหนดโดย กฟภ. ซึ�งเป็นอตัราอา้งอิงที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ใชใ้นการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมแลว้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งพยายาม
เจรจากาํหนดโครงสร้างราคาจาํหน่ายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมใหม่ ซึ� งบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 อาจไม่สามารถเจรจาใหโ้ครงสร้างราคาดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขทางการคา้ที�เหมาะสมได ้

อย่างไรก็ตาม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ติดตาม ประเมินผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
กฎระเบียบการดงักล่าว และมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื� องต่าง ๆ เพื�อให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์  
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3.2 ความเสี<ยงจากการแปรรูปรัฐวสิาหกจิที<ประกอบกจิการไฟฟ้า (รวมถึง กฟผ. และ กฟภ.)ที<อาจ

เกดิขึ�น 

ในอนาคต รัฐวิสาหกิจที�ประกอบกิจการไฟฟ้าที�เกี�ยวขอ้ง(รวมถึง กฟผ. และ กฟภ.) อาจแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และนาํหุน้เขา้เป็นหลกัทรัพยที์�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั,งนี,การเปลี�ยนแปลงใด ๆ ที�สืบเนื�องจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที�ประกอบกิจการ
ไฟฟ้านั,น อาจส่งผลกระทบต่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อยา่งมีนยัสาํคญัได ้ 

4. ความเสี<ยงด้านอื<นๆ 

4.1 ความเสี<ยงเกี<ยวกบัข้อพพิาทที<อาจเกดิขึ�นกบักฟผ. 

แมว้า่ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีเหตุหรือขอ้พิพาท
ใดๆ กบักฟผ. ขอ้พิพาทหรือการมีความเห็นที�ไม่สอดคลอ้งกนัที�สาํคญัระหว่างบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 กบักฟผ. อาจเกิดขึ,นไดแ้ละนาํไปสู่การยกเลิกสัญญา ซึ� งอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม หากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาซื,อขายไฟฟ้าจาก กฟผ. 
ฉบบัใดฉบบัหนึ� งและไม่สามาถดาํเนินการแกไ้ขให้ กฟผ. ยกเลิกหนังสือบอกเลิกดงักล่าวได ้
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าไดท้นัที และ
กองทุนรวมจะไดรั้บคืนราคาซื,อคงเหลือของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามที�กาํหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ทั, งนี,  กองทุนรวมมีสิทธิที�จะรอผลการดําเนิน
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทเกี�ยวกบัการบอกเลิกสญัญาของ กฟผ. หากผลปรากฎวา่ บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2  มีความผิดจริงและตอ้งปฏิบติัตามหนังสือบอกเลิกของ กฟผ. กองทุนรวมจะไดรั้บ
ชดเชยค่าเสียหายจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามที�ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า แต่หากผลปรากฎวา่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีความผิดและไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามหนงัสือบอกเลิกของ กฟผ. กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บชดเชยค่าเสียหายสําหรับช่วงเวลาที�การ
ดาํเนินธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยดุชะงกัจากขอ้พิพาทกบั กฟผ. ดงักล่าว 

4.2 ความเสี<ยงเกี<ยวกบัข้อพพิาทที<อาจเกดิขึ�นกบัปตท. 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื,อเพลิงหลกั ซึ� ง
มี ปตท. เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเชื,อเพลิงแบบผูกขาดและเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวที�สามารถ
จดัส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปริมาณที�เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แมว้่า
ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีเหตุหรือขอ้พิพาทใดๆ 
กบัปตท. ขอ้พิพาทหรือการมีความเห็นที�ไม่สอดคลอ้งกนัที�สาํคญัระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
กบัปตท. อาจเกิดขึ,นไดแ้ละนาํไปสู่การยกเลิกสัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติ ซึ� งอาจมีผลกระทบ
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ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี เมื�อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาซื,อขายก๊าซธรรมชาติจาก 
ปตท. และบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามาถดาํเนินการให ้ปตท. ยกเลิกหนงัสือบอกเลิกดงักล่าว
ได ้กองทุนรวมจะไดรั้บเงินค่าชดเชยความเสียหาย โดยคาํนวณนบัจากวนัที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2
ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกของ ปตท. อีกทั,ง บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดด้าํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากวา่ 10 
ปี คณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์การทาํงานในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ามากว่า 30 ปี ทาํให้คณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความพร้อมรับมือกบั
สถานการณ์ต่างๆ โดยบริษทัจดัการเชื�อว่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถเจรจาเพื�อแกไ้ขเหตุ
ขอ้พิพาทกบัปตท. ที�อาจเกิดขึ,นได ้

4.3 ความเสี<ยงเกี<ยวกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิ<งแวดล้อม และ สังคม 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเสี�ยงเรื� องความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ�งแวดลอ้ม และ 
สังคม ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของพนกังานและ
ชุมชนที�อยู่ใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า ซึ� งสาเหตุของความเสี�ยงอาจเกิดจากประสิทธิภาพการผลิต และ
มาตรการจดัการที�ไม่เพียงพอในเรื�องดงักล่าว  

ตั,งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่เคยมีเหตุการณ์ดงักล่าว อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที�อาจเกิดขึ,น โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล จัดทาํรายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบ 
ติดตามตรวจสอบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม และติดตามการเปลี�ยนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัอยา่งใกลชิ้ด เพื�อใหส้ามารถกาํหนด
มาตรการและแผนรองรับไดท้นัท่วงที อีกทั,งไดมี้การดาํเนินการดา้นชุมชนสัมพนัธ์ในพื,นที�อยา่ง
ต่อเนื�อง 

4.4 ความเสี<ยงจากการผดิสัญญาของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

กองทุนรวมมีความเสี�ยงหากบี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 กระทาํการใดๆอนัเป็นเหตุผิดสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า เช่น การไม่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวมในวนัครบกาํหนด หรือการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆที�ใหไ้วใ้นสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ได้
ตามที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หากเป็นการผิดสัญญา
ดว้ยเหตุว่า บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
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กองทุนรวมในวนัครบกาํหนดที�ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือ บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดยไม่มี
เหตุอนัควร (เวน้แต่กรณีที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จาํเป็นต้องหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าอนั
เนื�องมาจากทรัพยสิ์นเสียหาย หรือทรัพยสิ์นถกูเวนคืน หรือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 หยุดประกอบ
กิจการไฟฟ้าชั�วคราวเพื�อการบาํรุงรักษา หรือหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าเนื�องจากคาํสั�งของ
หน่วยงานรัฐ) หรือ บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลายหรือฟื, นฟูกิจการ    
เมื�อกองทุนรวมบอกเลิกสญัญาในกรณีดงักล่าวแลว้ บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะตอ้ง
คืนเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

หากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ผิดสัญญาเนื�องจากเหตุอื�นๆ เช่น การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกระทาํ
การที�เป็นสาระสาํคญั หรือคาํรับรองที�ใหไ้วใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์ไม่ถูกตอ้ง กองทุนรวมมี
สิทธิฟ้องร้องบงัคบัคดีและ/หรือเรียกค่าเสียหายที�เกิดขึ,นจากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  รวมถึงเรียก
ดอกเบี,ยของจาํนวนความเสียหายที�เกิดขึ,นจริงตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า  ถา้บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  (แลว้แต่กรณี) ไม่แกไ้ขการการผิดสัญญา
ดงักล่าวภายในเวลาที�กองทุนรวมกาํหนด แต่กองทุนรวมไม่มีสิทธิเลิกสญัญาแต่อยา่งใด 

4.5 ความเสี<ยงของประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมตฐิาน 

 ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานสําหรับปีตั,งแต่วนัที� 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดงักล่าวเป็นการนาํเสนอฐานะทางการเงินที�
น่าจะเป็นของกองทุนรวมภายหลงัเมื�อครบรอบ 12 เดือน บนขอ้สมมติฐานหลายประการที�ระบุใน
เอกสารแนบ 5 แมว้า่บริษทัจดัการจะไดพิ้จารณาการจดัทาํการคาดการณ์และประมาณการไวอ้ยา่ง
รอบคอบแลว้ สมมติฐานที�เป็นที�มาของการคาดการณ์และประมาณการดงักล่าวอยูภ่ายใตค้วาม
เสี�ยง ความไม่แน่นอน และเหตุอื�นๆ บางประการทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และกฏระเบียบ ที�
ส่วนใหญ่อยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัจดัการ ซึ� งอาจทาํใหผ้ลที�เกิดขึ,นจริงแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัจากที�ประมาณการไว ้ 

ทั,งนี,  ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐานดงักล่าวไม่ควรถูก
พิจารณาวา่เป็นคาํรับประกนั คาํรับรอง หรือการคาดการณ์ภายใตส้มมติฐานที�ถูกตอ้งของกองทุน
รวม บริษทัจดัการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ผูซื้,อหน่วยลงทุน ผูจ้ดัการการ
จดัจาํหน่าย ที�ปรึกษาทางการเงิน ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือบุคคลใดๆ   และไม่ควรถูกพิจารณาวา่
ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล  
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5. นโยบายการกู้ยมืของกองทุนรวม 

กองทุนรวมนี, ไม่มีนโยบายในการกูย้ืมตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนในครั, งแรก อยา่งไรกดี็ หากกองทุนรวมมีการลงทุนเพิ�มเติม กองทุนรวมอาจ
พิจารณากูย้ืมเงินโดยจะดาํเนินการตามกฎเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
(รวมถึงที�มีการแกไ้ข)  
 

6. หลกัเกณฑ์การลงทุน 
6.1 การลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐาน 

การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานและการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

6.1.1 ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนได ้ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสิทธิ�  สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที�ดิน อาคาร สิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร 
อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พื,นฐาน 

(2) สิทธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

(3) สิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายไดใ้นอนาคต
ของกิจการโครงสร้างพื,นฐานหรือที�เกิดขึ, นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้าง
พื,นฐาน หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอื�นใดที�ไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้าง
พื,นฐาน 

(4) สิทธิเรียกร้องตามสญัญาซื,อขายติดตั,งเครื�องจกัรอุปกรณ์ หรือสญัญาก่อสร้าง หรือสัญญา
ซื,อขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

(5) หุน้หรือตราสารแห่งหนี, ที�ออกโดยบริษทัที�มีลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(ก) มีการลงทุนในทรัพยสิ์นตาม (1) (2) (3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ
รายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี และ 

(ข) มีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้เกินกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั,งหมดของบริษทันั,นและเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั,งหมด
ของบริษทันั,น 
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6.1.2 กิจการโครงสร้างพื,นฐานนั,นเป็นไปเพื�อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกวา้งของ
ประเทศไทย ทั,งนี,  ใหถื้อวา่กิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี, เป็น
กิจการโครงสร้างพื,นฐานดว้ย 

(1) กิจการที�จ ําหน่ายสินค้าเพื�อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างหรือให้บริการแก่
ประชาชนในวงกวา้งโดยทางออ้มผา่นผูป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐานอื�น 

(2) กิจการที�จาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการทั,งหมดแก่ภาครัฐ 

(3) กิจการที�จาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการไม่วา่ทั,งหมดหรือบางส่วนแก่ภาคธุรกิจเอกชน ซึ� ง
การจาํหน่ายหรือใหบ้ริการนั,นไม่มีลกัษณะเป็นการจาํกดัเฉพาะแก่ภาคธุรกิจเอกชนราย
ใดรายหนึ� งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง  ทั,งนี,  ในขณะที�ยื�นคาํขอ การจาํหน่ายหรือให้บริการ
ดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่าหนึ� งในสามของกาํลงัการผลิตหรือการให้บริการสูงสุดของ
กิจการโครงสร้างพื,นฐานนั,น 

ใหถื้อวา่บุคคลที�มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี,  เป็นกลุ่มเดียวกนักบัภาคธุรกิจ
เอกชนตามวรรคหนึ�ง 

(ก)   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
หุน้ส่วนของภาคธุรกิจเอกชนดงักล่าว ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อย
ละสามสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แลว้ทั, งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วน
ทั,งหมดของภาคธุรกิจเอกชนนั,น 

(ข)   นิติบุคคลที�มีบุคคลตาม (ก) เป็นบุคคลเดียวกนั 
(ค)   คู่สมรสหรือบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) 

6.1.3 มีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�จะลงทุนอยา่งแน่นอนแลว้ 

6.1.4 ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตอ้งผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(1) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทาํ due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน โดย
ร่วมกบัที�ปรึกษาทางการเงินในการจดัให้มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื,นฐานหรือกิจการโครงสร้างพื,นฐาน เช่น ขอ้มลูดา้นการเงิน กฎหมาย 
และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นตน้ และมีความเห็นว่ากิจการโครงสร้างพื,นฐานที�จะลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูล้งทุนทั�วไป โดยมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนเพื�อเป็นรายไดใ้หแ้ก่กองทุนรวมไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

(ข) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที�ครบถว้น ชัดเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
และเพียงพอต่อการที�กองทุนรวมจะใชด้าํเนินการหรือจดัหาผลประโยชนไ์ด ้

(2) จดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29 



 

140/1 

 

(3) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�จะลงทุนเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายไดใ้นอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได ้ บริษทัจดัการต้องดาํเนินการให้ผู ้
ประกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นคู่สัญญาจดัใหมี้กลไกใหบ้ริษทัจดัการหรือผูที้�
บริษทัจดัการมอบหมายสามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของ
ส่วนแบ่งรายไดที้�กองทุนรวมไดรั้บตามขอ้ตกลง ตลอดจนจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งต่อบริษทัจดัการเพื�อใชใ้นการติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าว 

6.1.5 บริษทัจดัการจะเขา้ทาํสญัญาเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานภายใน 6 เดือนนบั
แต่วนัที�จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม
ของกองทุนรวม  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.1.6 บริษัทจัดการจะดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานณ วนัสิ,นรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจาํปี โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ
กองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี,บริษทัจดัการจะไม่ดาํรงมลูค่าดงักล่าวกไ็ด ้

(1) กรณีที�เป็นรอบปีบญัชีสุดทา้ยที�กองทุนรวมสิ,นอายโุครงการ 

(2) กรณีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.1.7 การได้มาเพิ�มเติมและจําหน่ายไปซึ� งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน บริษัทจัดการจะ
ดาํเนินการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และจะดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(1)   การไดม้าเพิ�มเติมหรือการจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�มีมูลค่าเกิน
กวา่ 100,000,000 บาท หรือตั,งแต่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ,น
ไป บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี,  

(ก) การไดม้าเพิ�มเติมหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตาม
ข้อตกลงหรือสัญญาที� มีกบัภาครัฐซึ� งได้ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงแลว้ใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข) การไดม้าเพิ�มเติมหรือการจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�มี
มูลค่าเกินกว่า 100,000,000 บาท  แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
รวมของกองทุนรวม ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ 

ทั,งนี,  การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานขา้งตน้ จะพิจารณาจากมูลค่า
การลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้างพื,นฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(2) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตาม (1)   ใหร้วมถึงการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้มผา่นบริษทัที�กองทุนรวมเป็นผู ้
ถือหุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5)  
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6.1.8 บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี, ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื,นฐาน  
(1) กองทุนรวมจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอื้�นดาํเนินการ
เท่านั,น 

(2) กองทุนรวมจะกาํหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน
เงื�อนไขตามสัญญาจดัหาผลประโยชน์ เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของกองทุนรวม  และมี
ลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(3) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐาน ที�มีมูลค่าของสัญญาเกินกวา่ 100,000,000 บาท หรือตั,งแต่ร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ,นไป บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติจากผู ้
ถือหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี,  
(ก) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน ์ ซึ� งไดร้ะบุ

ไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 
(ข) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ที�มีมูลค่า

ของสัญญาเกินกว่า 100,000,000 บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม  ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทั,งนี,  การคาํนวณมูลค่าของสัญญาขา้งตน้ จะพิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการ
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

6.1.9 การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  
ในการลงทุนครั, งแรกนี,   กองทุนรวมจะทาํการลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซึ� งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ถือหุน้โดย อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ทั,งทางตรงและทางออ้มรวมประมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ตามลาํดบั ทั,งนี,  เมื�อการ
จองซื,อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจดัตั,งกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เสร็จสิ,น อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะเขา้
มาเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละ 33 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั,งหมด ซึ�งในกรณีดงักล่าว ถือวา่เป็นการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
ของกองทุนรวม ทั,งนี,  กรณีการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานเป็นการทาํธุรกรรมกบั
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ตอ้งผา่นการประเมินค่าโดยผูป้ระเมินค่าอยา่งนอ้ย 2 ราย ตามรายละเอียดที�ระบุ
ในขอ้ 29.2.3 โดยการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานระหวา่งกองทุนรวม
กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งของกองทุนรวม จะตอ้งกระทาํตามขอ้กาํหนดของประกาศ ทน.1/2554 และ
ประกาศอื�นๆของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี,  
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 (1) ในการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ให้เป็นไปตามประกาศที�กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกระทาํที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม  และหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงัต่อไปนี,  
(ก) เป็นธุรกรรมที�ใชร้าคาที�เป็นธรรม  
(ข) เป็นธุรกรรมที�บุคคลที�มีส่วนไดเ้สียกบัการทาํธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม 
(ค) การคิดค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นจากการเขา้ทาํธุรกรรมจากกองทุนรวมอยู่ในอตัราที�

เป็นธรรมและเหมาะสม 
(2) การดาํเนินการดงัต่อไปนี,  บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน   

(ก) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที� เกี�ยวข้องที� เป็นการได้มาเพิ�มเติม หรือการ
จาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ซึ� งมีมูลค่าของทรัพยสิ์นไม่
นอ้ยกวา่ 20,000,000 บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  เวน้แต่เป็นกรณีที�ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงหรือสัญญาที�มีกบัภาครัฐ ซึ� งไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงแลว้ใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ซึ� งมีมูลค่าของสัญญาไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนด
ไวใ้น (ก) 

(ค)   การตกลง ยินยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง เพื�อให้บริษทัที�กองทุนรวมเป็นผูถื้อ
หุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5) ทาํธุรกรรมตาม (ก) หรือ (ข) กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

6.2 การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื<น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื<น 
6.2.1 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้� งประเภททรัพยสิ์นดงัต่อไปนี,นอกจากการลงทุนในทรัพยสิ์น

กิจการโครงสร้างพื,นฐาน ซึ� งจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื�นตาม
หลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นประกาศเกี�ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
ทั�วไป 
(1) พนัธบตัรรัฐบาล 
(2)  ตั�วเงินคลงั 
(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกูที้�รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั,งขึ,น  เป็นผูอ้อก 

และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ํ,าประกนัตน้เงินและดอกเบี,ยเตม็จาํนวนแบบไม่มีเงื�อนไข 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(5) บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั,งนี,  หากเป็นบตัรเงินฝากที�เข้า

ลักษณะของตราสารที� มีลักษณะของสัญญาซื, อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 
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(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสัญญาใช้เงินที�ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือ
กองทุนเพื�อการฟื, นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผู ้
สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี, ย หรือผูค้ ํ, าประกนั  ทั,งนี,  หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�ว
สัญญาใชเ้งินที�เขา้ลกัษณะของตราสารที�มีลกัษณะของสัญญาซื,อขายล่วงหนา้แฝง ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่ง
หนี,  หรือกองทุนรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี,  หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานอื�น 
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี,  

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที�อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
หน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซื,อขายหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที�มีการซื,อขายในตลาดซื,อ
ขายหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนั,นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและ
ชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

(ค) กองทุนรวมในต่างประเทศนั,นจดัตั,งขึ,นเพื�อผูล้งทุนทั�วไป 
(10) หุน้ที�ออกโดยบริษทัที�เป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี,   

(ก) บริษทันั,นมีการลงทุนทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) (2) 
(3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทั
ดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
75 ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 

(ข) บริษทันั,นมิใช่บริษทัตามขอ้ 6.1.1 (5) 
(11) สญัญาซื,อขายล่วงหนา้ ซึ�งการเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยง

ของกองทุนรวม 
 6.2.2 กรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งชําระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน บริษทัจัดการจะ

ดาํเนินการใหก้องทุนรวมนาํเงินส่วนที�กนัไวส้าํหรับการชาํระราคาในคราวถดั ๆ ไป ไปลงทุนใน
ทรัพยสิ์นตามขอ้ 6.2.1 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 

6.3 การลงทุนในหุ้นที<มสิีทธิออกเสียงเป็นพเิศษ  
กองทุนรวมอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้�งหุน้ของนิติบุคคลดงัต่อไปนี,ได ้เฉพาะหุน้ที�ใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูถื้อหุน้
ในการอนุมติัการดาํเนินงานบางประการ (golden share) ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคล
ดงักล่าว และไม่เกินหนึ�งหุน้ 
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(1) นิติบุคคลที�เป็นผูเ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งในการนาํทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของ
กองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดงักล่าวตกลงชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่กองทุน
รวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานนั,น 

(2) นิติบุคคลที�กองทุนรวมเขา้ทาํสญัญาเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

 ทั,งนี,  กองทุนรวมไม่มีนโยบายที�จะลงทุนหรือมีไวซึ้�งหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ใน บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 

7 ข้อกาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.1.1 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั, ง  
7.1.2 การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี,  

(1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้  

(2) การคาํนวณกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้  บริษทัจดัการจะคาํนวณโดยหักกาํไรสุทธิของ
กองทุนรวมดว้ยรายการดงัต่อไปนี,  
(ก) กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ,น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวม รวมทั,งการปรับปรุงดว้ยรายการอื�นตาม
แนวทางที�สํานักงานกาํหนด เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุน
รวม 

(ข) เงินสํารองที�กนัไวเ้พื�อซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานของกองทุนรวมตามแผนที�กาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการของ
กองทุนรวมและหนงัสือชี,ชวน หรือที�บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 

(ค) เงินสํารองที�กนัไวเ้พื�อการจ่ายชาํระหนี, เงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุน
รวมตามนโยบายการกูย้ืมเงินที�กาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและหนงัสือชี,ชวนหรือที�บริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 

 ในกรณีที�กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที�ทยอยตดัจ่ายหรือผล
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (unrealized loss) เป็นตน้  บริษทัจดัการจะหักรายการตาม (ข) 
และ (ค) จากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมไดต้ามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนที�
เกินกวา่ค่าใชจ่้ายที�ไม่ใช่เงินสดเท่านั,น 

(3) ในกรณีที�กองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
7.1.3 บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั,งแต่

วนัสิ,นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั,นหรือวนัสิ,นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั,น แลว้แต่กรณี เวน้แต่ กรณีที�มีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลา
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ดงักล่าวบริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

7.1.4 เงื�อนไขเพิ�มเติม : 

(1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมี
มลูค่าตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั, ง
นั,น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื�อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที�จะใหมี้การจ่ายใน
งวดถดัไป 

(2) สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที�
ระบุไว ้เวน้แต่ กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฏหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ 
กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และ /หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้
เป็นไปตามนั,น ทั,งนี,  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้
ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล  

7.2 วธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงินปันผล  ตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 

7.2.2 หากปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราที�กาํหนดในขอ้ 8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และ
ข้อ 8.1.5 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนที� เกินกว่าอตัราที�
กาํหนด โดยใหเ้งินปันผลในส่วนที�ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการดงันี,  

(1) ยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั, งปวง
รับทราบและยินยอมใหด้าํเนินการแลว้ และ 

(2) ในระหว่างที�ยงัมิไดด้าํเนินการตาม (1) บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื�นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

7.2.3  บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงิน
ปันผล และอตัราเงินปันผล โดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัต่อไปนี,  

(1) ส่งหนังสือแจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนที� มีชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน ์หรือ 
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(2)  ทาํการปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทุน หรือ  

(3) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

7.2.4  บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที�ระบุไว้
ในขอ้ 7.1 ทั,งนี,  บริษทัจดัการจะดาํเนินการหักภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10   หรืออตัราอื�น
ตามที�กฎหมายกาํหนดของเงินปันผลที�จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวน้แต่ผู ้
ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทัจดัการเพื�อดาํเนินการเป็น
อยา่งอื�นภายใน  3 วนันบัจากวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.2.5 บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่งทาง
ไปรษณียต์ามที�อยู่ที�ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซื,อหน่วยลงทุน หรือนาํเงินฝากเขา้บญัชี
เงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที�แจง้ไว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียม 
ค่าใชจ่้ายในการโอนเงินที�เกิดขึ,น และภาระความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (ถา้มี) โดยบริษทั
จดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากจาํนวนเงินที�จะส่งให ้

7.2.6 ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื�อ
การอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชนข์องกองทุน 

8 หลกัเกณฑ์และข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

8.1 ข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

8.1.1 หลกัเกณฑ ์และขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ทั,งนี,  ในกรณีที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มี
อาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือ 
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั,น โดยใหถื้อว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

8.1.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปนี,     

(1) หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม และ 

(2) ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
ในกรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

8.1.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ที� ทน. 1/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื,นฐาน (รวมทั,งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 
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8.1.4 บริษทัจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลดังต่อไปนี, เกินกว่าอตัราที�
กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.1.2 ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั,งหมดของกองทุนรวม  

(1) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(2) กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ 

(3) กองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป 

(4) กองทุนประกนัสงัคม 

(5) นิติบุคคลที�จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายไทย ซึ�งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8.1.5 อตัราที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.1.2 จะไม่นาํมาใชก้บับริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนที�รับหน่วยลงทุนไว้
ในลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(1) เป็นการรับหน่วยลงทุนตามสญัญารับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน และ 

(2) การรับหน่วยลงทุนอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี,  

(ก) บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที�เกินอตัราที�กาํหนด
ในขอ้ 8.1.2 ไวไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทุน 

(ข) ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทุน บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจาํกดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที�ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราดงัต่อไปนี,  

1. ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั, งหมดของ
กองทุนรวม และ 

2. ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั, งหมดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีที�กองทุนรวมนั,นมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุน 

(ค) ในกรณีที�การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม (ก) บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจาํกดัสิทธิในการรับเงินปันผลและการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที�ถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราที�กาํหนดในขอ้ 8.1.2 

8.1.6 ในกรณีกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื,นฐานมีการกาํหนดสัดส่วน
การลงทุนของคนต่างดา้วไว ้ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่คนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนั,นดว้ย   
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ในกรณีที�กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื,นฐานมีการกาํหนดสัดส่วน
การลงทุนของคนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั   บริษทัจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที�
กาํหนดไวต้ํ�าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนั,น 

8.2 หลกัเกณฑ์เกี<ยวกบัการจาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

8.2.1 ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  เกินกว่าอตัราที�
กาํหนดไวใ้นขอ้  8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5 แลว้แต่กรณี บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไป 

(1)  รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัจดัการ
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

(2) แจง้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจาํหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที�ไม่เป็นไปตามขอ้  
8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5  แลว้แต่กรณี 

8.2.2 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี สามารถปฏิเสธไม่รับคนต่างดา้ว
ลงทะเบียนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนไดห้ากวา่การรับลงทะเบียนดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือหน่วย
ลงทุนของคนต่างดา้วไม่เป็นไปตามสดัส่วนที�กาํหนดในขอ้ 8.1.6 

8.2.3 ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที�กาํหนดไว ้จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
ส่วนของหน่วยลงทุนที�ถือเกินกวา่อตัราที�กาํหนดนั,น 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที�กาํหนดไว ้จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในส่วนของหน่วยลงทุนที�ถือเกินกว่าอตัราที�กาํหนดนั,น ทั, งนี,  จะยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั,งปวงรับทราบและยินยอมให้
ดาํเนินการแลว้ ในระหว่างที�บริษทัจดัการยงัมิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
จดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอื�นของกองทุน โดยไม่
นาํมารวมคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั,งนี, เป็นไปตามขอ้ 7.2.2 

8.3 การจดทะเบียนกองทุน  

8.3.1 เมื�อบริษทัจดัการไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรกเสร็จสิ,นแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรกนั,น  โดยแสดงจาํนวนเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
เพื�อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพื�อเป็นกองทุนรวม 
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8.3.2 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษทัจัดการต้องแสดงได้ว่าโครงการจดัการ
กองทุนรวมมีลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(1) มีจาํนวนผูซื้,อหน่วยลงทุนขั,นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนดในประกาศเกี�ยวกบัการจดัตั,งและ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรกของกองทุนรวม  

(2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดซื,อหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราที�กาํหนดในประกาศ
ที�กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัอตัราการจดัสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

8.3.3 บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. พร้อมทั,งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอเป็นหนงัสือต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

8.3.4 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม พร้อมทั,งออก
หลกัฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริษทัจดัการที�ยื�นคาํขอจดทะเบียน เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไข
ดงัต่อไปนี,  

(1) คาํขอจดทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอมีรายละเอียดครบถว้นถกูตอ้ง  

(2) บริษทัจดัการไดช้าํระค่าธรรมเนียมการยื�นคาํขอตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วา่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน
และการยื�นคาํขอต่าง ๆ แลว้ 

8.3.5 การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที�มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมดงัต่อไปนี, ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั,งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบคาํขอตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด  

(1) เมื�อมีการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการจะยื�นคําขอแก้ไขเพิ�มเติมเงินทุนจด
ทะเบียนเป็นหนงัสือภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื�อการ
เพิ�มเงินทุนจดทะเบียน 

(2) เมื�อมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอแกไ้ขเพิ�มเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ลดทุนแลว้เสร็จ 

(3) เมื�อขอ้มลูอื�นที�จดทะเบียนไวมี้การเปลี�ยนแปลงไป บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอภายใน 5 วนั
ทาํการนบัแต่วนัที�ขอ้มลูนั,นเปลี�ยนแปลง 
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8.3.6 การรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลของกองทุนรวมที�มีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ และการออก
หลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าว  จะเป็นตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในขอ้ 8.3.4 
โดยอนุโลม  

8.3.7 ในกรณีที�หลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือหลกัฐานการรับจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลที�จดทะเบียนไวแ้ลว้ สูญหายหรือถูกทาํลาย  บริษทัจดัการอาจยื�นคาํ
ขอรับใบแทนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้  โดยชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มลู  การจดทะเบียนและการยื�นคาํขอต่าง ๆ 

8.3.8 บุคคลใดที�ประสงคจ์ะขอตรวจดู หรือขอคดัและรับรองสาํเนาเอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการรับจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลที�จดทะเบียน
ไว ้ ให้กระทาํไดเ้มื�อชาํระค่าธรรมเนียมตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ว่าดว้ยการ
กาํหนดค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบียนและการยื�นคาํขอต่างๆ   

9 การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้าํเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซึ� งเป็นเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วย
ลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือไดท้าํการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑภ์ายใตข้อ้กาํหนดตามขอ้ 22 และตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนดแลว้ บริษทัจัดการจะยื�นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อขอให้
พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�เสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไป หรือหน่วยลงทุนที�ออกใหม่
จากการเพิ�มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนั
จดทะเบียนกองทุนรวม  

ทั,งนี,  เมื�อมีการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
ผูล้งทุนสามารถซื,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10 การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ทั,งนี,  ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดตามขอ้ 8 และหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วธีิการโอนหน่วยลงทุนที<มใีบหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยงันาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบโอนหน่วยลงทุนที�ลงนาม โดยผูโ้อนและ
ผูรั้บโอน พร้อมทั,งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกาํหนด การโอน
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หน่วยลงทุนใหมี้ผลบงัคบัและไดรั้บการรับรองเมื�อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทาํการบนัทึกรายชื�อผูรั้บโอน
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอนตามที�นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาํหนด และ /หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ /หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด 

10.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�ระบุโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามที�นายทะเบียน
หน่วยลงทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด 

11 การรับชําระหนี�ด้วยทรัพย์สินอื<น 

ในกรณีที�กองทุนรวมทาํการลงทุนในตราสารแห่งหนี,  หรือมีสิทธิเรียกร้องใดเหนือลูกหนี,ของกองทุนรวม 
หากมีการผิดนัดชาํระหนี,หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี,หรือลูกหนี, ตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชาํระหนี,ได ้ บริษทัจดัการอาจรับชาํระหนี,ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นทั,งที�เป็นหลกัประกนั
และมิใช่หลกัประกนัเพื�อกองทุนรวมได ้โดยตอ้งเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการจดัการกองทุน ดงันี,  

11.1 การขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ก่อนการรับชําระหนี, ด้วยทรัพย์สินอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั, ง บริษทัจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ในขณะนั,นการรับ
ชาํระหนี,ดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซึ้� งตราสารแห่ง
หนี,หรือสิทธิเรียกร้องนั,น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษทัจดัการจะระบุ
รายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหนี,  มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการ
ค่าใชจ่้าย พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการรับชาํระหนี,    

11.2 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 เมื�อไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชําระหนี,  บริษทัจดัการจะนําทรัพยสิ์นดังกล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั,นเพื�อใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ



 

152/1 

 

ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี,ดงันี,  

11.2.1 กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที�กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมีไวซึ้� ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมกไ็ด ้  

11.2.2  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที�กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้ บริษทัจัดการจะ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างที�บริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว 
บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นดงักล่าวกไ็ด ้

 ในกรณีที�มีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

12 คณะกรรมการที<ปรึกษาการลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัใหมี้คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมเพื�อทาํหนา้ที�ใหค้าํปรึกษาหรือ
คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ตลอดจนการจดัการทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุน โดยมีรายละเอียดดงันี,  

12.1 องค์ประกอบ 

12.1.1 คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี,  

(1) ผูแ้ทนจากบริษัทจัดการ โดยผูแ้ทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นผูจ้ ัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื,นฐานที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้ประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั 

12.1.2  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมจะมีกาํหนด
ระยะเวลาคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที�พน้วาระไปแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการไดอี้ก นอกจากนี,  บริษทัจดัการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระกไ็ด ้

12.1.3 หากตาํแหน่งกรรมการใดๆ เกิดวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแต่งตั,งกรรมการเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งแทนกรรมการที�วา่งลงตามเกณฑที์�กาํหนดไวข้า้งตน้ โดยให้มีเวลาอยู่ในตาํแหน่งเพียง
เท่าที�กรรมการผูอ้อกไปนั,นชอบที�จะอยูไ่ด ้

12.1.4 กรรมการของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที�  คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด รวมถึงตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลายคนไร้
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ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้
จาํคุกในความผิดทางอาญาใดๆ 

12.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี�ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน เท่าที�ไม่ขดัต่อเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นขอ้ 12.1.1 

12.2 รูปแบบการตดัสินใจ 

12.2.1  การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน ให้กรรมการคนใดคนหนึ� งเรียกประชุม
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเพื�อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที�กาํหนดไวใ้นโครงการ โดย
บริษทัจดัการจะส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ�งระบุถึง วนั เวลา สถานที� และวาระของการประชุม โดย
ทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ใหแ้ก่กรรมการทุก
ท่านทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม  เวน้แต่กรณีฉุกเฉินไม่จาํเป็นตอ้งส่ง
หนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที�ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมแลว้ ใหถื้อวา่กรรมการท่านดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  

12.2.2 กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน  

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั, ง หรือตามที�กาํหนด
โดยคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

12.2.3  องคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการจาํนวนเกิน
กวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั,งหมดเขา้ร่วมประชุม ทั,งนี,  โดยมีตวัแทนของบริษทัจดัการซึ� ง
ไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน จาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของ
จาํนวนกรรมการทั,งหมดที�เขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั,งนี,  ในการประชุมนั,นอาจ
เป็นในลกัษณะการนั�งประชุมรวมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท ์ (Telephone Conference) ก็
ได ้โดยคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมจะดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมาก
ของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมที�เขา้ร่วมประชุม ทั,งนี,  กรรมการ 1 คนมี
สิทธิออกเสียง 1 เสียง และกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนอาจประชุมโดยจดัให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ตอ้งจดั
ประชุมก็ได ้โดยเสนอมติที�ทาํขึ,นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อเวียนใหค้ณะกรรมการที�ปรึกษาการ
ลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงักล่าว  

12.2.4 มติของที�ประชุม 

กรณีจดัให้มกีารประชุม  
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ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซึ� งคิดจากจาํนวนกรรมการที�เขา้ประชุม 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ�มขึ,นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี,ขาด 

กรณีไม่จดัให้มกีารประชุม 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที�ทาํขึ,นเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยมติดงักล่าวจะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือใหค้วามเห็นชอบรวมกนัเกิน
กว่ากึ� งหนึ� งของกรรมการทั,งหมด ทั,งนี,  กรรมการสามารถจดัส่งมติที�ไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสาร ซึ�งบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชนจ์ากสาํเนามติที�ลงลายมือชื�อโดยกรรมการ
ซึ�งส่งทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติที�มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการที�นาํส่งมติ
ทางโทรสารดงักล่าวจะตอ้งนาํส่งตน้ฉบบัของมติใหบ้ริษทัจดัการต่อไปเพื�อบริษทัจดัการจะเก็บ
รักษาตน้ฉบบัของมติที�ไดรั้บมาไวเ้ป็นหลกัฐานที�บริษทัจดัการ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
กรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ�มขึ,นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี,ขาด 

12.2.5 กรณีมีส่วนไดเ้สีย 

ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนทุกครั, ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้
กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในเรื�องใด ปฎิบติัดงันี,  

)1  (  แจง้การมีส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา  

)2  (  ไม่เขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั,น  

12.2.6 สิทธิยบัย ั,งพิเศษ (Veto Right) 

หากมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือการดาํเนินการตามมติของ
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนคาํสั�ง
ใดๆ ตามที�หน่วยงานที�มีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  หรือเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเสื�อมเสียชื�อเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์
ของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนกรรมการซึ� งเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมีสิทธิใชสิ้ทธิยบัย ั,ง
พิเศษ (Veto Right) โดยแจง้ใหค้ณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ใหถื้อวา่มติดงักล่าวไม่มีผลผกูพนักบับริษทัจดัการ 

12.2.7 ประธานที�ประชุม  

บริษทัจดัการจะแต่งตั,งกรรมการรายใดรายหนึ� งซึ� งเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการทาํหน้าที�เป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที�ประชุม ประธานในที�ประชุมมีอาํนาจและหนา้ที�ในการ
ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูตอ้งตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ  
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12.2.8  รายงานการประชุม  

บริษทัจดัการจะต้องทาํรายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที�ประชุมครั, งนั,นลงนาม
รับรองและเก็บรักษาไวที้�บริษทัจดัการ รวมทั,งจดัให้มีสําเนาเพื�อให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ 
สาํนกังานใหญ่ของบริษทัจดัการในวนัและเวลาทาํการของบริษทัจดัการ 

12.3 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที<ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ใน
การพิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการบริหารกองทุน ดงันี,  

12.3.1  ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํในการลงทุน ซื,อ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง จาํหน่าย โอน หรือรับ
โอนซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

12.3.2 ดาํเนินการอื�นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั,งนี,   จะตอ้งไม่ขัดกบัประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งทั,งที�มีอยูแ่ลว้และที�
จะมีขึ,นในภายหนา้  

12.3.3 กรรมการทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นาํไปเปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ /หรือใชเ้พื�อประโยชน์อย่างอื�นที�มิใช่ประโยชน์ของกองทุน เวน้แต่จะมี
กฎหมายกาํหนดโดยชดัแจง้ให้เปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที�ไดถู้กเปิดเผยให้ผูล้งทุน
ทั�วไปทราบแลว้ 

12.3.4 ในการให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะตอ้งกระทาํดว้ยความ
โปร่งใส สุจริต และตั,งอยูบ่นพื,นฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ทั,งที�มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ,นในภายหนา้ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมเป็นสาํคญั 

13 ชื<อ ที<อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื<อนไขการเปลี<ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ และสถานที<เก็บรักษาทรัพย์สินของ

กองทุนรวม 

13.1 ชื<อ ที<อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื�อ  : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

      เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 0 2299 2807 

โทรสาร : 0 2299 1278 
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หรือบุคคลอื�นที�มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม โดยบริษทัจดัการจะขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมมีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ  
ทั,งนี,  การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที�ไดรั้บการแต่งตั,งโดยชอบ ใหถื้อวา่
ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั,งปวง 

13.2 เงื<อนไขการเปลี<ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน์ไดเ้มื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ� ง
ดงัต่อไปนี,  และเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

13.2.1 เมื�อบริษทัจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน ์ใหคู้่สญัญาฝ่ายที�จะเลิกสัญญาบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.2  ในกรณีที�บริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ปฏิบติัตามหน้าที�หรือความ
รับผิดชอบตามที�ตกลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั,งผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 

13.2.3 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
กฎหมาย ก .ล .ต. หรือกรณีอื�นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ตกลงที�จะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสัญญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบัประกาศคาํสั�ง 
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั, งนี,  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ�ม
ภาระหนา้ที�แก่ผูดู้แลผลประโยชน ์ และผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที�ดงักล่าวต่อไป 
ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.4 ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีมติโดยเสียงขา้งมาก ซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่
กึ� งหนึ� งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั, งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการ
เปลี�ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์

13.2.5  ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชนมี์คุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ  ก .ล .ต. 
เรื�อง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน บริษทั
จดัการจะดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขเหตุขาดคุณสมบติัดงักล่าวให้ถูกตอ้ง
ภายใน 15 วนันบัตั,งแต่วนัถดัจากวนัที�บริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบ
ของสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัตั,งแต่วนัถดัจากวนัที�แกไ้ขเสร็จสิ,น  
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ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์มิได้ทาํการแกไ้ขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที�กาํหนดดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต. ภายใน 15 วนันบัตั,งแต่วนัถดัจากวนัที�ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื�อไดรั้บอนุญาตจาก 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผูดู้แลผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั ทั,งนี, เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล .ต. จะสั�งการเป็น อยา่ง
อื�น  

13.2.6  หากผูดู้แลผลประโยชนน์าํขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มูลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจดัการกองทุนไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื�อก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั,งผูดู้แล
ผลประโยชน์นี, ได ้โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจัดการ และ /หรือ
กองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการที�บริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชนด์ว้ย   

13.2.7  เมื�อมีผูใ้ดเสนอหรือยื�นคาํร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งในส่วนที�เกี�ยวกบัผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุน (ก) เพื�อเลิกกิจการหรือเพื�อการอื�นใดที�คลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพื�อฟื, นฟู
กิจการ ประนอมหนี,  หรือผ่อนผนัการชาํระหนี,  จดัการทรัพยสิ์น ชาํระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้อง
ขออื�นใดที�คลา้ยคลึงกนั  ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่างๆ บริษทั
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชนนี์,ไดท้นัที 

13.2.8 เมื�อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงและแจง้ให้บริษทัจดัการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั�วไป  บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชนนี์,ไดท้นัที 

ในทุกกรณี การเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อนเนื�องจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  รวมทั, งฉบับแกไ้ขเพิ�มเติม 
กาํหนดใหก้องทุนตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน ์ดงันั,น ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที�ลงตามเงื�อนไข
การเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน ์ ผูดู้แลผลประโยชน์นั,นตอ้งทาํหนา้ที�ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไป
อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั, งหมดของกองทุนให้แก่ผูดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ดาํเนินการอื�นใดที�จาํเป็น เพื�อใหก้ารโอนทรัพยสิ์น และเอกสารทั,งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยใหแ้ก่ผูดู้แล
ผลประโยชนร์ายใหม่จนเสร็จสิ,น และภายในเวลาอนัสมควรที�สามารถทาํงานไดต่้อเนื�อง 

ในกรณีที�สัญญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์สิ,นสุดลงเนื�องจากผูดู้แลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หาก
บริษทัจัดการยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ,นสุดสัญญา
ดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามสัญญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
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การแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที�ผูดู้แลผลประโยชน์นั,นไดป้ฏิบติัหนา้ที�จนถึง
วนัที�ผูดู้แลผลประโยชน์ไดสิ้,นสุดการทาํหนา้ที�เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์รวมทั,งค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เกิดขึ,นจริง
เนื�องจากการปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์นับตั,งแต่วนัสิ,นสุดสัญญาเป็นตน้ไป
จนกวา่บริษทัจดัการจะแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่และสามารถปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวได ้

ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิ,นสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั,งหมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ที�มาแทน หรือดาํเนินการอยา่งอื�น
ตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็น
เพื�อใหก้ารโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั,งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัที�การ
เป็นผูดู้แลผลประโยชนสิ์,นสุดลง 

13.3 สถานที<เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ชื�อ  : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

      เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 0 2299 2807 

โทรสาร : 0 2299 1278 

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะทาํการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นไวที้�สาํนกังาน
ของผูดู้แลผลประโยชนที์�บริษทัจดัการแต่งตั,งขึ,นหรือที�สาํนกังานของผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่  

อยา่งไรกต็าม ในกรณีทรัพยสิ์นที�ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะทาํการเกบ็รักษาโฉนดที�ดิน 
หรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ สัญญาซื,อขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรมป์ระกนัภยั ไวที้�สํานกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ยกเวน้ในการเกบ็ทรัพยสิ์นที�โดยสภาพไม่สามารถเกบ็รักษาไวที้�ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้

14 ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื�อ  : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

ที�อยู ่ : ชั,น 15 อาคารบางกอกซิตี,ทาวเวอร์ เลขที� 179/74-80 

  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์ : 0 2286 9999 

โทรสาร  : 022 86 5050 
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หรือบุคคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทั
จดัการ จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั,งปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุก
แห่งของบริษทัจดัการ 

15 ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื�อ  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�อยู ่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์ :0 2229 2800  

โทรสาร : 0 2359 1259  

หรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16 ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและที<ปรึกษาทางการเงนิ 

ชื�อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  

  กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท:์  0 2888 8888 

โทรสาร : 0 2888 8882 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั,งผูจ้ดัจาํหน่ายเพิ�มเติมในภายหลงั ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�เป็นหน่วยลงทุน และ
บริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั,งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ทราบ  รวมทั,งปิดประกาศไวใ้นที�
เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายทุกราย และผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนทุก
ราย 

17 ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ชื�อ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์  0 2626 7000 

โทรสาร : 0 2657 3236 



 

160/1 

 

ชื�อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : 1222 ถนนพระรามที� 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์  0 2296 4776  

โทรสาร : 0 2296 4866  

ชื�อ : บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ : ชั,น 11 อาคารสาธรซิตี,ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท:์  0 2680 1111 

โทรสาร : 0 2680 1014   

บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนอาจแต่งตั,งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั,งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั,งหรือ
ยกเลิกการแต่งตั,งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบทุกครั, ง รวมทั,ง
ปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายทุกราย และผูส้นบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนทุกราย ในกรณีของการแต่งตั,งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมผูส้นบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้
ความเห็นชอบเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุนที�ไดรั้บการแต่งตั,งจะตอ้งปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนที�ปฏิบติัหนา้ที�อยูก่่อนแลว้ 

18 ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน 

18.1 ในการประเมนิค่าทรัพย์สินที<ลงทุนในครั�งแรก 

ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นแต่ละชิ,นที�กองทุนรวมลงทุนครั, งแรก บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั,งบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์น จาํนวน 2 ราย เพื�อประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวดงันี,  
ชื�อ  : บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ที�อยู ่ : ชั,น33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789 

ชื�อ  : บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จาํกดั  

ที�อยู ่ : 66/22 ลาดพร้าว 80 วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์ :  0 86565 9900 

โทรสาร : 0 2530 5927 
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18.2 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินที<กองทุนรวมจะลงทุนเพิ<ม  

บริษทัจดัการจะแต่งตั,งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น เพื�อทาํการประเมินค่าและหรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,น ตาม
หลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

19 ที<ปรึกษาของกองทุนรวมและผู้ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที<เกี<ยวกับการ

ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื<นที<มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื�นฐาน และการ

ปฏิบัตกิารด้านงานสนับสนุน  

กองทุนรวมอาจแต่งตั,งที�ปรึกษาซึ� งมีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี�ยวกบัการจดัตั,ง
กองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนรวม เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม ที�ปรึกษาในการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์น ที�ปรึกษาเฉพาะดา้น เป็นตน้ ทั,งนี,  ที�ปรึกษาของกองทุนรวมที�แต่งตั,งสาํหรับการจดัตั,ง
กองทุนรวมและปรึกษาของกองทุนรวมที�แต่งตั, งสําหรับปฏิบติัการระหว่างอายุของกองทุนรวมอาจ
แตกต่างกนั ตามที�บริษทัจกัการเห็นสมควร 

บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้อื้�นบริหารจดัการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัการลงทุนและการ
จดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอื�นที�มิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน และการปฏิบติัการดา้นงาน
สนับสนุน โดยการมอบหมายการบริหารจดัการกองทุนรวมดงักล่าว  บริษทัจดัการจะดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑที์�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั,งนี,  บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั,งบริษทัตาม
รายละเอียดดงันี,  เป็นที�ปรึกษษของกองทุนรวมสาํหรับการจดัตั,งกองทุนรวม 

ที�ปรึกษาทางกฎหมาย 

ชื�อ  : บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพียงพนอ จาํกดั 

ที�อยู ่ : 540 อาคารเมอร์คิวรี�  ทาวเวอร์ ชั,น 22 

     แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ : 0 2264 8000  

โทรสาร : 0 2657 2222  

ที�ปรึกษาทางเทคนิคเพื�อจดัตั,งกอง 

ชื�อ  : บริษทั มอท แมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�อยู ่ : 65/159 และ 65/162 อาคารชาํนาญเพญ็ชาติฯ ชั,น 19 

     ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2643 8648  
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โทรสาร : 0 2643 2514  

ที�ปรึกษาทางเทคนิคหลงัจดัตั,งกอง 

ชื�อ  : บริษทั แทรคเทเบล เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

ที�อยู ่ : 57 อาคารปาร์เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชั,น 12 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 

โทรศพัท ์ : 02 256 0400 

โทรสาร :  02 256 0475 

ที�ปรึกษาทางดา้นประกนัภยั 

ชื�อ  : บริษทั ลอ๊คตั,น วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)  จาํกดั 

ที�อยู ่ : อาคารยไูนเตด็เซ็นเตอร์ ชั,น 35 

     323 ถนนสีลม เขตบางรัก 

  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ : 0 2635 5000  

โทรสาร : 0 2635 5112 

20 การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้นี,  ทั,งนี,  
ในกรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมายได้แกไ้ข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที�จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั,น 

การที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื,อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมนี,  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที�จะผกูพนัตาม
ขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ 

ทั,งนี,  บริษทัจดัการมีวตัถุประสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ� งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซึ� งจดัให้มีขึ,นและ
ดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหก้บับุคคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
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20.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก (Initial Public Offering) 

บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปในราคาเสนอขายและตามระยะเวลาเสนอขาย
ที�ระบุในหนงัสือชี,ชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 

20.1.1  ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรก บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื,อหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 500   ราย โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�เสนอขายทั,งหมดให้แก่ผูจ้องซื,อพิเศษ
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการจดัตั,งและ
จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และประมาณร้อยละ 33 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�เสนอขาย
ทั,งหมดใหแ้ก่ผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน

ให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วย

ลงทุนส่วนที�เหลือใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปโดยใชก้ระบวนการจดัสรรหน่วยลงทุนที�ใหโ้อกาสแก่ผู ้
จองซื,อทุกรายอยา่งเป็นธรรมตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

20.1.2 วิธีการขอรับหนงัสือชี,ชวนและเอกสารการจองซื,อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจจองซื,อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี,ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบ
และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจองซื,อหน่วยลงทุนไดที้�บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
และผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย  

20.1.3 วนัเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

สาํหรับผูจ้องซื,อทั�วไป 

สาํหรับเงินสดหรือเงินโอน  

ตั,งแต่วนัที� [•] 2556 ถึง วนัที� [•] 2556 ในวนัและเวลาทาํการของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น และ ในวนัที�  [•] 2556 ตั,งแต่เวลาเปิดทาํ
การของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น 
ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู ้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขาย 

สาํหรับเงินชาํระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์

ตั,งแต่วนัที� [•] 2556 ถึง วนัที�  [•] 2556 ในวนัและเวลาทาํการของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น และในวนัที�  [•] 2556 ตั,งแต่เวลาเปิดทาํ
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การของสํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาบริษัทจัดการหรือผู ้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น ถึงเวลา 12.00 น.  

สาํหรับผูจ้องซื,อประเภทผูจ้องซื,อพิเศษ หรือผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้ หรือผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย 
โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบับุคคลดงักล่าว 

ตั,งแต่วนัที� [•] 2556 ถึงวนัที� [•] 2556 ในวนัและเวลาทาํการของสาํนกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดั
จาํหน่ายหน่วยลงทุน 

20.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

20.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

(2) สาํเนาหนา้แรกของสมุดบญัชีธนาคาร หรือสําเนารายการเดินบญัชี (Statement) ที�ระบุ
เลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผูจ้องซื,อโดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม พร้อมลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง ทั,งนี,  เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงิน
ค่าจองซื,อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยการโอนเงินเขา้บญัชี 

20.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

(3) ตวัอยา่งลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื�อนไขการลงนาม  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(5)  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ  .ธนาคารกสิกรไทย  หรือสําเนารายการเดินบัญชี 
(Statement) ที�ระบุเลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผูจ้องซื,อโดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง ทั,งนี,  เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปัน
ผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยการโอนเงิน
เขา้บญัชี 

20.2.3 กรณีบุคคลต่างดา้ว 

เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และถิ�นที�อยู ่และ/หรือเอกสารอื�นใดตามที�
บริษทัจดัการจะเห็นสมควร รวมทั,งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ� งลงนามรับรองความ
ถกูตอ้ง สาํหรับกรณีบุคคลธรรมดา และหนงัสือรับรองบริษทั สาํหรับกรณีนิติบุคคล 
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หมายเหตุ 
-  กรณีเป็นเอกสารที�มาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาโดยผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 
-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรับรองวา่ยินยอมที�จะผกูพนัตามขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามที�ไดร้ะบุไว้

ในโครงการนี,  และ/หรือตามประกาศ คาํสั�ง ระเบียบต่างๆ ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดป้ระกาศ กาํหนด ทั,งที�ไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและที�จะไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมในภายหนา้ 

- ผูจ้องซื,อจะตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลูกคา้ (KYC/CDD) และไดรั้บการ
ประเมินระดบัความเสี�ยงของผูล้งทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที�ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย หรือผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที�ผูจ้องซื,อทาํการจองซื,อดว้ยกาํหนด 

- บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการที�จะไม่รับจองซื,อหน่วยลงทุน และ/หรือเปิดบญัชีกองทุนในชื�อร่วม 
กองทุนของผูเ้ยาว ์หรือผูที้�อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1574 (11)   และ 
มาตรา 1598/4  ซึ� งหา้มการทาํนิติกรรมเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของผูเ้ยาว ์ยกเวน้แต่ศาลสั�ง 

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื�นๆ ทดแทนหรือเพิ�มเติมตามที�เห็นสมควร 
20.3 วธีิการจองซื�อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจจองซื,อหน่วยลงทุนสามารถจองซื,อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบจองซื,อ
หน่วยลงทุนเพื�อแสดงความจาํนงในการจองซื,อหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน
พร้อมทั,งลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และชาํระเงินค่าจองซื,อตามวิธีการใน
ขอ้ 20.4 ภายในวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที�ไดก้าํหนดในหนงัสือชี,ชวน ผูจ้องซื,อตอ้งจองซื,อ
อยา่งตํ�า 2,000 หน่วย และเพิ�มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย โดยชาํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนที�ราคาสูงสุด (11 
บาทต่อหน่วย) พร้อมกรอกรายละเอียดในใบจองซื,อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน พร้อมทั,งยื�นเอกสาร
ทั,งหมดตามที�บริษทัจดัการกาํหนด พร้อมเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไดที้�บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดั
จาํหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที�รับการจองซื,อจะส่งมอบหลกัฐานการจองซื,อหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้
จองซื, อ ทั, งนี,  ในกรณีที�ราคาเสนอขายสุดทา้ยมีราคาตํ�ากว่าราคาจองซื,อหน่วยลงทุนบริษทัจัดการจะ
ดาํเนินการคืนเงินส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาจองซื,อหน่วยลงทุน ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัสิ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั, งแรก  

ในการจองซื,อผูจ้องซื,อจะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นใบจองซื,อหน่วยลงทุน เพื�อใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการ
กบัหน่วยลงทุนที�ไดรั้บการจดัสรรจากการจองซื,อหน่วยลงทุนตามวิธีการที�กาํหนดไววิ้ธีใดวิธีหนึ�ง ดงันี,  

20.3.1 ออกใบหน่วยลงทุนโดยระบุชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที�ระบุ
ในขอ้ 24 

20.3.2 ฝากหน่วยลงทุนไวที้�บริษทันายหนา้ซื,อขายหลกัทรัพยที์�ผูจ้องซื,อมีบญัชีซื,อขายหลกัทรัพย ์ซึ� งจะ
นาํหน่วยลงทุนที�ไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั เพื�อเขา้บญัชีซื,อขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซื,อนั,น 
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20.3.3 ฝากไวก้บันายทะเบียน ซึ�งบริษทัจดัการจะดาํเนินการนาํหน่วยลงทุนที�ไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไว้
กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูจ้องซื,อ (เขา้บญัชี 600)  

อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื,อหน่วยลงทุนตามใบจองซื,อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที�บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจองซื,อหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อ
การลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื�อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซื,อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

20.4 การรับชําระและการเกบ็รักษาเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุน 

20.4.1 กรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั 

(1) กรณีจองซื,อผา่นบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นใบจองซื,อ
หน่วยลงทุน ณ วนัจองซื,อ โดยมีวิธีการชาํระเงิน ดงันี,  
(ก) หากทาํการจองซื,อภายในวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขายไม่เกิน 12.00 น. 

หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ผูจ้องซื,อจะตอ้งชาํระเงิน
ค่าจองซื,อครั, งเดียวเต็มจาํนวนที�จองซื,อ โดยชาํระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกวา่ 
“เช็คธนาคาร”)หรือดร๊าฟท ์ที�สามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั โดยใหล้ง
วนัที�ไม่เกินวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือชาํระเป็นเงินสดหรือเงินโอน 

 ในการชาํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุน
ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพยใ์นนาม 
"บญัชีจองซื,อกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์  "  ที�บริษทั
จดัการและผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ปิดไวก้บั บมจ  .  ธนาคารกสิกรไทย และผูจ้องซื,อ
จะตอ้งเขียนชื�อ นามสกุล สถานที�ติดต่อและหมายเลขโทรศพัท์ลงบนดา้นหลงัของเช็ค 
ดราฟต์ หรือคาํสั�งจ่ายเงินให้ชดัเจน และผูจ้องซื,อจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม
ธนาคาร หรือค่าใชจ่้ายในการโอนเงินหรือแลกเปลี�ยนเงินโดยจ่ายใหธ้นาคารต่างหากจาก
จาํนวนเงินที�จองซื,อ  

(ข) หากทาํการจองซื,อในวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ถึงวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอ
ขาย ผูจ้องซื,อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื,อครั, งเดียวเต็มจาํนวนที�จองซื,อ โดยชาํระเป็นเงินสด
หรือเงินโอนเท่านั,น  บริษทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนทาํการจองซื,อในวนัทาํ
การที�สามารถเรียกเกบ็เงินได ้  

(2) กรณีจองซื,อผา่นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น 

ผูจ้องซื,อจะตอ้งชาํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนตามที�ระบุไวใ้นใบจองซื,อหน่วยลงทุน ณ 
วนัจองซื,อโดยมีวิธีการชาํระเงิน ดงันี,  
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(ก) หากทาํการจองซื,อภายในวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย ไม่เกิน 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูส้นบัสนุนการขาย ผูจ้องซื,อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื,อ
ครั, งเดียวเต็มจํานวนที�จองซื, อ โดยชําระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า“เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ที�สามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั โดยใหล้งวนัที�
ไม่เกินวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย หรือชาํระเป็นเงินสด การโอนเงิน  

(ข) หากทาํการจองซื,อในวนัทาํการก่อนวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูส้นบัสนุนการขาย ถึงวนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย ผู ้
จองซื,อจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซื,อครั, งเดียวเตม็จาํนวนที�จองซื,อ โดยชาํระเป็นเงินสดหรือเงิน
โอน เท่านั,น 

ทั,งนี,  การชาํระเงินค่าจองซื,อผ่านระบบโอนเงินอตัโนมติัจะกระทาํไดเ้ฉพาะผูจ้องซื,อที�ไดเ้ปิด
บญัชีเพื�อซื,อขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนราย
อื�นที�ไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพื�อชาํระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมติั และระบบ
การโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลบงัคบัแลว้ในวนัจองซื,อ ส่วนการชาํระเงินค่าจองซื,อเป็นเช็ค 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ใหขี้ดคร่อมสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์
ในนาม "บญัชีจองซื,อกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ” ที�ผูจ้ดั
จาํหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�นกาํหนด พร้อมทั,งเขียนชื�อ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทที์�ติดต่อไวด้า้นหลงั โดยบริษทัจดัการจะทาํการรวบรวมเงินค่า
จองซื,อในส่วนของผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื�น เพื�อชาํระค่าจองซื,อต่อไป 

บริษทัจัดการและ/หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะกาํหนดราคาสุดทา้ยโดยใชวิ้ธี 
bookbuilding หรือ กาํหนดราคาสุดทา้ยจากความประสงค์ซื,อหน่วยลงทุนในแต่ละระดบัราคา
ของช่วงราคา 10.5 – 11.0 บาท ของนกัลงทุนสถาบนัที�แจง้มายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยจะเป็นราคาที�มีนกัลงทุนสถาบนัเสนอความตอ้งการซื,อเขา้มา 
และทาํให้บริษทัจดัการระดมทุนเพื�อลงทุนในทรัพยสิ์นที�กองทุนลงทุนครั, งแรกได ้โดยบริษทั
จดัการจะดาํเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ยโดยเร็วภายหลงัการกาํหนดราคาเสนอขาย
สุดทา้ยแลว้เสร็จ 

20.4.2 กรณีผูล้งทุนสถาบนัหรือผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้หรือผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าว 
ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้ หรือผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าวที�จองซื,อหน่วยลงทุนอาจจะชาํระเงินค่าจองซื,อภายหลงัจากที�ทราบผลการจดัสรรแลว้ 
ทั,งนี,  ตามจาํนวน วิธีการ และระยะเวลาที�กาํหนดหรือแจง้โดยบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุน 
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กรณีวนัทาํการที�สามารถเรียกเก็บเงินไดเ้ป็นวนัหรือเวลาที�ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนไปแลว้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื,อของผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนราย
นั,น ยกเวน้กรณีผูจ้องซื,อเป็นผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าวผูจ้องซื,อที�ไดช้าํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนแลว้จะยกเลิกการจองซื,อและขอคืนเงินค่าจอง
ซื,อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ดอกเบี, ยที� เกิดขึ, นจากเงินค่าจองซื,อในบญัชีจองซื,อหน่วยลงทุนใดๆ (ถา้มี)  บริษทัจัดการจะ
ดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

20.5 การจองซื�อหน่วยลงทุน การชําระเงิน และการคืนเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนสถาบัน

ต่างประเทศผ่านผู้ซื�อหน่วยลงทุนเบื�องต้น 

ให้การจองซื,อหน่วยลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศที�ประสงค์จะให้ผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นผูซื้,อหน่วย
ลงทุนเบื,องตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี,  

20.5.1 ผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้จะดาํเนินการจองซื,อหน่วยลงทุนแทนผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศราย
เดียวหรือหลายราย และภายใตก้ารจองซื,อรวมกนัหรือแยกต่างหากจากกนั โดยตอ้งนาํส่งใบจอง
ซื,อหน่วยลงทุนที�ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศไดล้งลายมือชื�อเพื�อแสดงความประสงคที์�จะจองซื,อ
หน่วยลงทุน (ใบจองซื,อของผูล้งทุนสถาบนั)  ให้แก่บริษทัจดัการเพื�อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซื,อ ทั,งนี,  เอกสารดงักล่าวตอ้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศประสงค์
จะจองซื, อที�ตรงกับจํานวนหน่วยลงทุนที�ผู ้ซื, อหน่วยลงทุนเบื, องต้นจองซื, อแทนผู ้ลงทุน
ต่างประเทศดงักล่าว 

20.5.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายซึ�งเป็นผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้อาจจะสาํรองจ่ายค่าจองซื,อหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทั
จดัการแทนผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศดงักล่าวตามจาํนวนรวมของหน่วยลงทุนที�ผูล้งทุนสถาบนั
ต่างประเทศไดรั้บการจดัสรรจริง ทั,งนี,  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดในขอ้ 21 

20.5.3 ในกรณีที�บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการตามที�กาํหนดในขอ้ 20.6 บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื,อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายซึ�งเป็นผูซื้,อหน่วยลงทุนเบื,องตน้ ทั,งนี,  ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการที�กาํหนดในขอ้ 20.6 

20.5.4 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื,อหน่วยลงทุนตามใบจองซื,อหน่วยลงทุน ใน
กรณีที�บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจองซื,อหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื�อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ 

20.6 การคืนเงนิค่าจองซื�อหน่วยลงทุน 
20.6.1 เมื�อสิ,นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทุนรวม หากบริษทัจดัการ 

(1) จาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 500 ราย  
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(2)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมที�มี
นโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นโครงการที�ไม่แลว้เสร็จเกิน
กวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม   

(3) จาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มลูค่าไม่ถึง 2,000,000,000 บาท 
(4)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนเมื�อรวมกบัมูลค่าการกูย้ืมเงินจากบุคคลอื�น (ถา้มี) ไม่เพียงพอที�จะ

ลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
(5)   จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เป็นไปตามขอ้ 8.1.2  ขอ้ 

8.1.4 ขอ้ 8.1.5 และขอ้ 8.1.6 
ให้ถือว่าโครงการจดัการกองทุนรวมเป็นอนัสิ,นสุดลง โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ�งภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ,นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ,นจากเงินที�
ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ,นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั,นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุน  โดยการโอน
เงินเขา้บญัชีในชื�อของผูจ้องซื,อหน่วยลงทุน หรือชาํระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะ 

สั�งจ่ายในนามผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุน ทั,งนี,  ตามแต่วิธีการที�ผูจ้องซื,อ
หน่วยลงทุนจะไดแ้จง้ความประสงค์ไวใ้นใบจองซื,อ ทั,งนี,  หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานั,นไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ� งที�บริษทัจดัการตอ้ง
รับผิดชอบ บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี, ยในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบ
กาํหนดเวลานั,นจนถึงวนัที�บริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซื,อครบถว้น 

20.6.2 การยติุการขายก่อนสิ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรก หากบริษทัจดัการประสงค์จะ
ยกเลิกการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการสามารถยติุการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมก่อนสิ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้

บริษทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตาม
วรรคหนึ� งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�ยุติการขายหน่วยลงทุนนั,น  และให้การอนุมติัใหจ้ดัตั,งและ
จดัการกองทุนรวมนั,นสิ,นสุดลงในวนัที�แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ,นจากเงินที�ไดรั้บจาก
การจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุน 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�การอนุมติัใหจ้ดัตั,งกองทุนรวมสิ,นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษทั
จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใด
อนัหนึ� งที�บริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบ  บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี, ยในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดเวลานั,นจนถึงวนัที�บริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซื,อจนครบถว้น 
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20.6.3 การเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั,งกองทุนรวม 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั,งกองทุนรวมได ้หากปรากฏกรณี
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ระกาศกาํหนดไว ้โดยเมื�อมีการเพิกถอนการอนุมติัให้
จดัตั,งกองทุนรวม หากไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม 
บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซื,อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดจากเงินที�ไดรั้บจาก
การจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนโดยใหน้าํความในขอ้ 20.6.1 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหมี้การเลิกกองทุน
รวมทนัที 

20.7 เงื<อนไขการขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขาย ขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจอง
ซื,อหน่วยลงทุนทั,งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี,  

20.7.1 การจองซื,อหน่วยลงทุนนั,นมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุน
ที�เสนอขายในครั, งนี,  

20.7.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื,อหน่วยลงทุน ในจาํนวนที�อาจเป็นเหตุให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าอตัราที�กาํหนดใน
หลกัเกณฑที์�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
เวน้แต่เป็นบุคคลที�ไดรั้บยกเวน้ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.7.3 เอกสารหรือขอ้มูลที�บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูส้นบัสนุนการขายไดรั้บจากผูจ้องซื,อ
หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น 

20.7.4 บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูส้นบัสนุนการขายเกิดขอ้สงสัยว่าการซื,อหน่วยลงทุนของผู ้
จองซื,อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

20.7.5 บริษทัจดัการเห็นวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนจะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกนัแลว้
ไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม 

20.7.6 บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูส้นับสนุนการขายขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื,อ
หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที�บริษทัจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที�บริษทัจดัการหรือผูจ้ดั
จาํหน่ายหรือผูส้นบัสนุนการขายเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณี
ที�การจองซื,อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่
กองทุน เป็นตน้ ทั,งนี,  เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และชื�อเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูส้นบัสนุน
การขายเป็นหลกั 
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20.8 การนําหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษทัจดัการจะนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดย
เมื�อกองทุนรวมไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ บริษทัจดัการจะยื�นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพื�อให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�เสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไปเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

ทั,งนี,  ผูล้งทุนสามารถซื,อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

21 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

21.1 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื�อหน่วยลงทุน 

21.1.1 บริษทัจดัการจะดาํเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออก
และเสนอขายทั,งหมด ให้แก่ผูจ้องซื,อพิเศษตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน  แต่ทั,งนี,  บริษทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัไดไ้ม่เกิน
หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด 

ในส่วนของผูที้�จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน
ให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดังกล่าว บริษทัจัดการจะเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินหนึ� งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด  

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิ� ที�จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูที้�จะให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานให้แก่กองทุนรวมและกลุ่มบุคคลเดียวกนัเป็นลาํดบัแรก ทั, งนี,  รายชื�อหรือ
ลกัษณะของบุคคลดงักล่าว รวมทั,งสดัส่วนของหน่วยลงทุนที�บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรมี
รายละเอียดดงันี,  

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวนไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกและ
เสนอขายทั,งหมด 

ในกรณีที�ผูจ้องซื,อที�ระบุขา้งตน้เป็นจาํนวนมาก และบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผูจ้องซื,อดงักล่าวทุกรายตามจาํนวนที�จองซื,อได ้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้องซื,อดงักล่าวตามที�บริษทัจดัการเห็นสมควร 

21.1.2 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้จองซื, อทั�วไป ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื�อนไข
ดงัต่อไปนี,  

(1)  การจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซื,อทั�วไปจะทาํโดยใชห้ลกั "Board Lot" โดยหากผูจ้อง
ซื,อทาํการจองซื,อมากกว่า 1 ใบจองซื,อ บริษทัจดัการสงวนสิทธิพิจารณานาํใบจองซื,อ
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ดงักล่าวมารวมกนัเพื�อจดัสรร โดยใชห้ลกัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื,อทั�วไปทุกรายตาม
จาํนวนเงินจองซื,อตํ�าสุดก่อน หลงัจากนั,นจึงจะจดัสรรเพิ�มเป็นทวีคูณของ 100  หน่วย 
ใหแ้ก่ผูจ้องซื,อทั�วไปทุกราย จนกวา่จะครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการที�เปิดเสนอ
ขายซึ�งไม่รวมถึงจาํนวนหน่วยลงทุนที�ระบุในขอ้ 21.1.1  จองซื,อ  หากในการจดัสรรเพิ�ม
ทุก 100 หน่วย ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูผู้จ้องซื,อทั�วไปทุกราย บริษทัจดัการจะจดัสรร
ให้แก่ผูจ้องซื,อทั�วไปตามหลกัเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random)  โดยระบบคอมพิวเตอร์ 
เฉพาะจากผูจ้องซื, อทั�วไปที�ยงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจาํนวนที�จองซื, อ และ
ดาํเนินการแจง้ผลการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื,อแยกเป็นแต่ละใบจอง 

(2) ในกรณีที�มีผูจ้องซื,อทั�วไปเป็นจาํนวนมาก จนบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูจ้องซื, อทั�วไปทุกรายตามจาํนวนเงินจองซื,อตํ�าสุดได้ บริษทัจัดการจะ
จัดสรรให้แก่ผูจ้องซื, อทั�วไปตามหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์  

21.1.3 ผูจ้องซื,อรับรองที�จะซื,อหน่วยลงทุนตามจาํนวนที�จองซื,อหรือนอ้ยกว่าที�จองซื,อไวต้ามจาํนวนที�
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปลี�ยนแปลงหรือยกเลิก
การจองซื,อ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที�ไม่ไดรั้บการจดัสรร 

21.1.4 อยา่งไรกต็าม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื,อหน่วยลงทุนตามใบจองซื,อหน่วย
ลงทุนในกรณีที�บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจองซื,อหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื�อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซื,อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ 

21.1.5 สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ,นทนัทีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรร
หน่วยลงทุนของผูจ้องซื,อในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ใหมี้การออกและจดัส่งใบยืนยนัการจองซื,อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี ใบหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
ใหแ้ก่ผูจ้องซื,อที�ไดรั้บการจดัสรรทุกราย 

21.2 ข้อจาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

21.2.1 หลกัเกณฑ ์และขอ้จาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ทั,งนี,  ในกรณีที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มี
อาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือ 
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั,น โดยใหถื้อว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้  

21.2.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปนี,     

(1) หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม และ 
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(2) ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
ในกรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

21.2.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ที� ทน. 1/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื,นฐาน (รวมทั,งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

21.2.4 บริษทัจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลดังต่อไปนี, เกินกว่าอตัราที�
กาํหนดไวใ้นขอ้ 21.2.2 ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั,งหมดของกองทุนรวม  

(1) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
(2) กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ 
(3) กองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป 
(4) กองทุนประกนัสงัคม 
(5) นิติบุคคลที�จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายไทย ซึ�งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

21.2.5 อตัราที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 21.2.2 จะไม่นาํมาใชก้บับริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนที�รับหน่วยลงทุน
ไวใ้นลกัษณะดงัต่อไปนี,   

(1) เป็นการรับหน่วยลงทุนตามสญัญารับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน และ 

(2) การรับหน่วยลงทุนอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี,  

(ก) บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที�เกินอตัราที�กาํหนด
ในขอ้ 21.2.2 ไวไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทุน 

 (ข) ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทุน บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจาํกดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที�ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราดงัต่อไปนี,  

1. ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั, งหมดของ
กองทุนรวม และ 

2. ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั, งหมดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีที�กองทุนรวมนั,นมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุน 

(ค) ในกรณีที�การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม (ก)  บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจาํกดัสิทธิในการรับเงินปันผลและการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที�ถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราที�กาํหนดในขอ้ 21.2.2 
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21.2.6 ในกรณีกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื,นฐานมีการกาํหนดสัดส่วน
การลงทุนของคนต่างดา้วไว ้ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่คนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนั,นดว้ย   

ในกรณีที�กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื,นฐานมีการกาํหนดสัดส่วน
การลงทุนของคนต่างด้าวไวแ้ตกต่างกนั   บริษทัจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที�
กาํหนดไวต้ํ�าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนั,น 

22 การเพิ<มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการอาจเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้พื�อวตัถุประสงค์ในการลงทุนในทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื,นฐานเพิ�มเติม หรือเพื�อดาํเนินการปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุน
รวมไดม้าจากการลงทุนใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีและมีความพร้อมที�จะใชห้าผลประโยชน ์

22.1 หลกัเกณฑ์การเพิ<มเงนิทุน 

ในการเพิ�มเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี,  

22.1.1 ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

22.1.2 การเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไม่ขดัหรือแยง้กบัโครงการจดัการกองทุนรวม หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั�งที�ออกโดยอาศยั
อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าวดว้ย  

22.1.3 ในกรณีที� เป็นการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนบางราย  ตอ้งไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด คดัคา้นการ
เพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

22.1.4 ไดรั้บอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เวน้แต่เป็นการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที�ออกใหม่ทั,งหมดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน และไดรั้บชาํระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

22.1.5 ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหเ้สนอขายหน่วยลงทุนที�ออกใหม่ทั,งหมดต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการมิไดเ้ริ�มเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 1 
ปีนบัแตวนัที�ไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการขอมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุนอีกครั, งหนึ�ง 

 

 



 

175/1 

 

23  การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1    หลกัเกณฑ์การลดเงนิทุน 
   ในการลดเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี,  
 23.1.1  บริษทัจดัการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   เฉพาะเมื�อเขา้กรณีดงัต่อไปนี,  

 (1) กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน และผลการ
ดาํเนินงานในงวดการดาํเนินงานตั,งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยอ้างอิงจาก
ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) ซึ� งประมาณการการลดทุนเงินจดทะเบียนโดยเหตุดงักล่าวมี
รายละเอียดดงันี,  
ปี 

(พ.ศ.) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินลดทุนจดทะเบียน 

(หน่วย:ลา้นบาท) 

391 413 487 438 616 1150 648 695 757 

 

หมายเหตุ:  ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าคาํนวณจากกระแสเงินสดที�
ไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า และกระแสเงินสดจ่ายสําหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า 
รายละเอียดดงันี,  
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที�ไดจ้ากรายไดข้อง
โรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดจ่ายสาํหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี�ยนแปลงรายการ
ตั,งสาํรอง + เงินสดคงเหลือตน้งวด - เงินสดคงเหลือขั,นตํ�า 
โดยคิดจากผลประกอบการรายหก (6) เดือน ในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
และรอบเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี โดยชาํระภายในวนัที� 31 ของเดือน
มีนาคม และภายในวนัที� 30 ของเดือนกนัยายนของแต่ละปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ในกรณีที�ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อน
ให้แก่กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� ง มีจาํนวนมากกว่าประมาณการ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าสาํหรับช่วงระยะเวลานั,น ใหถื้อวา่กองทุน
รวมไดรั้บผลประโยชนที์�เป็นส่วนเกินดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีที�ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที�บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อน
ให้แก่กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� ง มีจาํนวนนอ้ยกว่าประมาณการ
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ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าสาํหรับช่วงระยะเวลานั,น ส่วนที�ขาดดงักล่าว
จะถกูยกยอดไปชาํระในรอบการลดทุนถดัไปจนกวา่กองทุนรวมจะไดรั้บชาํระ  
เมื�อครบวนัสิ,นสุดสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 และบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2  ไม่มีภาระหนี,  ค่าเสียหาย หรือเงิน
จาํนวนอื�นใดคา้งชาํระแก่กองทุนรวม นอกเหนือจากส่วนที�ขาดคา้งของผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 ตามที�กล่าวขา้งตน้
สาํหรับช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ให้ถือวา่สิทธิและหนา้ที�ของกองทุนรวม และบี.กริม1 
และ/หรือบี.กริม 2 เกี�ยวกบัส่วนที�ขาดคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสิ,นสุดลง 
ทั,งนี,  บริษทัจดัการจะจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 
90 วนันบัตั,งแต่วนัสิ,นรอบการดาํเนินงานในแต่ละงวด โดยบริษทัจดัการจะพิจารณา
จาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที�จะลดลง เมื�อ
ไดรั้บหนงัสือนาํส่งผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ซึ� งบริษทัจดัการจะไดรั้บหนงัสือนาํส่งดงักล่าวภายใน 45 วนันบัตั,งแต่วนัสิ,นรอบการ
ดาํเนินงานในแต่ละงวด ทั,งนี,  ก่อนการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมทุกครั, ง 
บริษทัจดัการจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมและจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�จะลดลง
ต่อไป 

(2)         กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินที�เหลืออยูภ่ายหลงัจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานและการจ่ายเงินปันผล  ทั,งนี,  ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทุนรวม
ไม่มีกาํไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 

(3) กองทุนรวมมีรายการค่าใชจ่้ายที�ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม 

(4) กรณีอื�นใดที�มีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   
23.1.2     บริษทัจดัการจะดาํเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ในกรณีที�กองทุน

รวมมีการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนเพื�อลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานเพิ�มเติมแลว้  แต่
ปรากฏเหตุขดัขอ้งในภายหลงัอนัทาํให้ไม่สามารถไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน
ดงักล่าวได ้

23.1.3    การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมที�เป็นกรณีตามขอ้ 23.1.1 (2) (3) และ (4) บริษทัจดัการ
จะขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  

23.1.4    การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการอาจกระทาํโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน  และจะเฉลี�ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หกัเงินที�เฉลี�ยคืนดงักล่าวจากกาํไรสะสมของ
กองทุนรวม 
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24 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

24.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ใบหน่วยลงทุนและระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

24.2 เงื<อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 
24.2.1 เมื�อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนไดรั้บใบจองซื,อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมที�กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆ และผูจ้องซื,อไดช้าํระเงิน
ค่าจองซื,อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้  บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนในนาม
ของบริษทัจดัการจะส่งมอบตน้ฉบบัใบจองซื,อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน  

24.2.2 นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนต่อเมื�อบริษทัจดัการไดรั้บชาํระค่าจองซื,อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื,อหน่วย
ลงทุนนั,นไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการเรียบร้อยแลว้ โดยนายทะเบียนจะตอ้ง
โอนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปฝากที�บญัชีของนายหนา้ซื,อขายหลกัทรัพยห์รือบญัชี
ของผูรั้บฝากหน่วยลงทุนที�ผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซื,อหน่วยลงทุนเพื�อเขา้บญัชี
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) สาํหรับการเขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนต่อไป 

24.2.3 สาํหรับผูจ้องซื,อหน่วยลงทุนที�ระบุในใบจองซื,อหน่วยลงทุนใหบ้ริษทัออกใบหน่วยลงทุนใหน้ั,น 
บริษทัจะออกใบหน่วยลงทุนใหภ้ายใน 30 วนันบัตั,งแต่วนัที�จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุน
รวม 

24.2.4 สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนที�อยูใ่นระบบไร้ใบหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกใบหน่วย
ลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ โดยการออกใบหน่วย
ลงทุนจะมีขั,นตอนต่อไปนี,  
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกใบ “คาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน” ซึ� งขอรับไดจ้ากบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วย
ลงทุนนั,น 

(2) นายทะเบียนดาํเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนหน่วยลงทุน
ที�ผูถื้อหน่วยกรอกในใบ “คาํขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน” 

(3) ใบหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดซึ� งระบุชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วย
ลงทุนจะตอ้งมีลายมือชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการและประทบัตรา
สําคญั หรือลายมือชื�อนายทะเบียนหรือใช้เครื� องจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้าํได ้จึงจะถือวา่ใบหน่วย
ลงทุนถกูตอ้งและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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25 สิทธิ หน้าที< และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที<ปรึกษาทางการเงินของกองทุน

รวม (ถ้าม)ี ที<ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี และบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน  

25.1 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ 

บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี,  

25.1.1 สิทธิในการดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑก์าร
ลงทุน ขอ้จาํกดัการลงทุน และโครงการที�ไดรั้บอนุมติั รวมถึงสัญญาต่างๆ ที�ไดท้าํขึ,น ตลอดจน
ขอ้ผกูพนัตามใบจองซื,อหน่วยลงทุนที�ทาํไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

25.1.2 สิทธิที�จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที�การโอนหน่วยลงทุนนั,นเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง หรือหนงัสือเวียนที�หน่วยงานที�มีอาํนาจตามกฎหมาย
ได ้ประกาศ กาํหนด และ/หรือกรณีที�เป็นการขดัต่อขอ้กาํหนดที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการนี,  

25.1.3 สิทธิในการลาออกจากการทาํหนา้ที�เป็นบริษทัจดัการให้กบักองทุนรวม และ /หรือเลิกโครงการ 
ตามขอ้ 25.1.5 

25.1.4 สิทธิในการยบัย ั,งพิเศษ (veto right) สําหรับการดาํเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพื�อแกไ้ขเพิ�มเติม
โครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ที�ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ /หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเสียชื�อเสียง หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดั
ต่อประโยชนข์องกองทุนรวม 

25.1.5 สิทธิในการดาํเนินการจดัการโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณี
ต่างๆ ดงัต่อไปนี,  

(1) สิทธิที�จะเลิกโครงการ/ยติุโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที�บริษทัจดัการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษทั
จดัการอื�นมารับหน้าที�ไดภ้ายในกาํหนดเวลา 90 วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามที�กาํหนดในเรื�องเงื�อนไขในการเปลี�ยนบริษทัจดัการ) 

(2) สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นโครงการ และ /หรือ ตามที�
สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต . และ /หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมาย 
กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสั�งการ 

(3) สิทธิในการแกไ้ข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลงโครงการ กรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต . และ /หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมายไดมี้การเปลี�ยนแปลง แกไ้ข  
เพิ�มเติม ประกาศ กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ /หรือสั�งการเป็นอย่างอื�น โดย
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การแกไ้ข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลงโครงการจะกระทําตามขั,นตอนและหลักเกณฑ์ที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(4) สิทธิที�จะดาํเนินการขาย จาํหน่าย จ่าย โอน โดยบางส่วนหรือทั,งหมดซึ� งทรัพยสิ์นอื�น
ของกองทุนรวมตามที�เห็นสมควร ในกรณีที�กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

(5) สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื�อให้บรรลุซึ� งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษา
ไวซึ้� งสิทธิและประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั,งนี,  ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

25.1.6 สิทธิในการสั�งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์เพื�อให้เป็นไปตาม
กฎหมายที�กาํหนด 

25.1.7 สิทธิอื�นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

25.1.8 จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ รวมทั,งเขา้ทาํสัญญาต่างๆ ในนามของ
กองทุนรวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

25.1.9 ดาํเนินการดงัต่อไปนี,ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(1) เปิดเผยร่างหนงัสือชี,ชวนที�ยื�นต่อสํานกังานดว้ยวิธีการที�ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได ้ก่อน
วนัเริ� มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี, ชวนดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลที�ครบถว้น 
ถกูตอ้ง เพียงพอ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลื�อน  

(2) จดัส่งหนงัสือชี,ชวนที�มีสาระสาํคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างใหแ้ก่สาํนกังานไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั
ทาํการก่อนการเริ�มจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี,ชวนแก่ผูล้งทุน 

(3) จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี,ชวนแก่ผูล้งทุนที�สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยตอ้งมี
ระยะเวลาที�พอสมควรแก่การที�ผู ้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี, ชวนก่อนการ
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั,งนี,  เมื�อรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชี,ชวน
ตาม (1) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

(4) การเผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ตอ้งให้ขอ้มูลที�
ถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะที�ทาํให้ผูล้งทุนสําคญัผิด  ทั,งนี,  ให้นาํหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการ
โฆษณาเพื�อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์าใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

(5) ในกรณีที�เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไป บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงัต่อไปนี,ดว้ย 
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(ก) จดัใหมี้ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนซึ� งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานเพื�อทาํหนา้ที�
ขายหน่วยลงทุนหรือใหค้าํแนะนาํกบัผูล้งทุนรายยอ่ย 

(ข) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอยา่งกวา้งขวางเพื�อใหมี้การกระจายขอ้มูล
เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

25.1.10 ยื�นจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํ
การนบัตั,งแต่วนัถดัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

25.1.11  ยื�นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อขอใหรั้บพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที�เสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไปเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

25.1.12  นาํเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานหรือทรัพยสิ์นอื�น รวมทั,ง
จดัหาผลประโยชน ์การใหเ้ช่า ใหสิ้ทธิ ใหผู้อื้�นดาํเนินการ จาํหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั�งโอน 
และเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานหรือทรัพยสิ์นอื�นที�ลงทุนไว้
ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข วิธีการที�กาํหนดในโครงการ โดยเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

25.1.13  ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  เกินกว่าอตัราที�
กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5 แลว้แต่กรณี บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

25.1.14  บริหารและจดัการกองทุนรวมดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เพื�อ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั,งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  โครงการจัดการ
กองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และมติผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย  

25.1.15  ดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน เป็นไปตาม
สาระสาํคญัที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

25.1.16  ปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกบั
บริษทัจดัการ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 
กฎ และคาํสั�งที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  ทั,งนี,  ในกรณีที�ขอ้กาํหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั�งดงักล่าว  หาก
บริษทัจดัการไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั�งนั,น  ให้ถือว่าบริษทั
จดัการไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 
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25.1.17  จดัใหมี้การรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื�นใด ตามที�กาํหนดไว้
ในโครงการ 

25.1.18  จดัสรรผลกาํไรของกองทุนรวมเพื�อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�กาํหนดในโครงการ และเป็นไปตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

25.1.19  จดัให้มีการประกนัภยัของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.20 จดัให้มีการตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.21  จดัใหมี้ระบบงานสาํหรับการบริหารและจดัการกองทุนรวม อยา่งนอ้ยในเรื�องดงัต่อไปนี,  

(1) การคดัเลือกและดูแลบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม ใหมี้ความรู้
ความสามารถที�เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทุนรวม 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั,งกองทุนรวม รวมทั,งการตรวจสอบ
และสอบทาน (การทาํ due diligence) รัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�จะลงทุน  
ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการจดัตั,งกองทุนรวมและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานที�ถกูตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

(3) การกาํกบัดูแลบริหารและจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 
เพื�อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

25.1.22  ดาํเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต่้างหากจากทรัพย์สินของบริษทัจัดการ และนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

25.1.23 จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถกูตอ้งและจดัทาํรายงานการลงทุนของกองทุน
รวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกังาน ก .ล .ต. 
ประกาศกาํหนด 

25.1.24  จดัใหไ้ดม้าซึ� งรายไดแ้ละผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนาํเงินไดแ้ละผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน ์

25.1.25 แต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ� งมีคุณสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์อื�น
แทนตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ที�กาํหนดไวใ้นโครงการ ทั,งนี,  โดยไดรั้บ
อนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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25.1.26  จดัใหมี้คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

25.1.27  แต่งตั,งผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน เพื�อทาํหนา้ที�ตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายไปซึ� ง
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

25.1.28  แต่งตั, งผูจ้ ัดการกองทุน เพื�อทาํหน้าที�ตัดสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพย์สินอื�นที�มิใช่
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ทั, งนี,  ผูจ้ดัการกองทุนที�ได้รับการแต่งตั, งตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

25.1.29  แต่งตั,งผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน  เพื�อทาํหน้าที�ขายหน่วยลงทุนหรือให้คาํแนะนาํแก่ผูล้งทุน ทั,งนี,  ผู ้
ติดต่อกบัผูล้งทุน ที�ไดรั้บการแต่งตั,งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

25.1.30 แต่งตั,งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และเกบ็รักษาไวซึ้� งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทุน
รวมถึงการเปลี�ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และแต่งตั,งนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อื�นที�มีคุณสมบติัตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดแทน และแจง้การแต่งตั,งดงักล่าว
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

25.1.31  แต่งตั,งบริษทัประเมินค่าและจัดให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ตาม
หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

25.1.32 จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื� องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
รวมถึงการเปลี�ยนตัวผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั, งผูส้อบบัญชีอื�นที� มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดแทน และแจง้การแต่งตั,งดงักล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.33 แต่งตั,งผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื�อทาํหนา้ที�จาํหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ในกรณีที�บริษทัจดัการประสงค์จะตั,งบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนเป็น
ผูท้าํหนา้ที�ในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ต้องไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูที้�จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั 

25.1.34  แต่งตั,งที�ปรึกษา(ถา้มี) ซึ� งมีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเกี�ยวกบัการจดัตั,ง
กองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนรวม เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางวิศวกรรม ที�ปรึกษา
ในการตรวจสอบทรัพยสิ์น ที�ปรึกษาเฉพาะดา้น เป็นตน้ 

25.1.35 แต่งตั,งบุคคลอื�นใดเพื�อทาํหนา้ที�ต่างๆ ที�เกี�ยวกบักองทุน อาทิเช่น ที�ปรึกษา ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
ผูเ้ชี� ยวชาญต่างๆ ผูจ้ ัดทําประมาณการ ผู ้ตรวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานที� 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ 
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25.1.36 รวบรวม ติดตาม ดาํเนินการ และสั�งใหผู้มี้หนา้ที�ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั,ง อาทิเช่น ที�ปรึกษา ผูคุ้ม
งานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่งจดัทาํรายงานต่างๆ และ/หรือดาํเนินการต่างๆ ตามที�ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั,งและ/หรือตามที�คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
และ/หรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมายร้องขอ 

25.1.37  ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้น
อนาคตหรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได ้บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี,ดว้ย 

(1) ติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของส่วนแบ่งรายไดที้�กองทุนรวมไดรั้บ
อยา่งสมํ�าเสมอ 

(2) หากพบความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องที�อาจทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บส่วนแบ่งรายได้
ที�ถกูตอ้งครบถว้นตามขอ้ตกลง ตอ้งดาํเนินการหรือมอบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญดาํเนินการ
ใหผู้ป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐานปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

25.1.38 ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) ถึง (4) บริษทัจดัการจะจดัใหมี้
ขอ้กาํหนดในเอกสารสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหผู้เ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งที�นาํทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ มีหนา้ที�รายงานขอ้เท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษทัจดัการโดยไม่ชกัชา้ เมื�อมีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อ
มลูค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

25.1.39  ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนลงทุนดว้ยการเขา้ถือหุน้ของบริษทัที�
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื,นฐาน บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือกลไกที�จะทาํใหบ้ริษทั
จดัการสามารถดูแลและควบคุมให้บริษทัดงักล่าวมีการประกอบกิจการที�เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวม และตามหลกัเกณฑใ์นประกาศนี,และประกาศอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหเ้ป็นไปใน
ทาํนองเดียวกบัการปฏิบติัของกองทุนรวมโดยอนุโลม ซึ� งรวมถึงการดาํเนินการของบริษทัจดัการ
ดงัต่อไปนี,  

(1) ส่งบุคลากรเขา้ร่วมบริหารในกิจการของบริษทันั,น  โดยบุคลากรดังกล่าวตอ้งเป็น
ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(2) ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ของตนเพื�อใหผู้บ้ริหารและบุคคลผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการ
โครงสร้างพื,นฐาน  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

(3)   การดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�ของตนเพื�อใหก้ารกูย้ืมเงินและการก่อภาระผกูพนัของ
บริษทัดงักล่าว  (ถา้มี )เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นประกาศเกี�ยวกบัการกูย้ืม
เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
โครงสร้างพื,นฐานโดยอนุโลม 



 

184/1 

 

(4) การจดัใหมี้มาตรการที�จะทาํให้ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการดาํเนินการ
ของบริษทัจดัการเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรการหรือกลไกที�บริษทัจดัการไดว้างไวต้าม
ขอ้กาํหนดนี,  

การดาํเนินการของบริษทัจดัการเพื�อให้บริษทัตามวรรคหนึ� งมีการประกอบกิจการในทาํนอง
เดียวกบัการปฏิบติัของกองทุนรวมตามวรรคหนึ� ง มิให้รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
6.1.8 (1)  โดยบริษทัดงักล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพื,นฐานเองได ้  

25.1.40 กาํกบัดูแลและตรวจสอบใหบุ้คลากรของตนปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑที์�ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทั,งมาตรฐานการปฏิบติังานที�สมาคม
กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

25.1.41  อาํนวยความสะดวกแก่ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากผูดู้แลผลประโยชน ์
เพื�อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที�ของตนในส่วนที�เกี�ยวกับกองทุนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

25.1.42  ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั, งหมดของกองทุนรวมตามที�
เห็นสมควร 

25.1.43  ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้เป็นหนา้ที�
ของบริษทัจดัการ 

25.1.44  คาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ,นไตรมาส ทั,งนี,  ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวส้ําหรับ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์�ออกตามมาตรา 117 โดยอนุโลม 

25.1.45  ในกรณีที�กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นสิทธิในการ
รับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตตามขอ้ 6.1.1 (3) 
หากกองทุนรวมมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวที�มีสิทธิไดรั้บรายไดใ้นอนาคตทั,งจาํนวน  บริษทัจดัการจะ
วิเคราะห์สิทธิไดเ้สียทางทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกบัสิทธิของ
เจา้หนี,หรือผูมี้สิทธิอื�นในรายไดใ้นอนาคตนั,น   พร้อมทั,งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทาง
กฎหมายในเรื�องดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชี,ชวน 

25.1.46 รายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อสาํนกังานโดยไม่ชกัชา้ เมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด 
ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด โดยในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
มีการจดทะเบียนซื,อขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะจดัส่งรายงานดงักล่าวให้ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย 
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25.1.47  นาํส่งงบการเงินรายไตรมาสที�ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่
ละไตรมาส และงบการเงินประจาํงวดการบญัชีที�ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็น
แลว้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิ,นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมงบการเงินของกองทุน
รวม โดยงบการเงินของกองทุนรวมที�จัดทําขึ, นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียน
ซื,อขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะส่งงบการเงินดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

25.1.48 ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ้� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นหุน้หรือตราสาร
แห่งหนี, ที�ออกโดยบริษทัตามขอ้ 6.1.1 (5)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการเกี�ยวกบังบการเงินเป็นการ
เพิ�มเติมตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

25.1.49 ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นโครงการที�ไม่แลว้เสร็จ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานความคืบหนา้ของโครงการทุก  ๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินนั, น และส่งรายงานดังกล่าวให้สํานักงานภายใน 30 ว ันนับแต่วันสุดท้ายของ
กาํหนดเวลา 6 เดือน โดยรายงานความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจด
ทะเบียนซื,อขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะจดัส่งรายงานดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ย 

25.1.50 จดัทาํและนาํส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและสํานกังานภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัสิ,นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอยา่ง
นอ้ยตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

25.1.51  จดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อมีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 
เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

25.1.52  เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามข้อกาํหนดเงื�อนไข 
หลกัเกณฑ ์ที�ระบุไวใ้นโครงการ 

25.1.53  ดาํเนินการเพิ�มเงินทุน และลดเงินทุนตามขอ้กาํหนดเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์ที�ระบุไวใ้นโครงการ 
และ/หรือดาํเนินการตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

25.1.54  กระทาํนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ� งบริษัทจัดการมีอาํนาจกระทาํได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 

25.1.55  ดาํเนินการฟ้องร้อง หรือแกต่้างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั,งตวัแทน
เพื�อกระทาํการดงักล่าว 
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25.1.56  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น สิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนที�
กองทุนรวมถือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าที�จาํเป็นเพื�อรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

25.1.57  ยกเลิกกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์ที�ระบุไวใ้นโครงการ 

25.1.58  แต่งตั,งผูช้าํระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื�อทาํหนา้ที�รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั,งทาํการอยา่งอื�นตามแต่จาํเป็นเพื�อชาํระบญัชีใหเ้สร็จสิ,น และ
แจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบ 

25.1.59  ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราที�ระบุไวใ้นโครงการที�ไดรั้บอนุมติั และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และหรือเงินตอบแทนอื�นใด ตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ 

25.1.60  ปฏิบติัการอื�นๆ เพื�อให้ถึงซึ� งวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไวซึ้� งผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง 

เงื<อนไขการเปลี<ยนบริษทัจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลี�ยนบริษทัจดัการไดเ้มื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี,  และ/หรือเมื�อไดรั้บการอนุมติั
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�ง
หนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดใหเ้ปลี�ยนบริษทัจดัการ  ผูถื้อหน่วยลงทุน
จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90  วนั 

เวน้แต่บริษทัจดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว โดยที�หาก
สาเหตุการเปลี�ยนบริษทัจดัการนั,น มิไดเ้กิดจากความผิดหรือการประกอบหนา้ที�บกพร่องอย่าง
ร้ายแรงอนัเกิดจากบริษทัจดัการโดยตรงแลว้ กองทุนรวมจะตอ้งจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราที�ระบุไวใ้นโครงการใหก้บับริษทัจดัการ ตามจาํนวนที�คาํนวณไดจ้ากระยะเวลาที�
เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีโดยใหใ้ชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ที�ไดค้าํนวณไวข้องเดือนล่าสุดเป็นฐานใน
การคาํนวณ ทั,งนี,หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมติัให้มีการเปลี�ยนบริษทัจดัการเมื�อกองทุนรวม
บริหารไปแลว้เป็นระยะเวลาดงันี,  

• 1 ปีบริบูรณ์ บริษทัจดัการมีสิทธิที�จะไดรั้บการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ
รวมทั,งสิ,น 4 ปี 

• 2 ปีบริบูรณ์ บริษทัจดัการมีสิทธิที�จะไดรั้บการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ
รวมทั,งสิ,น 3 ปี 
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• 3 ปีบริบูรณ์ บริษทัจดัการมีสิทธิที�จะไดรั้บการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ
รวมทั,งสิ,น 2 ปี 

• 2 ปีบริบูรณ์ บริษทัจัดการมีสิทธิที�จะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั,งสิ,น 1 ปี 

• 5 ปีบริบูรณ์ กองทุนรวมไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการให้แก่บริษทั
จดัการ 

ทั,งนี,  ในกรณีเกิดขอ้พิพาท ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจในการตดัสินว่าสาเหตุการเปลี�ยนบริษทั
จดัการเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนา้ที�บกพร่องอยา่งร้ายแรงของบริษทัจดัการหรือไม่   

 (2) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที�ประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อนัจะมีผลให้บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบั
ประกาศ คาํสั�ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั,งนี,  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้
เป็นการเพิ�มภาระหนา้ที�แก่บริษทัจดัการ และบริษทัจดัการไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที�ต่อไป บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที�ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั, งนี,  บริษทัจัดการ
จะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคที์�จะรับหนา้ที�ต่อไป 
โดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์ที�จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง ทั,งนี,  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ดาํเนินการแต่งตั,งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันับจากวนัที�ไดรั้บแจง้จาก
บริษทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี�ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ 
การดาํเนินงาน การบริหารจดัการกองทุน หรือมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยสําคญั (การเปลี�ยนแปลงรายชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการเปลี�ยนแปลงการถือหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในอตัราตั,งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด) หรือกรณีอื�นใดอนัจะมีผลให้บริษทัจัดการไม่ประสงค์ที�จะ
ปฏิบติัหน้าที�ต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที�ในการจดัการกองทุนรวม
ต่อไป ทั, งนี,  บริษทัจัดการจะตอ้งแจ้งต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ที�จะรับหน้าที�ต่อไปโดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ที�มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงคที์�จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่
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เอง ทั,งนี,  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งดาํเนินการแต่งตั,งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 90 
วนันบัจากวนัที�ไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(4) ในกรณีที�บริษทัจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ�งมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�บริษทัจดัการไดต่้อไป บริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการอตัราที�ระบุไวใ้นโครงการจนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหนา้ที�เป็น
บริษทัจดัการ 

ในการเปลี�ยนตวับริษทัจดัการหากเป็นกรณีที�กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ให้ดาํเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหน้าที�
ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั,งบริษทัจดัการรายใหม่ อยา่งไรกดี็ หากเป็นกรณีที�บริษทัจดัการไดท้าํการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3)   ขา้งตน้นี, จนครบถว้น แต่กองทุนรวม
และ /หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั,งบริษทัจดัการอื�นใดมารับหนา้ที�ไดภ้ายใน 90 วนันบัแต่วนัที�
บริษทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าวบริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดาํเนินการ
ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

25.2 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี,  

25.2.1  ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัการกองทุนรวมของบริษทัจดัการอย่างเคร่งครัด ดว้ยความ
ซื�อสตัยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยี�ยงผูมี้วิชาชีพ เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของกองทุนรวม
และผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

25.2.2 หนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศง 2535  ตลอดจน
ประกาศที�กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน 

25.2.3 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ที�เป็นผูดู้แลผลประโยชนต์ามอตัราที�กาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั,ง
ผูดู้แลผลประโยชนที์�ทาํขึ,นกบับริษทัจดัการ 

25.2.4 ดูแลให้บริษทัจัดการปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมัติ 
ตลอดจนข้อผูกพันที� ทําไว้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติ ในมาตรา125 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  2535 ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . และ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�ออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ทั,งที�มีอยูใ่นปัจจุบนั
และที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตาม ให้แจง้บริษทั
จดัการโดยทนัที 

25.2.5 จดัทาํรายงาน และส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทัจดัการกระทาํการ
หรืองดเวน้กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ตาม
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บทบญัญติัในมาตรา 125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 
5 วนันบัตั,งแต่วนัถดัจากวนัที�ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

25.2.6 รับฝาก ดูแล และเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมออกจาก
ทรัพย์สินของผู ้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื�นๆ ภายใต้การดูแลของผูดู้แล
ผลประโยชน์ พร้อมทั,งดูแลการเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที�ตกลงกนั
ระหวา่งบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน ์

25.2.7 จดัทาํบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวมที�รับฝากไว ้รวมทั,งจดัทาํบญัชี
แสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

25.2.8 รับมอบ ตรวจนบัและจดัทาํบญัชีรวมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวม และ
ในกรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้ง
เก็บรักษาโฉนดที�ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ� ในอสังหาริมทรัพย์นั,น หนังสือกรมธรรม์
ประกนัภยั เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ตลอดจนเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน และในกรณีทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื,นฐานที�ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บ
รักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานนั,น เอกสารอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ตลอดจนเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานดงักล่าว เช่น สัญญาเช่า
หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน เป็นต้น ยกเวน้ในการเก็บ
ทรัพยสิ์นที�โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวที้�ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้หรือบริษทัจดัการและ
ผูดู้แลผลประโยชนต์กลงกนัเป็นอยา่งอื�น  

25.2.9 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ� ดังกล่าวขา้งต้นเกี�ยวกบัการลงทุนหรือจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานโดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานดงักล่าวขา้งตน้เกี�ยวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายสิทธิ
การเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานโดยกองทุนรวม เพื�อให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมและประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

25.2.10  ชาํระเงิน และ/หรือทรัพยสิ์น และ/หรือผลประโยชน์อื�นใด ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจ่ายเขา้
บญัชีเพื�อจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย ตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ ในกรณีที�มีการจ่ายเงินปันผล หรือลด
เงินทุนของกองทุนรวม หรือตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามคาํสั�งของหน่วยงานราชการใดๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง และมีผลบงัคบัใช ้

25.2.11  รับเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีที�มีการจาํหน่ายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมหรือในกรณี
เพิ�มทุนจากบริษทัจดัการ เพื�อเขา้บญัชีเงินฝากของกองทุนรวม 
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25.2.12  แจง้ให้บริษทัจดัการทราบ หากบริษทัจดัการมีการดาํเนินการใดๆ ที�มิไดเ้ป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวม และ/หรือตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

25.2.13  จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนี,ใหบ้ริษทัจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี�ยวกบัการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ,นวนัทาํการที�
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการในประเทศไทย (“วนั
ทาํการ”) 

(2) รายงานเกี�ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์
ทุกสิ,นวนัทาํการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจา้หนี, ค่าซื,อหลกัทรัพย ์และลกูหนี, ค่าขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(4) รายงานอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการกองทุน ตามที�ตกลงร่วมกนั ระหว่างสัญญา
หรือตามที�กฎหมายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดใหผู้ดู้ผลประโยชน์มีหนา้ที�
ตอ้งจดัทาํ 

25.2.14  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํรายงานขา้งตน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะใชข้อ้มูลซึ� งไดจ้ากบริษทั
จดัการหรือบุคคลใดๆ ที�บริษทัจดัการกาํหนด 

25.2.15 รายงานที�ไดจ้ดัทาํโดยผูดู้แลผลประโยชน์ขา้งตน้ใหถื้อว่าไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ 
หากบริษทัจดัการมิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัที�ในรายงาน 

25.2.16 ดาํเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษทัจัดการปฏิบัติตามหน้าที�ของตน ตามที�
กาํหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรือตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต.และ/หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกคน หรือเมื�อไดรั้บคาํสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั,งนี,  ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นใน
การฟ้องร้องบงัคบัคดีใหผู้ดู้แลผลประโยชนเ์รียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้

25.2.17  ในกรณีที�บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั,งผูช้าํระบญัชีเพื�อการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนตามอตัราที�จะไดต้กลงกนัและจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี,  

(1)  เมื�อได้รับแจ้งการแต่งตั, งผูช้ ําระบัญชีจากบริษทัจัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื�นๆ ของกองทุนรวมแก่ผูช้าํระบญัชีภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัเลิกกองทุน
รวม 

(2)  ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกวา่การชาํระบญัชีจะเสร็จสิ,น 

(3)  ดูแลให้ผูช้ ําระบัญชีปฏิบติัตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในกรณีที�ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตาม
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มาตราดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยไม่ชกัชา้ 

(4)  แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื�นให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื�อไดรั้บคาํสั�งจากผูช้าํระบญัชี 

25.2.18  ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม รับเงินที�ไดจ้ากการดาํเนินงานของกองทุน
รวม และนาํเขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามคาํสั�งของ
บริษทัจดัการ 

25.2.19  จ่ายค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ  

25.2.20 ในการรับและจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามคําสั�งของบริษัทจัดการผูดู้แล
ผลประโยชน์จะดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลาตามที�กาํหนดไวใ้นวิธี
ปฏิบติังาน (Work Procedure) นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการเป็นหนงัสือและไดรั้บ
เอกสารประกอบการรับหรือจ่ายเงินดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ยกเวน้ในกรณีที�เป็นไปตามผลของ
กฎหมายหรือเป็นไปตามคาํสั�งของหน่วยงานราชการใดๆ หรือในกรณีอื�นใด เช่น เป็นคาํสั�งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.2.21  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแก่กองทุนรวมในการขยายระยะเวลาเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นที�กองทุน
รวมเขา้ลงทุนครั, งแรก ตามรายละเอียดที�กาํหนดในสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนของกองทุน
รวม 

25.2.22  ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิ์นหรือรักษาสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เพื�อผลประโยชน์ใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การรับเงินปันผล การรับดอกเบี,ย หน่วยลงทุน และ/หรือทรัพยสิ์นอื�นใด 
การจองหุน้เพิ�มทุน การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการไดรั้บสิทธิประโยชน์อื�นใดที�กองทุนรวม
พึงจะไดรั้บ รวมทั,งดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั,นๆ รวมทั,งแจง้ให้บริษทัจดัการทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีที�มีความจาํเป็น ที�ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที�มีอยู่อนัเกี�ยวกบั หรือ
เกี�ยวเนื�องกบัหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั,นๆ หรือมีการเปลี�ยนแปลงอื�นใดที�มีผลต่อการถือครอง
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

25.2.23  มีสิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบอื�นตามที�กาํหนดในสญัญาแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน ์ 

25.2.24  ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั,งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต 

25.2.25  ยื�นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื�อขอใหพิ้จารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 
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25.2.26  ดาํเนินการเพิ�มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ และดาํเนินการจด
ทะเบียนเพิ�มหรือลดจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

25.2.27  ไม่นาํทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จาํนอง จาํนาํ ข้อผูกมดัหรือภาระ
ผูกพนัใดๆ ทั,งสิ,น อีกทั,งจะไม่ให้ผูใ้ดยืม หรืออนุญาตให้ผูใ้ดครอบครองทรัพยสิ์น และ/หรือ
เอกสาร และ/หรือหลกัฐานเกี�ยวกบัการลงทุนใดๆ ของกองทุนรวม โดยไม่ไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัจดัการก่อน ยกเวน้กรณีการตรวจสอบเฉพาะหลกัฐาน การลงทุน
ทางบัญชีหรือการตรวจสอบโดยผู ้ตรวจสอบภายในของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือการ
ตรวจสอบโดยผูมี้อาํนาจที� ไดรั้บการแต่งตั,งตามกฎหมายเท่านั,น 

25.2.28  รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษทัจดัการ และ /หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ที�เกิดขึ,นกบับริษทัจดัการ และ /หรือกองทุนรวม จากการที�ผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํ หรือ
ละเวน้การกระทาํภายใตส้ัญญา หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และซึ� งเกิดขึ,นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทาํตามหนา้ที�โดยเจตนาทุจริตของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือพนกังานเจา้หนา้ที� ลูกจา้ง บริวารหรือบุคคลอื�นใดที�ทาํงานใหแ้ก่ผูดู้แล
ผลประโยชน ์ความเสียหายดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที�เกิดขึ,นจากความล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนั
สมควร ในขั, นตอนการขออนุมัติภายในของผู ้ดูแลผลประโยชน์ในเรื� องต่างๆ ที� ผู ้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งดาํเนินการภายใตส้ญัญา หรือตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

25.2.29  ตกลงให้ผูแ้ทนของบริษทัจดัการรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผูส้อบบญัชีของ
กองทุนเขา้ตรวจนบัทรัพยสิ์น หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที�เกบ็รักษา
ไวห้รืออยูใ่นความครอบครองของผูดู้แลผลประโยชนไ์ดต้ลอดเวลา ภายในเวลาทาํการของผูดู้แล
ผลประโยชน ์และใหค้วามร่วมมือใดๆ แก่บริษทัจดัการในการดาํเนินการตามที�กาํหนดในสัญญา 
หรือในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที�บริษทัจดัการ ผูถื้อ
หน่วยลงทุน หรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมายร้องขอ 

25.2.30 รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ,นกบักองทุนรวม เพราะการกระทาํหรือการละเวน้กระทาํ
โดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทาํการตามหนา้ที�โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของ
ผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเจา้หนา้ที� พนกังาน ลกูจา้ง หรือตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือ
การไม่ปฏิบติัตามที�ไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ 

25.2.31  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเขา้ทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ตามประกาศสํานักงาน คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศอื�นใด ที�กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที�ของผูดู้แลผลประโยชน ์ที�จะตอ้งใหค้วามเห็นชอบ 

25.2.32  ใหค้วามเห็นในเรื�องที�ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน และผลกระทบที�ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจาก
การลงมติในเรื�องดงักล่าวประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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25.3 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของที<ปรึกษาทางการเงนิ  

ที�ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ที�และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี,  

25.3.1  ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหนา้ที�ที�ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้
คาํปรึกษาทางการเงินที�ไดต้กลงกนั 

25.3.2 ใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํเกี�ยวกบัการจดัตั,งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงิน
เพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์น รวมถึงการเพิ�มเงินทุน  

25.3.3 ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ระบุในสญัญาแต่งตั,งที�ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี)  

25.4 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของที<ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี  

ที�ปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ที�และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี,  

25.4.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหนา้ที�ที�ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหค้าํปรึกษาที�ได้
ตกลงกนั 

25.4.2  ใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํเกี�ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน หรือการจดัหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน นั,น เพื�อประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม 

25.4.3 ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ระบุในสัญญาแต่งตั,งที�ปรึกษาของกองทุนรวมและตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหนา้ที�ของที�ปรึกษาของ
กองทุนรวม 

25.5 สิทธิ หน้าที< และความรับผดิชอบของบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน 

บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นมีสิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี,  

25.5.1  ไดรั้บค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพยสิ์น หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นจากกองทุน
รวมตามสญัญาที�ทาํขึ,นระหวา่งบริษทัจดัการกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

25.5.2  ทาํหนา้ที�ในการประเมินค่า  หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของ
กองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

25.5.3 หนา้ที�อื�นใดตามที�ระบุในสญัญาบริการที�ไดต้กลงกนั 

26 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที<เรียกเกบ็จากผู้สั<งซื�อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

26.1 ค่าธรรมเนียมที<เรียกเกบ็จากผู้สั<งซื�อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

26.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(1)  ในการเสนอขายครั, งแรก : ไม่มี 
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(2)  ในการเพิ�มเงินทุน : ไม่มี 

26.1.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเกบ็ตามที�ไดเ้กิดขึ,นจริงโดยตดัจ่ายจากจาํนวน
เงินที� โอนเข้าบัญชีนั, นๆ ตามอัตราที� ธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนด 

26.1.3 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 

26.1.4 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามอตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 

26.1.5 อื�นๆ (ระบุ)  : ไม่มี 

บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที�ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษทัจดัการ หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ� งเป็นการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้การจาํนาํหน่วย
ลงทุนกบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี�ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เป็นต้น โดยบริษทัจัดการ หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ 

26.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที<เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

26.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ   1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ� งคาํนวณโดยบริษทัจัดการและ
รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือน
ทุกวนัสุดทา้ยของเดือนและเรียกเกบ็จากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนรวมเป็นราย
เดือน ทั,งนี,  บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นจาํนวนทั,งสิ,น
ไม่ตํ�ากวา่ 12,500,000 บาทต่อปี 

26.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี 

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึ� งคาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดย
ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นรายเดือน
ทุกวนัสุดทา้ยของเดือนและเรียกเกบ็จากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนรวมเป็นราย
เดือน  

นอกจากนี,  ผูดู้แลผลประโยชน์จะเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายในการตรวจตราทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานของกองทุนรวมในอตัราไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั, ง ทั,งนี,  ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิก
ค่าใชจ่้ายอื�นๆในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได ้เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าที�
พกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั, ง  
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26.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราที�บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด 

26.2.4 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50  ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึ� งคาํนวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 

26.2.5 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาเพิ�มเติมในการลงทุนในหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พื,นฐาน (ถา้มี)  ทั,งนี,  ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที�ลงทุนในหรือจาํหน่ายไปซึ� ง

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานในแต่ละครั, ง 

26.2.6 ค่าที�ปรึกษาอื�นของกองทุนตามที�จ่ายจริง (ถา้มี) เช่น ค่าที�ปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย 
ค่าทนายความ เป็นตน้  

26.2.7 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

(1)  กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั, งแรก : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจาํนวนเงินที�
จาํหน่ายได ้

(2) กรณีมีการเพิ�มทุน : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75  ของจาํนวนเงินที�ระดมทุนไดใ้นแต่ละ
ครั, ง 

(3) กรณีอื�นๆ: ตามที�จ่ายจริง ในอตัราไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี 

26.2.8 ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย (ถา้มี) (ทั,งส่วนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุน) 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินที�จาํหน่ายได ้ 

26.2.9 ค่าเบี,ยประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน   

ตามที�จ่ายจริงในจาํนวนไม่เกิน 50,000 บาท ต่อท่านต่อการประชุมแต่ละครั, ง เฉพาะในกรณีที�จดั
ใหมี้การประชุม หรือในจาํนวนอื�นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

26.2.10 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ (ถา้มี) 

ในการเสนอขายครั, งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัจดทะเบียนกองทุน  

ในกรณีที�กองทุนรวมตอ้งการเพิ�มทุนหรือตอ้งการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้
ผูที้�สนใจทราบ หรือการประชาสัมพนัธ์อื�นใดตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต.
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กาํหนด จะเรียกเกบ็ตามอตัราที�จ่ายจริง ทั,งนี,  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วนัสิ,นปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหนา้ 

26.2.11 อื�นๆ (ระบุ) 

(1) ค่าธรรมเนียมจดัตั,งกองทุนรวม  

(2) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูส้อบบัญชี จะชําระตามอตัราที�กาํหนดโดยบริษทั
จดัการร่วมกบับุคคลดงักล่าว 

(4) ค่าธรรมเนียมบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น จะชาํระตามอตัราและวิธีการที�กาํหนดโดย
บริษทัจดัการร่วมกบับุคคลดงักล่าว  

(5) ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม 
ค่าใชจ่้ายจดัทาํรายงาน หรือบทวิจยั 

(6) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ�มเติมเพื�อให้โครงการแลว้เสร็จ (ในกรณีที� เป็นทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื,นฐานที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

(7) ค่าจดัทาํและจดัพิมพ์ใบจองซื,อหน่วยลงทุน หนังสือชี,ชวนหน่วยลงทุน รายงานผูถื้อ
หน่วยลงทุน รายงานประจาํปี และจดหมายต่างๆ สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ตลอดจนค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(8) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิ�มทุน และ/หรือลดทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที�นายทะเบียนเรียกเกบ็ ค่าไปรษณียา
กร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

(9) ค่าใชจ่้ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ และ/หรือที�เกิดขึ,น
จากการปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การจดัประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซื,อขายหลกัทรัพยห์รือตราสาร  

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศต่างๆ ตามที�
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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 (12) ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินการตามกฎหมายเพื�อการรับ
ชาํระหนี, ใดๆ หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการดาํเนินคดีในศาล เพื�อรักษาสิทธิของผู ้
ถือหน่วยโดยผูดู้แลผลประโยชนห์รือบริษทัจดัการ 

(13) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี (ถา้มี) อาทิ ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรือดาํเนินคดีใดๆ เพื�อบงัคบัชาํระหนี,หรือคืนทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ  

(14) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆ ที� ก่อขึ, นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหนา้ที�เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื�อไดรั้บ
คาํสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(15) ค่าใชจ่้ายในการตรวจตราทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวม 

(16) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกิดขึ,นเกี�ยวเนื�องกบักองทุนรวม หรือค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสมป์
ใดๆที�เกี�ยวกบัการซื,อขายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน  ค่าใชจ่้ายตามที�กาํหนดใน
สญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบั และ/หรือเพื�อประโยชนใ์นการเขา้ลงทุนของกองทุนรวม ค่าใชจ่้าย
ในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียากรสําหรับ
หนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม  ในการทาํเช็คคืนเงินค่าจองซื,อหน่วย
ลงทุน ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์(ถา้มี) รวมทั,งค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกิดขึ,น เนื�องจากการ
ปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เป็นตน้ 

(17) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี และผูดู้แลผลประโยชน์ ในระหวา่งการชาํระบญัชีของกองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�สมควรที�เกิดขึ,นแก่กองทุน หรือเกิดขึ,นแก่บริษทัจดัการอนั
เกี�ยวเนื�องกบักองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที�ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั,งหมดของกองทุน หากเป็นค่าใชจ่้ายที�มีภาระตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทาํนองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ จะตดัจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามที�จ่ายจริง 
อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการมีสิทธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียว 
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หรือเฉลี�ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจาํนวนเท่าๆ กนั หรือตาม
ระยะเวลาที�เห็นสมควร ทั,งนี,  การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไป หรือตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นั,น 

26.3 การเปลี<ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผูส้ั�งซื,อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ โดยการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

27 วธีิการคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า

หน่วยลงทุน 

27.1 กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศ 

27.1.1 บริษทัจดัการจะคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ,นไตรมาส  ทั,งนี,  มูลค่าที�คาํนวณได้
ดงักล่าวตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการคาํนวณมูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

27.1.2 การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1.1 บริษทัจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างนอ้ยหนึ� ง
ฉบบัและปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และสาํนกังานใหญ่ของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั,งเปิดเผยชื�อ ประเภทและที�ตั,งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�
กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

27.1.3 ในกรณีที�มีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�เกิดขึ,นภายหลงัจากวนัที�คาํนวณตามขอ้ 27.1.1 
อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานอย่างมีนัยสําคญั บริษทัจดัการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1.2 และ
หากเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ,นภายหลงัจากวนัที�มีการเปิดเผยตามขอ้ 27.1.2 
บริษทัจดัการจะเปิดเผยเรื�องดงักล่าวโดยพลนั 

27.2 วธีิการคํานวณ  

 ในการคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะคาํนวณตามวิธีการดงัต่อไปนี,  

27.2.1 ในกรณีของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน  บริษทัจดัการจะใช้ราคาที�ไดจ้ากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั, งล่าสุด แลว้แต่กรณี เวน้แต่การคาํนวณ
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมครั, งแรก บริษทัจดัการจะใชร้าคาที�ลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื,นฐาน 
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27.2.2 ในกรณีของทรัพยสิ์นอื�น บริษทัจดัการจะกาํหนดมลูค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สมาคมบริษทั
จดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

27.2.3 การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษทั
จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(1)   คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตาํแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(2)   คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตาํแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี�
ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที�หา้ทิ,ง 

ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ,นจากการคาํนวณตามวรรคหนึ�ง  บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์
นั,นรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

เงื�อนไขเพิ�มเติม : 

สําหรับวิธีการคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�
ระบุไวใ้นขอ้นี,  เวน้แต่กรณีที�คณะกรรมการ ก .ล .ต .  สาํนกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต . และ /หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กาํหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น  

ทั,งนี,  การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�
บริษทัจดัการประกาศเป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการ
ประเมินค่าครั, งล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมเขา้ลงทุน ซึ� งมูลค่า
ดงักล่าวอาจไม่ใช่มลูค่าที�จะซื,อขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมเขา้ลงทุน ดงักล่าว 

28 การจดัทํารายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 

28.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานประจาํปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ,นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม โดย
รายงานดงักล่าวจะมีรายการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

28.2 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานที<ยงัสร้างไม่เสร็จ 

ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นโครงการที�ไม่แลว้เสร็จ บริษทั
จดัการจะจดัทาํรายงานความคืบหน้าของโครงการทุก  ๆ 6 เดือนนบัแต่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นนั,น ซึ� ง
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จะต้องมีรายการตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของกาํหนดเวลา 6 เดือน  

ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื,อขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะจดัส่ง
รายงานกล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

29 การประเมนิค่าทรัพย์สิน 

29.1 หลกัเกณฑ์การประเมนิค่า 

29.1.1 บริษทัจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
29.2 และหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงัต่อไปนี,  

(ก) การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) ถึง (4) ของกองทุน
รวมจะกระทาํทุก 3 ปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั, งล่าสุด 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน จะกระทาํโดยผูป้ระเมินค่าราย
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครั, งมิได ้

(ค) ในกรณีที�ปรากฏแก่บริษทัจดัการว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือกรณีที�ไดรั้บ
การร้องขอจากผูดู้แลผลประโยชน์หรือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะจดั
ใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานโดยไม่ชกัชา้ 

29.1.2  ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�เป็นหุน้หรือตราสารแห่งหนี, ที� 
ออกโดยบริษัทตามข้อ 6.1.1 (5) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื,นฐานที�บริษทัดกัล่างกล่าวลงทุน ทั,งนี,  ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29.1.1 โดยอนุโลม 

29.2 กรณีทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื�นฐานเป็นทรัพย์สินตามข้อ 6.1.1 (1) ถึง (4) 

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมจะไดม้าตอ้งผา่นการประเมินค่าที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน 

29.2.1 ผูป้ระเมินค่าตอ้งเป็นนิติบุคคลที�มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี�ยวชาญในการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน  

29.2.2 เป็นการประเมินค่าอยา่งเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

29.2.3 การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

(1)   ดาํเนินการล่วงหนา้ก่อนการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 
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(2)   กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าตั, งแต่ 50,000,000 บาทขึ,นไป ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู ้
ประเมินค่าอยา่งนอ้ย 1 ราย  

(3)   กรณีการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานเป็นการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง ตอ้งผา่นการประเมินค่าโดยผูป้ระเมินค่าอยา่งนอ้ย 2 ราย 

30 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที�สิ,นสุดรอบบญัชี วนัที� 31 เดือนธนัวาคม ของทุกปี 

วนัที�สิ,นสุดรอบบญัชีครั, งแรก วนัที� 31  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

31 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

31.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล  

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 7 ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ
ในการไดรั้บเงินปันผลตามหลกัเกณฑที์�ระบุไวใ้นโครงการ 

31.2 สิทธิในการลงมตเิพื<อแก้ไขเพิ<มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื�อทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบริษทัจดัการจะทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการ
จดัการกองทุนรวม เมื�อไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 

ทั,งนี,  การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

31.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื<อเลกิโครงการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษทั
จดัการจะจดัให้มีผูช้าํระบญัชีที�สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต . เห็นชอบ เป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะได้
ดาํเนินการให้มีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหนี, สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอื�น คืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉลี�ยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั,งหมดในขณะที�เลิกกองทุนรวม 

31.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํการโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทุน” 

31.5 สิทธิในการร้องขอให้มกีารจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อมีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งถือหน่วย
ลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 
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เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้บริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 

31.6 สิทธิประโยชน์อื<น ๆ 

31.6.1 สิทธิในการจาํนาํหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที�บริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด 

31.6.2 สิทธิในการออกเสียงเพื�อลงมติเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของกองทุน 

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกองทุน
รวม ตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยจะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซึ�งคิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน
เกินกวา่กึ�งหนึ�งของหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 

31.6.3 สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเมื�อมีการลดเงินทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินคืนเมื�อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�ระบุไว้
ในโครงการ 

32 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1.1 บริษทัจดัการอาจขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
โดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนกไ็ด ้

ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแสดงขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสินใจของผู ้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อขอมติ 
ซึ� งรวมถึงความเห็นของบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในเรื� องที�ขอมติ 
และผลกระทบที�ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจากการลงมติในเรื�องดงักล่าว  

32.1.2 บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อมีผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด
ของกองทุนรวม เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยระบุ
เหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 

32.2 องค์ประชุม 

การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน  องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ย
กวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั,งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่หนึ� งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม ทั,งนี,  เวน้แต่กรณี
การขอมติเพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ซึ�งตอ้งเป็นไปตามขอ้ 33 
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32.3 มตปิระชุม 

32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ�งต่อหน่วยลงทุนหนึ�งที�ตนถือ  โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที�มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นบุคคลดงัต่อไปนี,  

(1) ผูถ้กูจาํกดัสิทธิออกเสียงเนื�องจากการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราที�กาํหนดในขอ้ 
8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5 แลว้แต่กรณี หรือ 

(2) ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในเรื�องที�จะลงมตินั,น 

32.3.2 มติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหถื้อตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 32.3.3  

32.3.3 กรณีที�เป็นการขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน มติของผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี,  ให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ก) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

(ข) การเพิ�มเงินทุนหรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี� ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื,นฐาน 

(ง) การตกลง ยินยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง ในกรณีที�บริษทัที�กองทุนรวมเป็นผูถื้อ
หุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5) จะดาํเนินการตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  

32.3.4  ขอ้ 32.3.2 และขอ้ 32.3.3 จะไม่ใหน้าํมาใชก้บักรณีการขอมติเพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม ซึ�งตอ้งเป็นไปตามขอ้ 33 

32.3.5 ในกรณีกองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด บริษัทจัดการจะปฎิบัติตาม
หลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงันี,  

(1) การขอมติในเรื�องที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด ตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเกินกึ�งหนึ� งของจาํนวนหน่วยลงทุนทั,งหมดของ
ชนิดนั,น 
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(2) การขอมติในเรื�องที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดหนึ�งชนิดใด  บริษทั
จดัการจะขอมติเฉพาะจากผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดนั,น  โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงของผู ้
ถือหน่วยลงทุนเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนทั,งหมดของชนิดดงักล่าว 

33 การแก้ไขเพิ<มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

33.1 การแก้ไขเพิ<มเติมโครงการกรณีการแก้ไขเพิ<มเติมข้อมูลมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิ<มขึ�น 

การแก้ไขเพิ<มเตมิกฎหมาย และการแก้ไขรายละเอยีดบุคคล 

บริษทัจดัการอาจแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ในกรณีดงัต่อไปนี,  

33.1.1 การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มลูซึ�งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั,งปวงไดรั้บประโยชนเ์พิ�มขึ,น 

33.1.2  การแกไ้ขเพิ�มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ   2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั�งที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

33.1.3 การแกไ้ขชื�อและรายละเอียดอื�นของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 

33.2 การแก้ไขเพิ<มเตมิโครงการกรณีอื<นๆ 

33.2.1 หากมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือวิธีการจดัการกองทุนรวม
เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
โดยหากมิไดก้ระทาํโดยมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม กจ็ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

33.2.2 ในกรณีที�มติดงักล่าวของผูถื้อหน่วยลงทุนเกี�ยวขอ้งกบัสิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบตามขอ้ 
25 “สิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ที�ปรึกษาทางการเงิน
ของกองทุนรวม (ถา้มี) ที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) และบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น” หรือ
เกี�ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 26 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เรียกเกบ็จากผู ้
สั�งซื,อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน ์นายทะเบียน
หน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ที�ปรึกษา หรือผูอื้�นที�ใหบ้ริการแก่กองทุนรวม มติ
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ 
หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม และอยูใ่นขอบเขตที�บริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ที�ปรึกษา หรือผูอื้�นที�ใหบ้ริการแก่กองทุน
รวม (แลว้แต่กรณี) เห็นวา่สามารถกระทาํได ้

33.2.3 ในกรณีที�การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุนรวม ไดก้ระทาํโดยมีมติเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�มีมติใหแ้กไ้ขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ทราบผลการลงมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที�การขอมติกระทาํโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน 

33.2.4 บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายหรือผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(โดยไม่ชกัชา้และไม่เกิน 10 วนัทาํการ) 
และจะประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที�ไดมี้มติแกไ้ขหรือภายใน 15 วนันบัจาก
วนัที�ทราบผลการลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที�การขอมติกระทาํโดยการส่งหนงัสือขอมติ
ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

33.2.5 การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ให้สามารถกระทาํไดเ้มื�อไดรั้บมติโดยเสียงขา้ง
มากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 
หรือตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน อนึ�ง บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการยบัย ั,งพิเศษ (veto 
right) สาํหรับการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 
ที�ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บความเสียหาย หรือขดั
ต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที�และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึ�งเป็นคู่สญัญาของกองทุนรวม 

33.2.6 การนับมติในการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการตามข้อนี,  อยู่ภายใต้บังคับความในข้อ ข้อ 32.3.1 
“หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน” 

33.2.7 บริษทัจดัการมีอาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมเรื�องการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมในโครงการ
จดัการกองทุนรวมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขประกาศทน. 1/2554 ซึ� งไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมในอนาคต โดยบริษทัจดัการไม่ตอ้งขอมติผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื�อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมอีก 

34 ผลบังคับของโครงการจดัการกองทุน 

34.1 บริษทัจดัการมีหนา้ที�ปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการกฎหมายหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั�งที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง
กฎหมายหลักทรัพย์ทั, งนี,  ในกรณีที�ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั�งดังกล่าว  หากบริษทัจัดการได้ดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั�งนั,น ให้ถือว่าบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทุนแลว้ 

34.2 ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการใชบ้งัคบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัจดัการ
และผูถื้อหน่วยลงทุนบริษทัจดัการจะแต่งตั,งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจ
ลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการทั, งนี,  การลงนามในข้อผูกพัน



 

206/1 

 

ระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการของผูดู้แลผลประโยชน์ที�ไดรั้บการแต่งตั,งโดยชอบให้
ถือวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั,งปวง 

34.3 การที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื,อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการ
จัดการกองทุน ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที�จะผูกพนัตาม
ขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

35 ช่องทางที<ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผูล้งทุนสามารถขอรับขอ้มลูรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการ ไดที้� 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

ที�อยู ่ : 400/22 ชั,น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
  กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2673 3999 
โทรสาร  : 0 2673 3898 

36 การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม 

36.1 เหตุเลกิโครงการ 

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งหรือหลายเหตุการณ์
ดงันี,  

36.1.1 เมื�อจํานวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย   เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สาํนกังาน  

36.1.2 เมื�อมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวมและบริษทัจดัการนาํเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จนทําให้กองทุนรวมมีเงินทุนจดทะเบียนตํ� ากว่า 
2,000,000,000 บาทเมื�อคาํนวณจากมลูค่าที�ตราไวข้องหน่วยลงทุน 

36.1.3 เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐานของกองทุนรวมและบริษัทจัดการไม่
สามารถดาํเนินการเพื�อใหท้รัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกนั
ไม่นอ้ยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุน
รวม ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�จาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื,นฐาน 

36.1.4 เมื�อสาํนกังานมีคาํสั�งเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั,งกองทุนรวม 

36.1.5 เมื�อไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั,งหมดของกองทุนรวม 
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36.1.6 เมื�อครบอายโุครงการ (ถา้มี) 

 

36.2 เงื<อนไขเพิ<มเตมิในการเลกิโครงการ 

36.2.1 เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจตามกฏหมายสั�งใหบ้ริษทัจดัการเลิก
กองทุนรวม เนื�องจากบริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
กองทุนรวม 

36.2.2 เมื�อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทุนเห็นสมควรใหมี้การเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่องและไม่สามารถเพิ�มเงินทุนไดต้ามจาํนวนที�ตอ้งการ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาํรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน ได้ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ฯลฯ 

36.2.3 เมื�อบริษทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) 
เรื�องเงื�อนไขในการเปลี�ยนบริษทัจดัการ แต่กองทุนรวมและ /หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั,งบริษทัจดัการกองทุนรวมอื�นใดมารับหนา้ที�ไดภ้ายใน 90  วนันบัแต่วนัที�บริษทัจดัการได้
ทาํการบอกกล่าว 

36.2.4 มติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุน คือ มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ� งถือหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมด โดยการนบัมติจะอยู่ภายใตบ้งัคบั
ขอ้จาํกดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 32.3.1 “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน” 

36.2.5  เมื�อเกิดกรณีตามขอ้ 36.1 หรือกรณีอื�นใดที�อาจทาํใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม บริษทัจดัการจะรายงาน
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์โดยไม่ชกัชา้  และในกรณีที�กองทุน
รวมมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

36.2.6 การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกาํหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตุอื�นที�ทราบกาํหนดการ
เลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี,  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย ์ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ 

(2)   ดาํเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื�อให้ผูล้งทุนทราบเรื�องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ�น เป็น
ตน้ 

37 การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวธีิการเฉลี<ยเงนิและหรือทรัพย์สินอื<นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื<อเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม 
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เมื�อเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะจดัให้มีผูช้าํระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เป็นผูช้ ําระบัญชีเพื�อทาํหน้าที�จาํหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี, สินของกองทุนรวม 
รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉลี�ยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อ
หน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยูต่ามสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั,งทาํการอยา่งอื�นที�จาํเป็นเพื�อใหก้าร
ชาํระบญัชีเสร็จสิ,น ทั,งนี,  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  เมื�อ
ชาํระบญัชีเสร็จสิ,นแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหากปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ� ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

38 การเพกิถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งต่อไปนี,  

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 9 “การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย” 

(2) เมื�อครบกาํหนดอายขุองกองทุนรวม หรือเหตุอื�นที�ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 

(3) บริษทัจัดการดาํเนินการหรือกระทาํการดังต่อไปนี, อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปลี�ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนหนงัสือเวียนที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหถื้อปฏิบติั 

(ข) เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จในแบบคาํขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมที�ยื�นต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือที�เปิดเผยต่อประชาชนทั�วไป หรือไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของกองทุนรวมที�เป็นสาระสําคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทุนรวมที�เป็นสาระสาํคญั 

(ค) ดาํเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปลี�ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน 

(4) เมื�อปรากฏกรณีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัจดัตั,งกองทุนรวม หรือ 

(5) บริษทัจดัการร้องขอใหเ้พิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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39 อื<นๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื<องจากการที<กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื<น 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพื�อกองทุนรวมจากบุคคลที�เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื�องมาจากการ
ใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  

39.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไวน้ั,นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี�ยวกบั
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

39.1.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใช้บริการของบุคคลนั,นบ่อยครั, งเกินความ
จาํเป็นเพื�อใหก้องทุนรวมไดรั้บประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ�งใหแ้ก่กองทุนรวมที�อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการจะกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยที์�อาจมีไวไ้ดข้องกองทุน
รวมนั,นดว้ย  

อนึ� ง บริษทัจดัการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อประโยชน์ของบริษทัจดัการจากบุคคลที�เป็นผู ้
ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้เนื�องจากเป็นขอ้
ห้ามที�โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื� องที�ไม่พึงกระทาํ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ที�ผูใ้ห้บริการจดั
ใหแ้ก่บริษทัจดัการ หรือพนกังานของบริษทัจดัการตามเทศกาลที�เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัที�
บริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซึ� งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี, ได ้ณ ที�ทาํการของบริษทั
จดัการ 

ทั,งนี,  บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีของ
กองทุนรวมดว้ย 

39.2 การดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปลี�ยนให้บริษทั
จดัการรายอื�นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ� งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ� งของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั,งหมดของกองทุนรวมภายใน   15  วนันบัแต่วนัที�บริษทัจดัการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั,งนี,  หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
บริษทัจดัการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
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คดัเลือกบริษทัจัดการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที�มี
ค่าใชจ่้ายเกิดขึ,นจากการเปลี�ยนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั,งนี,  
หากบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป 

39.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั,งบริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้
หลกัทรัพย ์หรือ บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยที์�
เป็นหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื�อทาํหนา้ที�ซื,อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื�อรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้

39.4 การขอสงวนสิทธิในการยบัยั�งพเิศษ (veto right) 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยบัย ั,งพิเศษ (veto right) สาํหรับการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนที�ขดั
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ /หรือจรรยาบรรณ หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผล
ให้กองทุนรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ที�และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ� งเป็น
คู่สญัญาของกองทุนรวม 

39.5 การประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์ เงื<อนไข และวธีิการจดัตั�งและจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมี้การประกาศแกไ้ขหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวิธีการจดัตั,งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐาน บริษทัจดัการจะดาํเนินการและแกไ้ข
โครงการให้สอดคลอ้งกบัประกาศฉบบัแกไ้ขดงักล่าว ตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ทั,งนี,  บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการ
แกไ้ขโครงการ 

39.6 ช่องทางและวธีิการร้องเรียน  

 ผูล้งทุนสามารถส่งขอ้ร้องเรียนไดที้�หน่วยงานดงัต่อไปนี,  
(1) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

ที�อยู ่  :400/22 ชั,น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
   กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ :0 2673 3999 
โทรสาร  :0 2673 3898 

(2) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .(Help Center) โทรศพัท ์0 2263 6000 หรือ www.sec.or.th  

39.7 การระงบัข้อพพิาทโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 
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********************************* 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี�ยงจากการลงทุนซึ� งผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืน
เต็มจาํนวน จึงไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ดงันั,น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลใน
หนงัสือชี,ชวน และความเสี�ยงจากการลงทุนอยา่งละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื�อมีขอ้สงสัยควรสอบถามผู ้
ติดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจซื,อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื�อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี,
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ,นจากการลงทุนดงักล่าวได ้

• กองทุนรวมนี, มีการลงทุนในสิทธิการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต ซึ� งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับ
ในอนาคตจากจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื,นฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสําคญั ดงันั,น มูลค่าของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื,นฐานที�กองทุนรวมลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตที�เหลืออยู ่โดยผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและไดรั้บการคืนเงินลงทุนดว้ยการลดทุน 
และเมื�อสิ,นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตดงักล่าวที�กองทุนรวมไดล้งทุนไว ้
มลูค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบ์าทได ้

• ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดขึ้,นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื,อคืนหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชี, ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื,นฐานโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือชี,ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที�เสนอขายนั,น 

หนังสือชี�ชวนฉบับนี�รวบรวมขึ�นโดยใช้ข้อมูล ณ วนัที< 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
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สาระสําคญัของสัญญาที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 
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สาระสําคัญของสัญญาที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

1. สาระสําคัญของสัญญาหลกัที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 

1.1. สญัญาขายไฟฟ้าและไอนํ,าระหวา่ง บี.กริม 1 และผูซื้,อ 

1.1.1. สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 21 ปี ตั,งแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า (17 กนัยายน พ.ศ. 2541 - 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562)  

ณ วนัที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั, งแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 6 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

กฟผ. ตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขาย 

(1) พลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตที์�ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท ์
(“พลงัไฟฟ้าตามสญัญา”) 

(2) พลงังานไฟฟ้า โดยตั,งแต่ปีที�สองจนถึงปีก่อนปีสุดทา้ยของสัญญา 
กฟผ. จะรับซื,อพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 ในปริมาณไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต)์ คูณ
กบัจาํนวนชั�วโมงในรอบปี (24 ชั�วโมง x จาํนวณวนัในปีนั,นๆ) 
หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าที� บี.กริม 1 ไม่สามารถจ่ายให ้กฟผ. 
ไดต้ามที� กฟผ. สั�งการตามปริมาณและระยะเวลาที�กาํหนด และ/
หรือ บี.กริม 1 หยุดการผลิตและจาํหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ       
บี.กริม 1 เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให ้กฟผ.  

หาก กฟผ. รับซื,อไม่ครบในปีใด กฟผ. มีสิทธิจะรับซื,อให้ครบ
ภายใน 2ในปีถดัไป ในกรณีที� กฟผ. ไม่สามารถรับซื,อพลงังาน
ไฟฟ้าไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนดเป็นปีที�สอง กฟผ. จะชาํระค่า
พลงังานไฟฟ้าในส่วนที�ขาดตามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยใน
รอบปีที�สอง 

บี.กริม 1 ตอ้งขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และกฟผ. จะตอ้งรับซื,อไฟฟ้าที� บี.
กริม 1 ขายโดยมีจาํนวนชั�วโมงที�ขายให ้กฟผ. และกฟผ. รับซื,อรวมทั,งปี
ไม่นอ้ยกวา่ 7,008 ชั�วโมง ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสญัญา 

บี.กริม 1 สามารถลดปริมาณพลงัไฟฟ้าที�กาํหนดไวใ้นสญัญาลง เพื�อนาํไป
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จาํหน่ายให้แก่บุคคลที�สามหรือใชเ้องเพิ�มขึ,น ทั,งนี,  กฟผ. จะลดค่าไฟฟ้า
ขั,นตํ�าที�ตอ้งชาํระตามส่วนและยงัมีสิทธิเรียกคืนเงินที�ไดช้าํระไปแลว้แต่
ไม่ไดรั้บพลงัไฟฟ้าจากบี.กริม 1 (บวกดว้ยดอกเบี,ยที�เกิดจากเงินที�ชาํระไป
แลว้) 

อตัราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น  

(1) อตัราค่าพลงัไฟฟ้า ในอตัรา 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

(2) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ในอตัรา 0.85 บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

สูตรปรับอตัราค่า
ไฟฟ้า 

 

อตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะมีการเปลี�ยนแปลงเมื�ออตัราแลกเปลี�ยนเงินเหรียญ
สหรัฐ เปลี�ยนแปลงจากอตัราแลกเปลี�ยนฐาน (27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 
ตามสูตรดงันี,   

0.20]
27

FX
 x [0.80x CPCP tGAS

0

GAS

t +=  บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

โดย GAS

tCP  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต/์เดือน) 

        
GAS

0CP  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าพื,นฐาน 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

tFX      = อตัราแลกเปลี�ยนเงินเหรียญสหรัฐ ถวัเฉลี�ยของอตัราซื,อ
และอตัราขายทางโทรเลข ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน t ที�ธนาคาร
พาณิชยใ์ชซื้,อขายกบัลกูคา้ ซึ� งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(บาท/เหรียญสหรัฐ)  

อัตรา ค่ าพลังงานไฟฟ้าจะเปลี� ยนแปลงเ มื� อราคา ก๊าซธรรมชา ติ
เปลี�ยนแปลงจากราคาฐาน (77.0812 บาท/ลา้นบีทีย)ู ซึ� ง กฟผ.ตกลงที�จะ
ปรับราคาใหแ้ก่ผูข้ายไฟฟ้า  ตามสูตรดงันี,  

 )ESEP(EP
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t += บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

RateHeat  x )P(P
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t
−= บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

โดย  GAS

tEP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

GAS

0EP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพื,นฐาน 0.85 บาท/กิโลวตัต-์
ชั�วโมง 
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GAS

tES  = ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t 
(บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

tP        =  ราคาก๊าซธรรมชาติที� ปตท. จาํหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน t (บาท/ลา้นบีทีย)ู 

0P        =  ราคาก๊าซธรรมชาติที� ปตท. จาํหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538 ที�ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 
77.0812 บาท/ลา้นบีทีย ู

Heat Rate = ค่าความสิ,นเปลืองในการใชเ้ชื,อเพลิงเฉลี�ย เพื�อการผลิต
พลงังานไฟฟ้า มีค่าเท่ากบั 8,600 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั�วโมง 

การควบคุม และ
การปฏิบติัการ
โรงไฟฟ้า 

บี.กริม 1 ตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนที� นาํไปใชใ้นกระบวนการ
อุณหภาพไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 โดยเฉลี�ยในแต่ละปี หากไม่สามารถปฏิบติั
ได ้บี.กริม 1 จะตอ้งชาํระค่าปรับ (ค่าปรับไอนํ,า) ให ้กฟผ. เป็นจาํนวนเงิน
ในอตัราร้อยละ 50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าที� กฟผ. ไดช้าํระใหแ้ก่ บี.กริม 1 
ในรอบปีนั,นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบัผลต่างของสัดส่วนพลงัความ
ร้อนที�กาํหนด กบัที� บี.กริม 1 ทาํไดจ้ริง 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าให ้กฟผ. เดือนละครั, ง และ กฟผ. 
ตอ้งชาํระเงินให ้บี.กริม 1 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที� กฟผ. ไดรั้บใบเรียก
เกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 

ในกรณีที� บี.กริม 1 ยื�นใบเรียกเกบ็เงินอยา่งอื�นนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้า
ประจาํเดือนขา้งตน้ ให้ กฟผ. หรือ กฟผ. ยื�นใบเรียกเก็บเงินให ้บี.กริม 1 
แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ให้ฝ่ายที�ถูกเรียกเก็บเงินชาํระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ� ง
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินนั,น 

หลกัประกนั บี.กริม 1 ยื�นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเป็นหนงัสือคํ,าประกนัของ
ธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 148,130,491.10 บาท 

เหตุผิดสญัญา (1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนด 

(2) บี.กริม 1 ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลามากกวา่ 
15 วนัติดต่อกนั 
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(3) บี.กริม 1ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สาํคญัได ้

(4) บี.กริม 1 ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขสาํคญัเกี�ยวกบัมาตรฐาน
คุณภาพไฟฟ้าตามที�กาํหนด 

การเลิกสญัญา ในกรณีที� เกิดเหตุผิดสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ได้เป็นผูผ้ิดสัญญามี
หนังสือแจ้งให้ฝ่ายที�ผิดสัญญาดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วนั (กรณีผิดสญัญาขอ้หนึ�งขอ้ใดที�ไม่ใช่การผิดนดัชาํระเงิน) 
หรือ 15 วนั (กรณีผิดนดัชาํระเงิน) หากคู่สญัญาฝ่ายที�เป็นผูผ้ิดนดัไม่แกไ้ข
ใหอี้กฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี,ได ้

ผลของการเลิก
สญัญา 

ในกรณีที� บี.กริม 1 ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. 
ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุที� บี.กริม 1 
ปฏิบติัผิดสัญญา กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจาก บี.กริม 1 เท่ากบั
เงินค่าพลงัไฟฟ้าที� บี.กริม 1 ไดรั้บไปแลว้นบัแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า 
หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้าที� บี.กริม 1 ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 
พร้อมดอกเบี, ยและค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 (ในกรณีที�ยกเลิกสัญญา 
ภายใน 5 ปี) หรือร้อยละ 5 (ในกรณีที�ยกเลิกสญัญาภายหลงั 5 ปี) 

ในกรณีที� บี.กริม 1 ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพราะเหตุที� 
กฟผ. ผิดสญัญา กฟผ. จะคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 1 และให ้บี.กริม 1 
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานี, ให้แก่บุคคลอื�นโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� ง เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี,  

(1) การโอนสิทธิและหน้าที�ของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษทัใน
เครือซึ� ง กฟผ. เป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าครึ� งหนึ� งของหุ้นทั,งหมด 
และผูรั้บโอนจะตอ้งมีความสามารถต่างๆ ที�จาํเป็นสําหรับการ
ปฏิบติัหนา้ที�ตามสญัญาเช่นเดียวกบั กฟผ. 

(2) การโอนสิทธิและหน้าที�ของ บี.กริม 1 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้
สินเชื�อทางการเงินเพื�อใช้ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้
สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็นหลกัประกนัในการใหสิ้นเชื�อ 
ตามเงื�อนไขที�กาํหนด 
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เหตุสุดวิสยั ในกรณีที�คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี,  อัน
เนื�องมาจากเหตุสุดวิสัย จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั,นผิดสัญญาไม่ได้ และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั,งสิ,น และให้ขยาย
ระยะเวลาที�ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ออกไปเท่ากบัระยะเวลาที�เกิดเหตุสุดวิสัยขึ,น 
เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายที�มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาไม่ต้องการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 

     

1.1.2.  สัญญาซื�อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 1 กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัแต่วนัเริ�มตน้สญัญา โดย บี.กริม 1 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
ไฟฟ้าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัที�สามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้

ผูซื้,อไฟฟ้าสามารถแสดงความจาํนงต่ออายุสัญญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิ 
โดยผูซื้,อไฟฟ้าตกลงที�จะรับซื,อไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน 
หากในเดือนใดที�พลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิมีจาํนวนนอ้ยกวา่ร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซื้,อไฟฟ้า
ตกลงจะชาํระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 ของปริมาณ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้, อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิที�ใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้า
สูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือนนั,น จะถกูสะสมในบญัชีของผูซื้,อเพื�อใช้
ในเดือนถดัไป 

อตัราค่าไฟฟ้า คิดจากสูตร  

ค่าไฟฟ้า =  [ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า + ค่าพลงังานไฟฟ้า + ค่าบริการ + 
ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั + ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง 
(ถา้มี)] +ภาษีมลูค่าเพิ�ม  

โดยที� 
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1. ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า ใหค้าํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ 
กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า ให้คาํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ที�
ใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา จะใหส่้วนลดค่าพลงังานไฟฟ้า ในจาํนวนร้อย
ละที�กาํหนดซึ�งเรียกวา่ส่วนลดจูงใจ  ร้อยละของส่วนลดจูงใจจะเป็นไป
ตามค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (monthly electric load 
factor)  

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือนกาํหนดไวโ้ดยใชสู้ตรต่อไปนี,  

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (MELF) =  
พลงังานไฟฟ้าในรอบเดือน (กิโลวตัต-์ชั�วโมง) / (ความตอ้งการไฟฟ้า
สูงสุดประจาํเดือน (กิโลวตัตสู์งสุด) x 24 x จาํนวนวนัในเดือนนั,น) 

3. ค่าบริการ ใหค้าํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่ณ 
เวลาของสญัญา 

4. ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั คาํนวณจากพลงัไฟฟ้าที�ส่งไปยงั
จุดเชื�อมต่อในระหวา่งงวดการเรียกเกบ็เงินดงักล่าว  ค่าการปรับอตัราค่า
ไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (AAC) สําหรับงวดการเรียกเก็บเงินแต่ละงวด 
หมายถึง ปริมาณพลงังานสุทธิที�ส่งมอบ (NED) ในระหว่างงวดการ
เรียกเกบ็เงินดงักล่าวคูณดว้ยค่าความผนัผวนนํ,ามนั (FTA) และการปรับ
อตัราการใชค้วามร้อนประจาํเดือนของโรงงาน (HRA) ซึ� งการชาํระเงิน
ดงักล่าวจะคาํนวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปนี,  

 AAC = NED x (FTA + HRA) 

โดยที� FTA = ค าธรรมเนียมพิเศษจากความผนัผวนของราคา
นํ,ามนั ที�เป็นเกณฑใ์นขณะนั,น(ที�กาํหนดไวเ้ป็น 
บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งรู้จกักนัโดยทั�วไปใน
ชื�อ “ค่าความผนัผวนนํ,ามนั” ซึ�งคลา้ยคลึงกบัที� 
กฟภ. บงัคบัใชเ้ป็นครั, งคราวต่อค่าพลงังาน
ไฟฟ้าของกฟภ. 

  HRA = ตวัประกอบอตัราการใชค้วามร้อนประจาํเดือน
ของโรงงาน (ที�กาํหนดไวเ้ป็น บาท/กิโลวตัต-์
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ชั�วโมง) 

5. ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง คิดจากค่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของกฟภ. 
สําหรับกาํลงัไฟฟ้าแฝงแต่ละกิโลวาร์ (kVar) จากระดบัตวัประกอบ
กาํลงัไฟฟ า (Power Factor) ที�วดัไดต้ํ�ากวา่ 0.85 ภายในงวดการเรียกเกบ็
เงินแต่ละงวด  

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าใหผู้ซื้,อไฟฟ้าเดือนละครั, ง และ ผู ้
ซื,อไฟฟ้าตอ้งชาํระเงินให้ บี.กริม 1 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบ
เรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 

หลกัประกนั ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงมอบหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 1 ก่อนวนัเริ�มตน้สัญญา
เป็นจาํนวนเท่ากบัค่าไฟฟ้า 2 เดือนโดยประมาณ 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซื้,อไฟฟ้าไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนดภายใน 7 วนันบัแต่ได้
รับคาํบอกกล่าวถึงการไม่ชาํระเงินนั,นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.
กริม 1  

(2) บี.กริม 1ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผูซื้, อไฟฟ้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เมื�อเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งคําบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายที�ผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณีที�ผูซื้, อไฟฟ้าย ้ายที�ตั, งโรงงานออกนอกเขตพื,นที� นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งคาํบอกกล่าวแก่ บี.กริม 1 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(3) หลงัจากระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดยการส่งคาํบอก
กล่าวเลิกสญัญาแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

ผลของการเลิก
สญัญา 

คู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่าย
ที�ผิดสญัญา 

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสญัญานี,ใหแ้ก่บุคคลอื�นโดยไม่ไดรั้บ

ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ที�ของ บี.กริม 1 ตามสัญญาใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเชื�อทางการเงินเพื�อใช้
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ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็น
หลกัประกนัในการใหสิ้นเชื�อ  

    

 ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 มีจาํนวน
ทั,งสิ,น 35 ราย รวม 40 ฉบบัดงัต่อไปนี,   

ลาํดบัที< ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม

สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

1 บริษทั ไดกิ,น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  
ถึง 

4.000 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

2 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  
ถึง 

4.500 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3 บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกดั 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541       
ถึง 

1.000 

6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

4 บริษทั ไทยซมัมิท พีเคเค บางปะกง จาํกดั 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  
ถึง 

1.000 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

5 บริษทั โซนี� เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542  
ถึง 

4.000 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

6 บริษทั เอก็เซดี,  (ประเทศไทย) จาํกดั 14 มีนาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

0.400 

13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

7 บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 28 มีนาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

0.300 

27 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

8 บริษทั สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จาํกดั 28 มีนาคม พ.ศ. 2542    
ถึง 

27 มีนาคม พ.ศ. 2557 

0.500 

9 บริษทั สยามคาลโซนิค จาํกดั 9 เมษายน พ.ศ. 2542      
ถึง 

0.220 

8 เมษายน พ.ศ. 2557 

10 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

1.500 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

11 บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จาํกดั 12 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

1.300 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

12 บริษทั อาซาฮี เทค อลมิูเนียม (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

12 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

0.900 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

13 บริษทั ไดกิ อลมิูเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 ถึง 

0.450 

26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

14 บริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จาํกดั 12 กนัยายน พ.ศ. 2542    
ถึง 

1.050 

12 กนัยายน พ.ศ. 2557 

15 บริษทั โอกาวา เอเซีย จาํกดั 19 กนัยายน พ.ศ. 2542   
 ถึง 

0.640 

18 กนัยายน พ.ศ. 2557 

16 บริษทั เควายบี สเตียริ�ง(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542       
ถึง 

0.300 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

17 
 

บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

0.400 
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ลาํดบัที< ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม

สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

18 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

0.260 

19 บริษทั โจตนั พาวเดอร์ โคท้ติ,งส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2542   
ถึง 

11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

1.000 

20 บริษทั โจตนัไทย จาํกดั 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2542   
ถึง 

11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

0.800 

21 บริษทั ไทย มตัโต เอน็ เอส จาํกดั 30 มกราคม พ.ศ. 2543  
 ถึง 

29 มกราคม พ.ศ. 2558 

0.400 

22 บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จาํกดั 30 มกราคม พ.ศ. 2543   
ถึง 

29 มกราคม พ.ศ. 2558 

0.280 

23 บริษทั ซูมิโตโม อีเลค็ตริก ซินเตอร์ด                
คอมโพเนน้ทส์ (ที) จาํกดั 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2543  
 ถึง 

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

0.460 

24 บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

0.550 

25 บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จาํกดั 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

0.600 

26 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

12 เมษายน พ.ศ. 2543   
 ถึง 

11 เมษายน พ.ศ. 2558 

3.600 

27 บริษทั ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จาํกดั 19 มีนาคม 2543             
ถึง 

0.360 

18 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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ลาํดบัที< ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม

สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

28 บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

0.900 

29 บริษทั แวนดา้แพค จาํกดั 28 มกราคม พ.ศ. 2544   
ถึง 

1.400 

27 มกราคม พ.ศ. 2559 

30 บริษทั โทแอคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  
ถึง 

0.500 

23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

31 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1 มกราคม พ.ศ. 2545      
ถึง 

0.315 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

32 บริษทั ซนัอิ (ประเทศไทย) จาํกดั 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  
ถึง  

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

0.500 

33 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2545   
ถึง 

0.200 

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

34 บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั 17 มีนาคม พ.ศ. 2556    
ถึง  

16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

1.500 

35 บริษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จาํกดั 22 มีนาคม พ.ศ. 2556     
ถึง  

21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

3.250 

36 
 

 

บริษทั ตา้ถุง (ประเทศไทย) จาํกดั 22 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

5.000 

37 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
ถึง 

3.000 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

38 บริษทั แวนดา้แพค จาํกดั 10 สิงหาคม พ.ศ. 2546  2.300 
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ลาํดบัที< ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม

สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

ถึง  
9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

39 บริษทั นอร์ดสนั เอก็ซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

22 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

1.500 

40 บริษทั สยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จาํกดั 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

15.000 

  66.135 

 
1.1.3. สัญญาซื�อขายไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 1 และบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกัด  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัตั,งแต่วนัที� 7 ตุลาคม 2541 ถึงวนัที� 6 ตุลาคม 2556 

ผูซื้,อสามารถแสดงความจาํนงต่ออายุสัญญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกดั (ผูซื้,อ) ตกลงซื,อ และ บี.กริม 1 ตกลงขาย
ไอนํ, าจาํนวน 6 ตนัต่อชั�วโมง ซึ� งเป็นผลพลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า บี.กริม 1 

ค่าไอนํ,าตาม
สญัญา 

คาํนวณตามสูตร 

ค่าไอนํ,าตามสญัญา =  ค่าพลงังานความร้อน + ค่านํ,า + ภาษีมลูค่าเพิ�ม 

โดยที� 

(1) ค่าพลงังานความร้อน =  ค่ากาํลงัการผลิต + ค่าพลงังาน 

 ค่ากาํลงัการผลิต   =  ค่าพลงัการผลิตตามอตัราที�กาํหนด
สาํหรับลกูคา้แต่ละราย (บาท/ตนั/
ชั�วโมง) x  SCC 

 ค่าพลงังาน  =  ค่าพลงังานตามอตัราที�กาํหนด
สาํหรับลกูคา้แต่ละราย (บาท/ตนั) x 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

TSC x GP/RGP 

ทั,งนี,คาํยอ่ขา้งตน้มีความหมายดงัต่อไปนี,  

 SCC : กาํลงัการผลิตไอนํ,าตามสญัญา, ตนั/ชั�วโมง 

 TSC : การใชไ้อนํ,าทั,งหมดในหนึ�งเดือน, ตนั 

 GP : ราคาก๊าซของเดือนก่อน 

 RGP :            ราคาก๊าซอา้งอิงตามเดือนที�กาํหนด 
 

(2)          ค่านํ,า (WC) คาํนวณตามสูตร 
 
 WC = CL  x (CPAy + CPAo) x อตัราค่านํ,าที�กาํหนด 
     2CPAo 
 โดยที� 

 CL :  การสูญเสียนํ,าที�กลั�นได,้ ตนั 

 CPAy :  การแบ่งกลุ่มโดยเฉลี�ยของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการของปีที�ผา่นมา 

              CPAo     :              การแบ่งกลุ่มโดยเฉลี�ยของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการตามปีที�กาํหนด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไอนํ,าใหผู้ซื้,อเดือนละครั, ง และ ผูซื้,อตอ้ง
ชาํระเงินให ้บี.กริม 1 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินค่า 
ไอนํ,าจาก บี.กริม 1 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซื้,อไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนดภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บคาํ
บอกกล่าวถึงการไม่ชาํระเงินนั,นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.กริม 
1  

(2) บี.กริม 1 ไม่สามารถส่งมอบไอนํ,าใหแ้ก่ผูซื้,อไดภ้ายในระยะเวลา
อนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เมื�อเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งคําบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายที�ผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกร ณี ที� ผู ้ ซื, อย ้า ย ที� ตั, ง โ ร งง านออกนอกเขต พื, น ที� นิ คม
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งคาํบอกกล่าวแก่ บี.กริม 1 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสญัญานี,ใหแ้ก่บุคคลอื�นโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ที�ของ บี.กริม 1 ตามสัญญาใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเชื�อทางการเงินเพื�อใช้
ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเชื�อ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจาก 
กฟผ. 

 

1.2.  สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท. กับ บี.กริม 1 

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั, งแต่วนัที�ลงนามในสัญญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัที� เริ� มใช้ก๊าซเพื�อ
การคา้ 

2. ระยะเวลาใชก๊้าซเพื�อการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้ 
(วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2542) และคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญา
ออกไปไดอี้ก 4 ปี 

ในการต่ออายุสัญญานั,น คู่สัญญาฝ่ายที�มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา
จะต้องทําหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และใหคู้่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงกนัในเงื�อนไข
และรายละเอียดของสญัญาต่อไป ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัแต่
วนัที� มีการบอกกล่าวขอต่ออายุสัญญา ก็ให้สัญญาสิ,นสุดลงเมื�อครบ
กาํหนดอายสุญัญา  

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

ปตท. ตกลงขายก๊าซให้ บี.กริม 1 เป็นจาํนวนไม่เกินวนัละ 32 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต สําหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 170 เมกะ
วตัต ์ซึ� งคิดจากค่าความร้อนที� 850 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

ราคาซื,อขายก๊าซ ประกอบดว้ย  
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

1. ราคาเนื,อก๊าซ – คาํนวณตามสูตรที�กาํหนด 

2. อตัราค่าผา่นท่อ – อตัราเดียวกบัที� ปตท. เรียกเกบ็จากกฟผ. (บางปะกง) 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

ปตท. จะเรียกเกบ็เงินค่าก๊าซจาก บี.กริม 1 ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนั
สิ,นงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน และ บี.กริม 1 จะชาํระเงินค่าก๊าซให ้
ปตท. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ,นงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน 

หาก บี.กริม 1 ชาํระเงินล่าชา้กวา่กาํหนด บี.กริม 1 จะตอ้งชาํระหนี,พร้อม
เบี,ยปรับในอตัรา MOR ของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) + ร้อยละ 2 
ของหนี, ที�คา้งชาํระ 

ในกรณีที� บี.กริม 1 ผิดนดัชาํระหนี,ตั,งแต่ 2 งวดติดต่อกนัขึ,นไป ปตท. มี
สิทธิหยุดส่งก๊าซให้ บี.กริม 1 จนกว่าจะไดรั้บชาํระหนี,พร้อมเบี, ยปรับ
ครบถว้น 

คาํรับรอง ในกรณีที� ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซที�มีคุณสมบติัตามสัญญาให ้บี.กริม 1 
ไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนด ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซ
ที�ขาดส่งตามอตัราที�กาํหนด  

การเลิกสญัญา สญัญานี,อาจเลิกไดโ้ดยเหตุหนึ�งเหตุใด ดงัต่อไปนี,  

1. ผูรั้บสัมปทาน ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 ซึ� งไดท้าํ
สญัญาผกูพนัที�จะส่งก๊าซใหก้บั ปตท. หรือ ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติซึ� งได้
ทาํสัญญาผูกพนัที�จะส่งก๊าซให้กบั ปตท. ไม่มีก๊าซเพียงพอที�จะส่งให ้
ปตท. อีกต่อไป 

2. หากเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อยอ่ยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่
โรงแยกก๊าซของ ปตท. หรือโรงไฟฟ้า หรือระบบท่อของ บี.กริม 1 ทาํ
ใหไ้ม่สามารถส่งหรือรับก๊าซไดโ้ดยสิ,นเชิงติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า 
12 เดือน คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งอาจบอก
กล่าวเป็นหนงัสือถึงคู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญา และขอใหคู้่สัญญาฝ่ายที�
ผิดสญัญานั,น แกไ้ขขอ้ผิดสญัญาของตน หากคู่สญัญาฝ่ายผิดสัญญาไม่
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดสญัญา หรือไม่ทาํการแกไ้ขภายใน 60 วนั นบัจาก
วันที�ได้รับหนังสือบอกกล่าวการผิดสัญญาหรือระยะเวลาอื�นที�
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

คู่สัญญาจะตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายที� มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาและเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิดสญัญาได ้

4.  หาก บี.กริม 1 ไม่ซื,อก๊าซติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า 60 วนั โดยไม่
บอกกล่าวล่วงหนา้และไม่มีเหตุอนัควร ปตท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

บี.กริม 1 จะโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานี, ใหแ้ก่บุคคลอื�นไม่ได ้เวน้
แ ต่จะ เ ป็นการโอนสิทธิและหน้า ที� เ พื� อคํ, าประกันหรือ เ พื� อ เ ป็น
หลกัประกนัการกูเ้งินในการทาํโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 กบั
สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ ทั, งนี,  การโอนสิทธิและหน้าที�ตามสัญญานี, อัน
เกี�ยวขอ้งกบัการกูเ้งินดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้ ปตท. ทราบก่อนการโอน
สิทธิและหน้าที�นั,นไม่น้อยกว่า 60 วนั นอกจากนั,น การโอนสิทธิใน
ลกัษณะอื�นหรือเพื�อผลประการอื�นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก ปตท. ก่อน 

 

1.3.  สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับ กฟภ. 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 1 ปีนบัแต่วนัที�สญัญามีผลใชบ้งัคบั เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่
มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กครั, งละ 1 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงซื,อ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 85,000 กิโลวตัต ์

อตัราค่าไฟฟ้า คิดเป็นรายเดือนต่อรายมิเตอร์ตามอัตราค่าไฟฟ้าสํารองของกฟภ.ที�
ประกาศใชอ้ยู ่ณ เวลานั,นๆ 

การชาํระเงิน กฟภ. จะส่งใบแจง้หนี, เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาํเดือนให้แก่ บี.กริม 1 
เดือนละครั, ง และบี.กริม 1 จะต้องชําระเงินให้แก่ กฟภ. ณ ที�ทําการ
ของกฟภ. ภายใน 15 วนันบัจากวนัที� บี.กริม 1 ไดรั้บใบแจง้หนี, เรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า 

หลกัประกนั บี.กริม 1 ตกลงมอบหนังสือสัญญาคํ,าประกนัธนาคารมาวางคํ,าแก่ กฟภ. 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ภายในวงเงิน 20,000,000 บาท 

 

1.4.  สัญญาบริการพื�นที<เกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํนักงาน ระหว่าง บี.กริม 
1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์  จาํกดั (“
ผูรั้บจ้าง”) และผู ้รับจ้างตกลงให้บริการพื,นที�สําหรับเก็บงานและ
เอกสารของ บี.กริม 1 การเกบ็รักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังาน
ของบี.กริม 1 

ค่าบริการ ค่าบริการในอตัราเดือนละ 293,579 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี,จะสิ,นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี,  

1. บี.กริม 1 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการชาํระหนี,ตามสญัญานี,ครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีที�มีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 1 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 
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1.5.  สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เนต็ และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ จาํกดั (“
ผูรั้บจา้ง”) และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการ Center Car Service สําหรับ
ยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดัที�บี.กริม 1 ใชใ้นการ
ประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet System Services 
สาํหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์ 

ค่าบริการ ค่าบริการในอตัราเดือนละ 155,000 บาท  

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

 

1.6.  สัญญาให้บริการเป็นที<ปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิม
ชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์  จาํกดั (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการเป็นที�ปรึกษา รวมถึงบริการ
ทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การ
ไดม้าซึ� งหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา 
และความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ ของบี.กริม 1  
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อตัราค่าบริการ คิดเวลาที�ใชจ้ริงสาํหรับการให้บริการเป็นรายชั�วโมง โดยอตัราค่าบริการ
รายชั�วโมงขึ,นอยู่กบัตาํแหน่งของบุคลากรของผูรั้บจา้งที�ใหบ้ริการแก่ บี.
กริม 1    

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี,จะสิ,นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี,  

1. บี.กริม 1 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการชาํระหนี,ตามสญัญานี,ครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีที�มีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 1 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

    

1.7.  สัญญาบริการจัดหานํ�า และบริการจัดการนํ�าเสีย ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ 
จาํกัด(เดิมชื<อ บริษัท อมตะ ควอลิตี� วอเตอร์ จาํกัด) 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สัญญาฉบบันี, มีอายุ 19 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา (เดือนเมษายน พ.ศ. 
2544) หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี,  

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สัญญาทั,งสองฝ่าย
ตกลงที�จะเลิกสญัญาฉบบันี,  

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิตี,  วอเตอร์ จาํกดั (“ผูใ้หบ้ริการ”) 
เพื�อใหบ้ริการจดัหานํ,าในปริมาตรประมาณ 4,000 – 5,000 คิวบิกเมตรต่อ
วนัและใหบ้ริการจดัการนํ,าเสียของบี.กริม 1  

อตัราค่าบริการ 1. ค่าบริการจดัหานํ,า คิดจากสูตร 

  TR  = 7 * ICT + 2  
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

  TT  = 9 * ICT + 2 

  โดยที�  

 TR  = อตัราค่านํ,าที�เรียกเกบ็โดยอ่างเกบ็นํ,า นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 TT  = อตัราค่านํ,าที�เรียกเกบ็โดยบึงธนากร (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) ในปีที�
เกี�ยวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 โดยดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 ICT  =  CPIT-1 / CPIT-2 

 โดยที� 

 CPI  =  ค่าเฉลี�ยสาํหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคสาํหรับสิ,นคา้อุปโภค
บริโภคของประเทศไทยที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์

 T-1   =  หนึ�งปีก่อนหนา้ปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 T-2   =  สองปีก่อนหนา้ปีที�เกี�ยวขอ้ง 

2.  ค่าบริการจดัการนํ,าเสีย คิดจากสูตร 

 TWW  =  7 * ICT + 2 

 โดยที�  

 TWW  =  ค่าบริการจดัการนํ,าเสีย (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้ง (คาํนวณเช่นเดียวกบัค่าบริการจดัหา
นํ,า) 

3. ค่าบริการดูแลรักษามิเตอร์รายเดือน 

 คิดตามขนาดของมิเตอร์ที�ใช ้ตามอตัราที�ระบุแนบทา้ยสญัญา 

หลกัประกนั ภายในวนัที� 15 มกราคมในแต่ละปี บี.กริม 1 ตอ้งจดัหาหลกัประกนัแก่
ผูใ้ห้บริการในรูปเงินฝากธนาคารเป็นจาํนวนเท่ากบัค่าบริการจดัหานํ, า
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

จากอ่างเก็บนํ, า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 เดือนสุดทา้ยของปีก่อน
หนา้ 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้ห้บริการ หากบี.กริม 1 ไม่ชําระเงินค่าบริการภายใน 60 วนัผู ้
ใหบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการจดัหานํ,าและจดัการนํ,าเสียแก่บี.กริม 1 

การเลิกสญัญา ในกรณีที�คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งกระทาํผิดหนา้ที�หรือเงื�อนไขใดๆภายใต้
สญัญาฉบบันี,  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากไดท้าํการส่ง
คาํบอกกล่าวให้เวลาคู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญาทาํการแกไ้ขการผิดสัญญา
ดงักล่าวเป็นเวลา 30 วนั แต่คู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญามิไดก้ระทาํการแกไ้ข
เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวแลว้ 

การจดัหานํ,า และ 
จดัการนํ,าเสีย
หลงัจากสิ,นสุด
สญัญา 

บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ตกลงที�จะใหบ้ริการจดัหานํ, า 
และบริการจดัการนํ, าเสียแก่บี.กริม 1 ตามสัญญาซื,อขายที�ดินระหว่าง
บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบี.กริม 1 ภายหลงัจากที�ผู ้
ใหบ้ริการหยดุการใหบ้ริการดงักล่าว 

 

1.8.  บันทึกความเข้าใจเรื<องการคาํนวณค่าไฟฟ้าที<ซื�อขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขาย
กนัระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซึ� งแบ่งเป็นบลอ็ค 2.0 (ส่วนโรงไฟฟ้า
เฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์)  

อตัราค่าบริการ โดยที� 

SPP  =   ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ย (บาท/กิโลวตัตช์ั�วโมง) ที�ฝ่ายที�เป็นผูซื้,อขาย
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนั,น 

EG-P =   ปริมาณพลงังานสุทธิที�ฝ่ายที�เป็นผูข้ายขายใหแ้ก่ฝ่ายที�เป็นผูซื้,อ (เม
กะวตัตช์ั�วโมง) 

กรณีที� 1 บี.กริม 1 ซื,อไฟฟ้าจากบี.กริม 2เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบี.กริม 1 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP1 – 0.12*) x (E2-1 x 1000) 

โดยที�  

SP1   =   ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บี.กริม 1 ตอ้งชาํระแก่บี.กริม 2  (บาท/
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E2-1     = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บี.กริม 2 ขายใหแ้ก่บี.กริม 1 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

กรณีที� 2 บี.กริม 2 ซื,อไฟฟ้าจากบี.กริม 1เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบี.กริม 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP(2&2.1) – 0.12*) x (E1-(2&2.1) x 1000) 

โดยที�  

SP(2&2.1) = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บี.กริม 2 ตอ้งชาํระแก่บี.กริม 1  (บาท/
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E1-(2&2.1) = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บี.กริม 1 ขายใหแ้ก่บี.กริม 2 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

กรณีที� 3 บลอ็ค 2 ซื,อไฟฟ้าจากบลอ็ค 2.1 เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบลอ็ค 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2 – 0.12*) x (E2.1-2 x 1000) 

โดยที�  

SP2  = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บลอ็ค 2 ตอ้งชาํระแก่บลอ็ค 2.1  (บาท/  
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บลอ็ค 2.1 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

กรณีที� 4 บลอ็ค 2.1 ซื,อไฟฟ้าจากบลอ็ค 2 เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบลอ็ค 2.1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2.1 – 0.12*) x (E2-2.1 x 1000) 

โดยที�  

SP2.1  = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บลอ็ค 2.1 ตอ้งชาํระแก่บลอ็ค 2  (บาท/  
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บลอ็ค 2 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2.1 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

*หมายเหตุ : 0.12 บาท คือส่วนของค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ตั,งแต่วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรที�ระบุไวต่้อไปนี,  

1) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจําเดือนที�ขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจาํเดือนที�ขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

ส่วนตา่งของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

การกาํหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 

+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาที�ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

คา่ก๊าซ = คา่ก๊าซตอ่หน่วยประจาํเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจําเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจาํเดือนที�ผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก า ร ไฟ ฟ้ าตํ� า  ห า รด้ว ยพลัง ง าน สุท ธิ
ประจาํเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าตํ�า 

ส่วนตา่งของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยคา่ก๊าซ 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + 

(ส่วนต่างของ IU_Offpk)/2] 

 

1.9.  สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 3 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขาย
กนัระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

อตัราค่าบริการ ตั,งแต่วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรที�ระบุไวต่้อไปนี,  

1) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจําเดือนที�ขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจาํเดือนที�ขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

ส่วนตา่งของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 

+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาที�ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

คา่ก๊าซ = คา่ก๊าซตอ่หน่วยประจาํเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจําเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจาํเดือนที�ผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก า ร ไฟ ฟ้ าตํ� า  ห า รด้ว ยพลัง ง าน สุท ธิ
ประจาํเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าตํ�า 

ส่วนตา่งของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยคา่ก๊าซ 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + 

(ส่วนต่างของ IU_Offpk)/2] 
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1.10.  สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

คู่สญัญา บี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม 3 

วนัที�เขา้ทาํสญัญา 18 ตุลาคม 2553 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

25 ปีนบัแต่วนัที�เขา้ทาํสัญญา (สิ,นสุดวนัที� 17 ตุลาคม 2578) หรือจนกวา่
สัญญาซื,อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม3 และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม จะ
สิ,นสุด (แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดเกิดขึ,นชา้กวา่) 

สาระสาํคญัของ
สญัญา   

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยินยอมให ้บี.กริม 3 ใชป้ระโยชน์จากเครื�องจกัร
และอุปกรณ์ที�บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นเจา้ของเพื�อการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 3 ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ตกลงในสัญญาฉบบันี,  
โดยคู่สญัญาจะตกลงกนัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี�ยวกบัสัดส่วนการใช้
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย 

ค่าธรรมเนียม บี.กริม 3 ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพื�อเป็น
ค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิภายใตส้ญัญาฉบบันี,  โดยแบ่งออกเป็น 

1. ค่าใชเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ โดย บี.กริม3 จะชาํระค่าใช้
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ใหแ้ก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดงัต่อไปนี,  

 -บี.กริม 1 ในอตัราเดือนละ 293,000 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 -บี.กริม 2 ในอตัราเดือนละ 215,000 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยหากมีการซ่อมแซมหรือซ่อมบาํรุงพิเศษ
นอกเหนือจากการซ่อมแซมหรือซ่อมบํารุงตามปกติ หาก
พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยแลว้ว่าเป็น
รายจ่ายในการซ่อมบาํรุง (มิใช่ค่าใช้จ่ายส่วนทุน) บี.กริม3 จะ
รับผิดชอบรายจ่ายดงักล่าวร่วมกบับี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
ในอตัราร้อยละ 21.06 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 จะยื�นใบเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมใหบี้.กริม3 
ภายในวนัที� 10 ของทุกเดือน และบี.กริม3ตอ้งชาํระเงินให ้บี.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม
จากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
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การเลิกสญัญา - บี.กริม3 อาจเลิกสัญญาฉบบันี, โดยการส่งหนังสือล่วงหน้า 90 วนั
ใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 หากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2
กระทาํผิดขอ้สญัญาที�เป็นสาระสาํคญัและไม่ทาํการแกไ้ขการกระทาํ
ผิดดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากบี.กริม3 หรือ
ภายในระยะเวลาที� เห็นชอบโดยบี.กริม3 หรือภายในระยะเวลาที�
สมควรในการใชแ้กไ้ขการกระทาํนั,น (ในกรณีที�บี.กริม 1 และ/หรือ 
บี.กริม 2 ไดเ้ริ�มทาํการแกไ้ขการกระทาํผิดดงักล่าวอยา่งไม่ชกัชา้และ
พยายามที�จะแกไ้ขดงักล่าวนั,นต่อไป) 

- บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2อาจเลิกสัญญาฉบบันี,โดยการส่งหนงัสือ
ล่วงหนา้ 90 วนัให้แก่บี.กริม3หากบี.กริม3ไม่ทาํการชาํระเงินที�คา้ง
จ่ายแก่บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2ภายใน 30 วนัทาํการนบัแต่วนัที�
ครบกาํหนดชาํระตามเงื�อนไขของสญัญาฉบบันี,  

สิทธิในการซื,อ
ก่อน 

หากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 มีความประสงคจ์ะขายเครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ตามสัญญาฉบบันี,แก่บุคคลภายนอก บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 
2ตอ้งส่งหนงัสือระบุถึงขอ้มูลของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�จะขาย ราคา 
และเงื�อนไขอื�นที�สําคญัให้แก่บี.กริม3  โดยบี.กริม3จะมีสิทธิในการซื,อ
เครื� องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวก่อนเป็นระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที�
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าว 

 

2. สาระสําคัญของสัญญาหลกัที<เกี<ยวข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 

2.1. สัญญาขายไฟฟ้าและไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 2  และผู้ซื�อ 

2.1.1. สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับกฟผ.(ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท 
อมตะ เพาเวอร์ จาํกัด กับกฟผ. ลงวันที< 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และได้มีการโอนสิทธิและ
หน้าที<ของบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จาํกัด ให้แก่ บี.กริม 2 ตามหนังสือเลขที< กฟผ. 
B3500/03304 ลงวันที< 25 มกราคม พ.ศ. 2543) 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 21 ปี ตั,งแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า (28 กนัยายน พ.ศ. 2544 - 27 กนัยายน 
พ.ศ. 2565) 

ณ วนัที�กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั, งแรกสญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 9 ปี 
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สาระสาํคญัของ
สญัญา 

กฟผ. ตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขาย 

(1) พลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตที์�ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท ์
(“พลงัไฟฟ้าตามสญัญา”) 

(2) พลังงานไฟฟ้า โดยตั, งแต่ปีที�สองจนถึงปีก่อนปีสุดท้ายของ
สญัญา กฟผ. จะรับซื,อพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 ในปริมาณไม่
ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะ
วตัต)์ คูณกบัจาํนวนชั�วโมงในรอบปี (24 ชั�วโมง x จาํนวณวนัใน
ปีนั,นๆ) หักดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าที� บี.กริม 2 ไม่สามารถ
จ่ายให ้กฟผ.ไดต้ามที� กฟผ. สั�งการตามปริมาณและระยะเวลาที�
กาํหนด และ/หรือ บี.กริม 2 หยุดการผลิตและจาํหน่ายให ้กฟผ. 
และ/หรือ บี.กริม 2 เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให ้กฟผ.  

หากรับซื,อไม่ครบในปีใด กฟผ. จะรับซื,อให้ครบในปีถดัไป ใน
กรณีที�กฟผ. ไม่สามารถรับซื,อพลงังานไฟฟ้าไดค้รบตามปริมาณ
ที�กาํหนดเป็นปีที�สอง กฟผ. จะชาํระค่าพลงังานไฟฟ้าในส่วนที�
ขาดตามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยในรอบปีที�สอง 

บี.กริม 2 ตอ้งขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และกฟผ. จะตอ้งรับซื,อไฟฟ้าที� บี.
กริม 2ขายโดยมีจาํนวนชั�วโมงที�ขายให ้กฟผ. และกฟผ. รับซื,อรวมทั,งปี
ไม่นอ้ยกวา่ 7,008 ชั�วโมง ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสญัญา 

บี.กริม 2 สามารถลดปริมาณพลงัไฟฟ้าที�กาํหนดไวใ้นสัญญาลง เพื�อ
นาํไปจาํหน่ายให้แก่บุคคลที�สามหรือใชเ้องเพิ�มขึ,น ทั,งนี,  กฟผ. จะลดค่า
ไฟฟ้าขั,นตํ�าที�ตอ้งชาํระตามส่วนและยงัมีสิทธิเรียกคืนเงินที�ไดช้าํระไป
แลว้แต่ไม่ไดรั้บพลงัไฟฟ้าจากบี.กริม 2 (บวกดว้ยดอกเบี,ยที�เกิดจากเงินที�
ชาํระไปแลว้) 

อตัราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น  

(1) ค่าพลงัไฟฟ้า ในอตัรา 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

(2) ค่าพลงังานไฟฟ้า ในอตัรา 0.85 บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง  

สูตรปรับอตัราค่า
ไฟฟ้า 

อตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะมีการเปลี�ยนแปลงเมื�ออตัราแลกเปลี�ยนเงินเหรียญ
สหรัฐ เปลี�ยนแปลงจากอตัราแลกเปลี�ยนฐาน (27 บาท/เหรียญสหรัฐ) 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ตามสูตรดงันี,   

0.20]
27

FX
 x [0.80x CPCP tGAS

0

GAS

t +=  บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

โดย GAS

t
CP  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต/์เดือน) 

       GAS

0
CP  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าพื,นฐาน 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

       
t

FX      = อตัราแลกเปลี�ยนเงินเหรียญสหรัฐ ถวัเฉลี�ยของอตัราซื,อ
และอตัราขายทางโทรเลข ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน t 
ที�ธนาคารพาณิชยใ์ชซื้,อขายกบัลกูคา้ ซึ� งประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐ)  

อัตรา ค่าพลังงานไฟฟ้าจะเปลี� ยนแปลงเ มื� อราคาก๊าซธรรมชา ติ
เปลี�ยนแปลงจากราคาฐาน (77.0812 บาท/ลา้นบีทีย)ู ตามสูตรดงันี,  

       )ESEP(EP
GAS

t

GAS

0

GAS

t
+= บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

RateHeat  x )P(P
10

1
ES

0t6

GAS

t
−= บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง 

โดย  GAS

t
EP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

GAS

0
EP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพื,นฐาน 0.85 บาท/กิโลวตัต-์

ชั�วโมง 

GAS

t
ES  = ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t 

(บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

t
P        =  ราคาก๊าซธรรมชาติที� ปตท. จาํหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน

เดือน t (บาท/ลา้นบีทีย)ู 

0
P        =  ราคาก๊าซธรรมชาติที� ปตท. จาํหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538 ที�ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ มี
ค่าเท่ากบั 77.0812 บาท/ลา้นบีทีย ู

RateHeat  = ค่าความสิ,นเปลืองในการใชเ้ชื,อเพลิงเฉลี�ย เพื�อการผลิต
พลงังานไฟฟ้า มีค่าเท่ากบั 8,600 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชั�วโมง 

การควบคุม และ บี.กริม 2 ตอ้งตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนที� บี.กริม 2 นาํไปใช้
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การปฏิบติัการ
โรงไฟฟ้า 

ในกระบวนการอุณหภาพไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 โดยเฉลี�ยในแต่ละปี หาก
ไม่สามารถปฏิบติัได ้บี.กริม 2 จะตอ้งชาํระค่าปรับ (ค่าปรับไอนํ, า) ให ้
กฟผ. เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ 50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าที� กฟผ. ได้
ชาํระให้แก่ บี.กริม 2 ในรอบปีนั,นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบัผลต่าง
ของสดัส่วนพลงัความร้อนที�กาํหนด กบัที� บี.กริม 2 ทาํไดจ้ริง 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าให ้กฟผ. เดือนละครั, ง และ กฟผ. 
ตอ้งชาํระเงินให ้บี.กริม 2 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที� กฟผ. ไดรั้บใบเรียก
เกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 

ในกรณีที� บี.กริม 2 ยื�นใบเรียกเกบ็เงินอยา่งอื�นนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้า
ประจาํเดือนขา้งตน้ ให ้กฟผ. หรือ กฟผ. ยื�นใบเรียกเกบ็เงินให ้ บี.กริม 2 
แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ให้ฝ่ายที�ถูกเรียกเก็บเงินชาํระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ� ง
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินนั,น 

หลกัประกนั บี.กริม 2 ยื�นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเป็นหนงัสือคํ,าประกนัของ
ธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 128,989,068.00 บาท 

เหตุผิดสญัญา (1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนด 

(2) บี.กริม 2ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลามากกวา่ 
15 วนัติดต่อกนั 

(3) บี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สาํคญัได ้

(4) บี.กริม 2ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขสาํคญัเกี�ยวกบัมาตรฐาน
คุณภาพไฟฟ้าตามที�กาํหนด 

การเลิกสญัญา ในกรณีที� เกิดเหตุผิดสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ได้เป็นผูผ้ิดสัญญามี
หนังสือแจ้งให้ฝ่ายที�ผิดสัญญาดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วนั (กรณีผิดสัญญาขอ้หนึ� งขอ้ใดที�ไม่ใช่การผิดนดัชาํระ
เงิน) หรือ 15 วนั (กรณีผิดนดัชาํระเงิน) หากคู่สญัญาฝ่ายที�เป็นผูผ้ิดนดัไม่
แกไ้ขใหอี้กฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี,ได ้

ผลของการเลิก
สญัญา 

ในกรณีที� บี.กริม 2 ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. 
ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุที� บี.กริม 2
ปฏิบติัผิดสัญญา กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจาก บี.กริม 2 เท่ากบั
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เงินค่าพลงัไฟฟ้าที� บี.กริม 2 ไดรั้บไปแลว้นบัแต่วนัเริ�มตน้ซื,อขายไฟฟ้า 
หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้าที� บี.กริม 2 ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 
พร้อมดอกเบี, ยและค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 (ในกรณีที�ยกเลิกสัญญา 
ภายใน 5 ปี) หรือร้อยละ 5 (ในกรณีที�ยกเลิกสญัญาภายหลงั 5 ปี) 

ในกรณีที� บี.กริม 2 ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพราะเหตุที� 
กฟผ. ผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 2 และให ้บี.กริม 
2 มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

หา้มคู่สัญญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานี, ใหแ้ก่บุคคลอื�นโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� ง เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี,  

(1) การโอนสิทธิและหน้าที�ของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษทัใน
เครือซึ� ง กฟผ. เป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าครึ� งหนึ� งของหุ้นทั,งหมด 
และผูรั้บโอนจะตอ้งมีความสามารถต่างๆ ที�จาํเป็นสําหรับการ
ปฏิบติัหนา้ที�ตามสญัญาเช่นเดียวกบั กฟผ. 

(2) การโอนสิทธิและหน้าที�ของ บี.กริม 2 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้
สินเชื�อทางการเงินเพื�อใช้ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้
สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็นหลกัประกนัในการใหสิ้นเชื�อ 
ตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

เหตุสุดวิสยั ในกรณีที�คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี,  อัน
เนื�องมาจากเหตุสุดวิสัย จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั,นผิดสัญญาไม่ได ้และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั,งสิ,น และให้ขยาย
ระยะเวลาที�ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ออกไปเท่ากบัระยะเวลาที�เกิดเหตุสุดวิสัย
ขึ,น เวน้แต่คู่สญัญาฝ่ายที�มีสิทธิไดรั้บการขยายระยะเวลาไม่ตอ้งการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 

 

2.1.2. สัญญาซื�อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 2 กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัแต่วนัเริ�มตน้สญัญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ไฟฟ้าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัที�สามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้

ผูซื้,อไฟฟ้าสามารถแสดงความจาํนงต่ออายุสัญญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

สาระสาํคญั : ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าที�
ส่งมอบสุทธิ โดยผูซื้, อไฟฟ้าตกลงที�จะรับซื,อไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็น
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อ
ยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดที�พลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิมีจาํนวน
นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อไฟฟ้าซื,อยอ้นหลงั 
12 เดือน ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงจะชาํระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้า
ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือน โดย
ส่วนต่างของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�ส่งมอบสุทธิที�ใช้จริงกบัร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ผูซื้,อซื,อยอ้นหลงั 12 เดือนนั,น จะถูกสะสม
ในบญัชีของผูซื้,อเพื�อใชใ้นเดือนถดัไป 

อตัราค่าไฟฟ้า คิดจากสูตร  

ค่าไฟฟ้า =  [ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า + ค่าพลงังานไฟฟ้า + ค่าบริการ + 
คา่การปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมติั + ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้
มี)] +ภาษีมลูค่าเพิ�ม  

โดยที� 

1. ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า ใหค้าํนวณตามโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าของ 
กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

2. คา่พลงังานไฟฟ้า ใหค้าํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่
ณ เวลาของสัญญา จะใหส่้วนลดค่าพลงังานไฟฟ้า ในจาํนวนร้อยละที�
กาํหนดซึ� งเรียกวา่ส่วนลดจูงใจ  ร้อยละของส่วนลดจูงใจจะเป็นไปตาม
ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (monthly electric load factor)  

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือนกาํหนดไวโ้ดยใชสู้ตรต่อไปนี 

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (MELF) =  

พลงังานไฟฟ้าในรอบเดือน (กิโลวตัต-์ชั�วโมง) / (ความตอ้งการไฟฟ้า
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

สูงสุดประจาํเดือน (กิโลวตัตสู์งสุด) x 24 x จาํนวนวนัในเดือนนั,น) 

3. ค่าบริการ ใหค้าํนวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ที�ใชอ้ยู ่ณ 
เวลาของสญัญา 

4. ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั คาํนวณจากพลงัไฟฟ้าที�ส่งไปยงั
จุดเชื�อมต่อในระหวา่งงวดการเรียกเกบ็เงินดงักล่าว  ค่าการปรับอตัราค่า
ไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (AAC) สําหรับงวดการเรียกเก็บเงินแต่ละงวด 
หมายถึง ปริมาณพลงังานสุทธิที�ส่งมอบ (NED) ในระหว่างงวดการ
เรียกเกบ็เงินดงักล่าวคูณดว้ยค่าความผนัผวนนํ,ามนั (FTA) และการปรับ
อตัราการใชค้วามร้อนประจาํเดือนของโรงงาน (HRA) ซึ� งการชาํระเงิน
ดงักล่าวจะคาํนวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปนี,  

 AAC = NED x (FTA + HRA) 

โดยที� FTA = ค่าธรรมเนียมพิเศษจากความผนัผวนของราคา
นํ,ามนั ที�เป็นเกณฑใ์นขณะนั,น(ที�กาํหนดไวเ้ป็น 
บาท/กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งรู้จกักนัโดยทั�วไปใน
ชื�อ “ค่าความผนัผวนนํ,ามนั” ซึ�งคลา้ยคลึงกบัที� 
กฟภ. บงัคบัใชเ้ป็นครั, งคราวต่อค่าพลงังาน
ไฟฟ้าของกฟภ. 

  HRA = ตวัประกอบอตัราการใชค้วามร้อนประจาํเดือน
ของโรงงาน (ที�กาํหนดไวเ้ป็น บาท/กิโลวตัต-์
ชั�วโมง) 

5. ค่ากาํลงัไฟฟ้าแฝง คิดจากคา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของกฟภ. สาํหรับ
กาํลงัไฟฟ้าแฝงแต่ละกิโลวาร์ (kVar) จากระดับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ า 
(Power Factor) ที�วดัไดต้ ํ�ากวา่ 0.85 ภายในงวดการเรียกเก็บเงินแตล่ะงวด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าใหผู้ซื้,อไฟฟ้าเดือนละครั, ง และ ผู ้
ซื,อไฟฟ้าตอ้งชาํระเงินให้ บี.กริม 2 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบ
เรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 

หลกัประกนั ผูซื้,อไฟฟ้าตกลงมอบหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 2 ก่อนวนัเริ�มตน้สัญญา
เป็นจาํนวนเท่ากบัค่าไฟฟ้า 2 เดือนโดยประมาณ 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซื้,อไฟฟ้าไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนดภายใน 7 วนันบัแต่ได้
รับคาํบอกกล่าวถึงการไม่ชาํระเงินนั,นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.
กริม 2 

(2) บี.กริม 2 ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผูซื้, อไฟฟ้าไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เมื�อเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งคําบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายที�ผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณีที�ผูซื้, อไฟฟ้าย ้ายที�ตั, งโรงงานออกนอกเขตพื,นที� นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งคาํบอกกล่าวแก่ บี.กริม 2 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(3) หลงัจากระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดยการส่งคาํบอก
กล่าวเลิกสญัญาแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

ผลของการเลิก
สญัญา 

คู่สัญญาฝ่ายที�ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่าย
ที�ผิดสญัญา 

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสญัญานี,ใหแ้ก่บุคคลอื�นโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ที�ของ บี.กริม 2 ตามสัญญาใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเชื�อทางการเงินเพื�อใช้
ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็น
หลกัประกนัในการใหสิ้นเชื�อ  

 

   ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสัญญาซื,อขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 2  มี
จาํนวนทั,งสิ,น 39 ราย รวม 47 ฉบบั ดงัต่อไปนี,    

  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

1 บริษทั ไทย เอน็โอเค จาํกดั 2 มีนาคม พ.ศ. 2546     
 ถึง 

4.000 

1 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

2 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
ถึง 

1.600 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3 บริษทั ซนัอิ (ประเทศไทย) จาํกดั 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   ถึง 0.700 

20 ธนัวาคม พ.ศ.2556 

4 บริษทั สยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จาํกดั 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552   ถึง 0.200 

4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

5 บริษทั ไทย เอน็โอเค จาํกดั 7 กนัยายน พ.ศ. 2547    ถึง 1.000 

6 กนัยายน พ.ศ. 2557 

6 บริษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.000 

9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

7 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.800 

19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

8 บริษทั เคซเทม็ (สยาม) จาํกดั 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึง 0.250 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

9 บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) จาํกดั 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.100 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

10 บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั 3 กนัยายน พ.ศ. 2548            
ถึง 

1.100 

2 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

11 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ,ง จาํกดั (มหาชน) 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2548  ถึง 2.000 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

12 บริษทั ไดกิ,น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1 มกราคม พ.ศ. 2548    ถึง 1.600 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

13 บริษทั เอก็เซดดี,  ฟริคชั�น แมททีเรียล จาํกดั 19 เมษายน พ.ศ. 2544    ถึง 2.500 

18 เมษายน พ.ศ. 2559 

14 บริษทั อาซาฮี เทค อลมิูเนียม  (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ถึง 

1.500 

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

15 บริษทั ไทยโตเคน เทอร์โม จาํกดั 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549     ถึง 0.900 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

16 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิ,ง จาํกดั (มหาชน) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 4.000 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

17 บริษทั ทีอาร์ดบัเบิ,ลย ูฟจิู เสรีนา จาํกดั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 3.000 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

18 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดกัส์(ประเทศไทย) จาํกดั 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 7.200 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

19 บริษทั เทยก์า้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 28 ตุลาคม พ.ศ. 2549     ถึง 0.700 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

20 บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จาํกดั 28 ตุลาคม พ.ศ. 2544    ถึง 0.500 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

21 บริษทั อี แอนด ์เอช พรีซิชั�น (ประเทศไทย)   
จาํกดั 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

1.100 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

22 บริษทั เอน็ เอส เค แบริ�งส์ แมนูแฟคเจอริ�ง    
(ประเทศไทย) จาํกดั 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

2.000 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

23 บริษทั เอน็ เอส เค แบริ�งส์ แมนูแฟคเจอริ�ง    
(ประเทศไทย) จาํกดั 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ถึง 

1.000 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

24 บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

0.400 

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

25 บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย)จาํกดั 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ถึง 

0.900 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

26 บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จาํกดั 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2544   
ถึง 

0.400 

28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

27 บริษทั มี,ด จอห์นสนั นิวทริชนั (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

6 มกราคม พ.ศ. 2545     
ถึง 

1.200 

5 มกราคม พ.ศ. 2560 

28 บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) จาํกดั 21 มกราคม พ.ศ. 2550    
ถึง 

0.700 

20 มกราคม พ.ศ. 2560 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

29 บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2545 
ถึง 

1.000 

26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

30 บริษทั สยามซนัโป จาํกดั 12 เมษายน พ.ศ. 2550    
ถึง 

1.000 

11 เมษายน พ.ศ. 2560 

31 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั 

17 เมษายน พ.ศ. 2545    
ถึง 

1.000 

16 เมษายน พ.ศ. 2560 

32 บริษทั เอเซีย พรีซิชั�น จาํกดั (มหาชน) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
ถึง 

0.180 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

33 บริษทั แคม พลาส (ประเทศไทย) จาํกดั 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 ถึง 

0.400 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

34 บริษทั ทสึจิยา่ (ประเทศไทย) จาํกดั 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545  
ถึง 

0.500 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

35 บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จาํกดั 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.000 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

36 บริษทั ไนลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.700 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

37 บริษทั คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จาํกดั 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
ถึง 

2.000 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

38 บริษทั คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จาํกดั 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.000 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

39 บริษทั ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จาํกดั 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
ถึง 

0.400 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

40 บริษทั สยาม ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดกัซ์ 
จาํกดั 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2545  
ถึง 

0.200 

17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

41 บริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จาํกดั 15 กนัยายน พ.ศ. 2545  
 ถึง 

0.800 

14 กนัยายน พ.ศ. 2560 

42 บริษทั ไทย เอน็โอเค จาํกดั 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550    
 ถึง 

1.000 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

43 บริษทั ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

18 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  
 ถึง 

1.200 

17 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

44 บริษทั ซนัเอ แมก็เน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

3 ธนัวาคม พ.ศ. 2545     
ถึง 

0.300 

2 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

45 บริษทั ไทย เอน็โอเค จาํกดั 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2546  
ถึง 

2.500 

6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

46 บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จาํกดั 29 เมษายน พ.ศ. 2551    
ถึง 

1.000 

28 เมษายน พ.ศ. 2561 
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  ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 

(เมกะวตัต์) 

47 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดกัส์(ประเทศไทย) จาํกดั 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ถึง 

6.000 

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

รวม 67.530 

  

2.1.3.  สัญญาซื�อขายไอนํ�าระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ซื�อเอกชน 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 15 นบัแต่วนัเริ�มตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเริ�มตน้สัญญาแก่ผูซื้,อ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัที�สามารถส่งมอบไอนํ,าได ้

ผูซื้,อสามารถแสดงความจาํนงต่ออายุสัญญาไดค้รั, งละไม่ตํ�ากวา่ 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

ผูซื้,อตกลงซื,อ และ บี.กริม 2 ตกลงขายไอนํ,าตามจาํนวนที�ตกลง ซึ� งเป็นผล
พลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 2 

ค่าไอนํ,าตาม
สญัญา 

คาํนวณตามสูตร 

คา่ไอนํ, าตามสญัญา =  คา่พลงังานความร้อน + คา่นํ, า + ภาษีมูลคา่เพิ�ม 

โดยที� 

(1) คา่พลงังานความร้อน =  คา่กาํลงัการผลิต + คา่พลงังาน 

 คา่กาํลงัการผลิต   =  คา่พลงัการผลิตตามอตัราที�กาํหนด
สาํหรับลูกคา้แตล่ะราย (บาท/ตนั/
ชั�วโมง) x  SCC 

 คา่พลงังาน  =  คา่พลงังานตามอตัราที�กาํหนดสาํหรับ
ลูกคา้แตล่ะราย (บาท/ตนั) x TSC x 
GP/RGP 

ทั,งนี,คาํยอ่ขา้งตน้มีความหมายดงัตอ่ไปนี,  

 SCC : กาํลงัการผลิตไอนํ, าตามสญัญา, ตนั/ชั�วโมง 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

 TSC : การใชไ้อนํ, าทั,งหมดในหนึ�งเดือน, ตนั 

 GP : ราคาก๊าซของเดือนก่อน 

 RGP :            ราคาก๊าซอา้งอิงตามเดือนที�กาํหนด 

(2)            คา่นํ, า (WC) คาํนวณตามสูตร 

 
 WC = CL  x (CPAy + CPAo) x อตัราคา่นํ, าที�กาํหนด 
     2CPAo 
 โดยที� 

 CL :  การสูญเสียนํ, าที�กลั�นได,้ ตนั 

 CPAy :  การแบ่งกลุ่มโดยเฉลี�ยของผลิตภณัฑโ์ดยแบ่งกลุ่ม
ตามดชันีของกิจการของปีที�ผา่นมา 

               CPAo      : การแบ่งกลุ่มโดยเฉลี�ยของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการตามปีที�กาํหนด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื�นใบเรียกเกบ็เงินค่าไอนํ,าใหผู้ซื้,อเดือนละครั, ง และ ผูซื้,อตอ้ง
ชาํระเงินให ้บี.กริม 2 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินค่า
ไอนํ,าจาก บี.กริม 2  

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซื้,อไม่ชาํระเงินภายในเวลาที�กาํหนดภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บคาํ
บอกกล่าวถึงการไม่ชาํระเงินนั,นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.กริม 
2  

(2) บี.กริม 2 ไม่สามารถส่งมอบไอนํ,าใหแ้ก่ผูซื้,อไดภ้ายในระยะเวลา
อนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เมื�อเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งคําบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายที�ผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกร ณี ที� ผู ้ ซื, อย ้า ย ที� ตั, ง โ ร งง านออกนอกเขต พื, น ที� นิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งคาํบอกกล่าวแก่ บี.กริม 2 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสญัญานี,ใหแ้ก่บุคคลอื�นโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ที�ของ บี.กริม 2 ตามสัญญาใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเชื�อทางการเงินเพื�อใช้
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ลงทุนตามสัญญานี,หรือบุคคลที�ผูใ้ห้สินเชื�อทางการเงินแต่งตั,ง เพื�อเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเชื�อ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจาก 
กฟผ. 

 

   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ที�เขา้ทาํสญัญาซื,อขายไอนํ,ากบั บี.กริม 2 มี
จาํนวนทั,งสิ,น 3 รายดงัต่อไปนี,     

ลาํดบั

ที< 

ชื<อคู่สัญญา ระยะเวลาการขาย 

ไอนํ�าตามสัญญา 

ปริมาณไอนํ�า 

(ตนั/ชั<วโมง) 

1 บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จาํกดั 13 พฤศจิกายน 2544 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2559 

2.000 

2 บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 27 มีนาคม 2545 ถึง  
26 มีนาคม 2560 

8.000 

3 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

16 กรกฎาคม 2551 ถึง  
15 กรกฎาคม 2556 

9.000 

 

2.2.  สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท กับ บี.กริม 2 

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั,งแต่วนัที�ลงนามในสัญญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัที�เริ�มใชก๊้าซเพื�อ
การคา้ 

2. ระยะเวลาใชก๊้าซเพื�อการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเริ�มใชก๊้าซเพื�อการคา้  
(วนัที�  28 กนัยายน พ.ศ. 2544) และคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญา
ออกไปไดอี้ก 4 ปี 

ในการต่ออายุสัญญานั,น คู่สัญญาฝ่ายที�มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา
จะต้องทําหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และใหคู้่สัญญาทั,งสองฝ่ายตกลงกนัในเงื�อนไข
และรายละเอียดของสญัญาต่อไป ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัแต่
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

วนัที� มีการบอกกล่าวขอต่ออายุสัญญา ก็ให้สัญญาสิ,นสุดลงเมื�อครบ
กาํหนดอายสุญัญา  

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

ปตท. ตกลงขายก๊าซให้ บี.กริม 2 เป็นจาํนวนไม่เกินวนัละ 26 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต สาํหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 165 เมกะ
วตัต ์ซึ� งคิดจากค่าความร้อนที� 900 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

ราคาซื,อขายก๊าซ ประกอบดว้ย  

1. ราคาเนื,อก๊าซ – คาํนวณตามสูตรที�กาํหนด 

2. อตัราค่าผา่นท่อ – อตัราเดียวกบัที� ปตท. เรียกเกบ็กฟผ. (บางปะกง) 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

ปตท. จะเรียกเกบ็เงินค่าก๊าซจาก บี.กริม 2 ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนั
สิ,นงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน และ บี.กริม 2 จะชาํระเงินค่าก๊าซให ้
ปตท. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ,นงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน 

หาก บี.กริม 2 ชาํระเงินล่าชา้กวา่กาํหนด บี.กริม 2 จะตอ้งชาํระหนี,พร้อม
เบี,ยปรับในอตัรา MOR ของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) + ร้อยละ 2 
ของหนี, ที�คา้งชาํระ 

ในกรณีที� บี.กริม 2 ผิดนดัชาํระหนี,ตั,งแต่ 2 งวดติดต่อกนัขึ,นไป ปตท. มี
สิทธิหยุดส่งก๊าซให้ บี.กริม 2 จนกว่าจะไดรั้บชาํระหนี,พร้อมเบี, ยปรับ
ครบถว้น 

คาํรับรอง ในกรณีที� ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซที�มีคุณสมบติัตามสัญญาให ้บี.กริม 2 
ไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนด ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซ
ที�ขาดส่งตามอตัราที�กาํหนด  

การเลิกสญัญา สญัญานี,อาจเลิกไดโ้ดยเหตุหนึ�งเหตุใด ดงัต่อไปนี,  

1. ผูรั้บสัมปทาน ตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 ซึ� งไดท้าํ
สญัญาผกูพนัที�จะส่งก๊าซใหก้บั ปตท. หรือ ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติซึ� งได้
ทาํสัญญาผูกพนัที�จะส่งก๊าซให้กบั ปตท. ไม่มีก๊าซเพียงพอที�จะส่งให ้
ปตท. อีกต่อไป 

2. หากเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อยอ่ยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่
โรงแยกก๊าซของ ปตท. หรือโรงไฟฟ้า หรือระบบท่อของ บี.กริม 2 ทาํ
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ใหไ้ม่สามารถส่งหรือรับก๊าซไดโ้ดยสิ,นเชิงติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า 
12 เดือน คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งอาจบอก
กล่าวเป็นหนงัสือถึงคู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญา และขอใหคู้่สัญญาฝ่ายที�
ผิดสญัญานั,น แกไ้ขขอ้ผิดสญัญาของตน หากคู่สญัญาฝ่ายผิดสัญญาไม่
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดสญัญา หรือไม่ทาํการแกไ้ขภายใน 60 วนั นบัจาก
วันที�ได้รับหนังสือบอกกล่าวการผิดสัญญาหรือระยะเวลาอื�นที�
คู่สัญญาจะตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายที� มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาและเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิดสญัญาได ้

4. หาก บี.กริม 2 ไม่ซื,อก๊าซติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 60 วนั โดยไม่บอก
กล่าวล่วงหนา้และไม่มีเหตุอนัควร ปตท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ที�ตามสญัญา 

บี.กริม 2 จะโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานี, ใหแ้ก่บุคคลอื�นไม่ได ้เวน้
แ ต่จะ เ ป็นการโอนสิทธิและหน้า ที� เ พื� อคํ, าประกันหรือ เ พื� อ เ ป็น
หลกัประกนัการกูเ้งินในการทาํโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 กบั
สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ ทั, งนี,  การโอนสิทธิและหน้าที�ตามสัญญานี, อัน
เกี�ยวขอ้งกบัการกูเ้งินดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้ ปตท. ทราบก่อนการโอน
สิทธิและหน้าที�นั,นไม่น้อยกว่า 60 วนั นอกจากนั,น การโอนสิทธิใน
ลกัษณะอื�นหรือเพื�อผลประการอื�นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก ปตท. ก่อน 

 

2.3.  สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับ กฟภ.    

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา 1 ปีนบัแต่วนัที�สญัญามีผลใชบ้งัคบั เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่
มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กครั, งละ 1 ปี 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงซื,อ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 10,000 กิโลวตัต ์

อตัราค่าไฟฟ้า คิดเป็นรายเดือนต่อรายมิเตอร์ตามอัตราค่าไฟฟ้าสํารองของกฟภ.ที�
ประกาศใชอ้ยู ่ณ เวลานั,นๆ 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

การชาํระเงิน กฟภ. จะส่งใบแจง้หนี, เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาํเดือนให้แก่ บี.กริม 2
เดือนละครั, ง และบี.กริม 2 จะต้องชําระเงินให้แก่ กฟภ. ณ ที�ทําการ
ของกฟภ. ภายใน 15 วนันบัจากวนัที� บี.กริม 2 ไดรั้บใบแจง้หนี, เรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า 

หลกัประกนั บี.กริม 2 ตกลงมอบหนังสือสัญญาคํ,าประกนัธนาคารมาวางคํ,าแก่ กฟภ. 
ภายในวงเงิน 8,000,000 บาท 

 

2.4.  สัญญาบริการพื�นที<เกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํนักงาน ระหว่าง บี.
กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด) 

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์  จาํกดั (“
ผูรั้บจ้าง”) และผู ้รับจ้างตกลงให้บริการพื,นที�สําหรับเก็บงานและ
เอกสารของ บี.กริม 2 การเกบ็รักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังาน
ของบี.กริม 2 

มลูค่าของสญัญา ค่าบริการในอตัราเดือนละ 262,000 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี,จะสิ,นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี,  

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการชาํระหนี,ตามสญัญานี,ครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีที�มีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 
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2.5.  สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เนต็ และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิมชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ จาํกดั (“
ผูรั้บจา้ง”) และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการ Center Car Service สําหรับ
ยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดัที�บี.กริม 2 ใชใ้นการ
ประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet System Services 
สาํหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์

มลูค่าของสญัญา ค่าบริการในอตัราเดือนละ 145,000 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี,จะสิ,นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี,  

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการชาํระหนี,ตามสญัญานี,ครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งลม้ละลาย คู่สญัญษอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีที�มีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

 

2.6.  สัญญาให้บริการเป็นที<ปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (เดิม
ชื<อบริษัท อมตะเพาเวอร์ จาํกัด)   

 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั,น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเงื�อนไขและสาระสําคญั
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 หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์  จาํกดั (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการเป็นที�ปรึกษา รวมถึงบริการ
ทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การ
ไดม้าซึ� งหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา 
และความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆของ บี.กริม 2   

อตัราค่าบริการ คิดเวลาที�ใชจ้ริงสาํหรับการให้บริการเป็นรายชั�วโมง โดยอตัราค่าบริการ
รายชั�วโมงขึ,นอยู่กบัตาํแหน่งของบุคลากรของผูรั้บจ้างที�ให้บริการแก่      
บี.กริม 2 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระเงิน 

บี.กริม 2 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี,จะสิ,นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี,  

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการชาํระหนี,ตามสญัญานี,ครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งลม้ละลาย คู่สญัญษอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีที�มีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

 

2.7.  สัญญาบริการจัดหานํ�า และบริการจัดการนํ�าเสีย ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ 
จาํกัด(เดิมชื<อ บริษัท อมตะ ควอลิตี� วอเตอร์ จาํกัด) 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

อายขุองสญัญา สญัญาฉบบันี, มีอาย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2544) หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามที�ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี,  

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าให้แก่
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สัญญาทั,งสองฝ่ายตก
ลงที�จะเลิกสญัญาฉบบันี,  

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิตี,  วอเตอร์ จาํกดั (“ผูใ้หบ้ริการ”) 
เพื�อใหบ้ริการจดัหานํ,าในปริมาตรประมาณ 3,000 – 3,500 คิวบิกเมตรต่อ
วนัและใหบ้ริการจดัการนํ,าเสียของบี.กริม 2 

อตัราค่าบริการ 1. ค่าบริการจดัหานํ,า คิดจากสูตร 

  TR  = 7 * ICT + 2  

  โดยที�  

 TR  = อตัราค่านํ,าที�เรียกเกบ็โดยอ่างเกบ็นํ,า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
(บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 โดยดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 ICT  =  CPIT-1 / CPIT-2 

 โดยที� 

 CPI  =  ค่าเฉลี�ยสาํหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคสาํหรับสิ,นคา้อุปโภคบริโภค
ของประเทศไทยที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์

 T-1   =  หนึ�งปีก่อนหนา้ปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 T-2   =  สองปีก่อนหนา้ปีที�เกี�ยวขอ้ง 

2.  ค่าบริการจดัการนํ,าเสีย คิดจากสูตร 

 TWW  =  7 * ICT + 2 

 โดยที�  

 TWW  =  ค่าบริการจดัการนํ,าเสีย (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีที�เกี�ยวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีที�เกี�ยวขอ้ง (คาํนวณเช่นเดียวกบัค่าบริการจดัหานํ,า) 

3. ค่าบริการดูแลรักษามิเตอร์รายเดือน 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

 คิดตามขนาดของมิเตอร์ที�ใช ้ตามอตัราที�ระบุแนบทา้ยสญัญา  

หลกัประกนั ภายในวนัที� 15 มกราคมในแต่ละปี บี.กริม 2 ตอ้งจดัหาหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้
บริการในรูปเงินฝากธนาคารเป็นจาํนวนเท่ากบัค่าบริการจดัหานํ,าจากอ่าง
เกบ็นํ,า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 เดือนสุดทา้ยของปีก่อนหนา้ 

การเรียกเกบ็เงิน
และการชาํระ
เงิน 

บี.กริม 2 จะชาํระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บใบแจง้หนี,
จากผูใ้ห้บริการ หากบี.กริม 2 ไม่ชําระเงินค่าบริการภายใน 60 ว ันผู ้
ใหบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการจดัหานํ,าและจดัการนํ,าเสียแก่บี.กริม 2 

การเลิกสญัญา ในกรณีที�คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งกระทาํผิดหนา้ที�หรือเงื�อนไขใดๆภายใต้
สัญญาฉบบันี,  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากไดท้าํการส่ง
คาํบอกกล่าวให้เวลาคู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญาทาํการแกไ้ขการผิดสัญญา
ดงักล่าวเป็นเวลา 30 วนั แต่คู่สัญญาฝ่ายที�ผิดสัญญามิไดก้ระทาํการแกไ้ข
เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวแลว้ 

การจดัหานํ,า 
และ จดัการนํ,า
เสียหลงัจาก
สิ,นสุดสญัญา 

บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ตกลงที�จะให้บริการจดัหานํ, า 
และบริการจดัการนํ,าเสียแก่บี.กริม 2 ตามสญัญาซื,อขายที�ดินระหวา่งบริษทั
อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบี.กริม 2 ภายหลังจากที�ผู ้
ใหบ้ริการหยดุการใหบ้ริการดงักล่าว 

 

2.8.  บันทึกความเข้าใจเรื<องการคาํนวณค่าไฟฟ้าที<ซื�อขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขาย
กนัระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซึ� งแบ่งเป็นบล็อค 2 (ส่วนโรงไฟฟ้า
เฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์)  

อตัราค่าบริการ โดยที� 

SPP  =   ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ย (บาท/กิโลวตัตช์ั�วโมง) ที�ฝ่ายที�เป็นผูซื้,อขาย
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนั,น 

EG-P =   ปริมาณพลงังานสุทธิที�ฝ่ายที�เป็นผูข้ายขายใหแ้ก่ฝ่ายที�เป็นผูซื้,อ (เม
กะวตัตช์ั�วโมง) 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

กรณีที� 1 บี.กริม 1 ซื,อไฟฟ้าจากบี.กริม 2เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบี.กริม 1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP1 – 0.12*) x (E2-1 x 1000) 

โดยที�  

SP1   =   ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บี.กริม 1 ตอ้งชาํระแก่บี.กริม 2  (บาท/
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E2-1     = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บี.กริม 2 ขายใหแ้ก่บี.กริม 1 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

กรณีที� 2 บี.กริม 2 ซื,อไฟฟ้าจากบี.กริม 1เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบี.กริม 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP(2&2.1) – 0.12) x (E1-(2&2.1) x 1000) 

โดยที�  

SP(2&2.1) = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บี.กริม 2 ตอ้งชาํระแก่บี.กริม 1  (บาท/
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E1-(2&2.1) = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บี.กริม 1 ขายใหแ้ก่บี.กริม 2 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

กรณีที� 3 บลอ็ค 2 ซื,อไฟฟ้าจากบลอ็ค 2.1 เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบลอ็ค 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2 – 0.12*) x (E2.1-2 x 1000) 

โดยที�  

SP2  = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บลอ็ค 2 ตอ้งชาํระแก่บลอ็ค 2.1  (บาท/  
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บลอ็ค 2.1 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

กรณีที� 4 บลอ็ค 2.1 ซื,อไฟฟ้าจากบลอ็ค 2 เพื�อขายใหแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูซื้,อ
เอกชนของบลอ็ค 2.1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2.1 – 0.12*) x (E2-2.1 x 1000) 

โดยที�  

SP2.1  = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี�ยที�บลอ็ค 2.1 ตอ้งชาํระแก่บลอ็ค 2  (บาท/  
กิโลวตัตช์ั�วโมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิที�บลอ็ค 2 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2.1 (เมกะวตัต์
ชั�วโมง) 

*หมายเหตุ : 0.12 บาท คือส่วนของค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ตั,งแต่วนัที� 31ตุลาคม พ.ศ. 2555 การคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรที�ระบุไวต่้อไปนี,  

1) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจําเดือนที�ขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจาํเดือนที�ขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

ส่วนตา่งของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 

+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาที�ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

คา่ก๊าซ = คา่ก๊าซตอ่หน่วยประจาํเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจําเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจาํเดือนที�ผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก า ร ไฟ ฟ้ าตํ� า  ห า รด้ว ยพลัง ง าน สุท ธิ
ประจาํเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าตํ�า 

ส่วนตา่งของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยคา่ก๊าซ 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Offpk) = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + (ส่วน
ต่างของ IU_Offpk)/2] 

 

2.9.  สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

หวัขอ้ สาระสาํคญั 

สาระสาํคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 และบี.กริม3 ตกลงเกี�ยวกบัอตัราการคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายกนั
ระหวา่งบี.กริม 2 และบี.กริม3  

อตัราค่าบริการ ตั,งแต่วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การคาํนวณค่าไฟฟ้าที�ซื,อขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรที�ระบุไวต่้อไปนี,  

1) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง  
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หวัขอ้ สาระสาํคญั 

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจําเดือนที�ขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจาํเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจาํเดือนที�ขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

ส่วนตา่งของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 

+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการคาํนวณราคาคา่ไฟในช่วงเวลาที�ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตํ�า 

คา่ก๊าซ = คา่ก๊าซตอ่หน่วยประจาํเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจําเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจาํเดือนที�ผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) 

 = ยอดรายรับประจําเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก า ร ไฟ ฟ้ าตํ� า  ห า รด้ว ยพลัง ง าน สุท ธิ
ประจาํเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชั�วโมง) ซึ� งขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าตํ�า 

ส่วนตา่งของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยคา่ก๊าซ 

ทั,งนี, ส่วนตา่งของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การกาํหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลี<ยของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + 
(ส่วนต่างของ IU_Offpk)/2] 
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2.10.  สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

 โปรดพิจารณารายละเอียดตามหัวข้อ 1.10 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานที<สําคญั 

ของบ.ีกริม 1 และบ.ีกริม 2 
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โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการดาํเนินงานตามตวัวดัผลการดาํเนินการที�สําคญั
ดงักล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี,   

 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม 
 

2552 2553 2554 2555 
บี.กริม 1      

ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต (คิด
จากค่าพลงังานความร้อน
ที�นาํไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพ
ตามจริง) (ร้อยละ)            46.15             46.22             46.32             46.38  

ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต-
ปรับปรุง (ร้อยละ)* 48.19 48.40 48.38            48.35  

ค่าความสิ,นเปลือง (บีทีย ู
ต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง) 8,114 8,220 8,098 8,053 

ระยะเวลาการซ่อมบาํรุง 
(ชั�วโมง) 840 840 456 744 

ค่าความพร้อมจาํหน่าย** 
(ร้อยละ) 93.20 91.50 94.70 93.43 
ตวัประกอบภาระ*** 
(ร้อยละ) 66.00 70.60 70.80 73.07 

บี.กริม 2      

ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต (คิด
จากค่าพลงังานความร้อน
ที�นาํไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพ
ตามจริง) (ร้อยละ)            44.69             45.75             44.98             44.57  
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 ระยะเวลาตั,งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม 
 

2552 2553 2554 2555 
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต-
ปรับปรุง (ร้อยละ)            45.92             47.04             46.53             45.84  

ค่าความสิ,นเปลือง (บีทีย ู
ต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง) 8,505 8,351 8,327 8,471 

ระยะเวลาการซ่อมบาํรุง 
(ชั�วโมง) 840 807 552            1,080  

ค่าความพร้อมจาํหน่าย** 
(ร้อยละ) 92 92.6 94.9              94.9  

ตวัประกอบภาระ *** 
(ร้อยละ) 71.9 83.4 86.2 82.7 

  ที�มา: บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
หมายเหตุ : 

    *ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตปรับปรุงคือค่าประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ที�คิดคาํนวณจากระบบผลิตเสมือนวา่มีสดัส่วนของ
พลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพที�ร้อยละ 10 

   เนื�องจากความตอ้งการใชไ้อนํ,าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีจาํกดั ส่งผลใหใ้นบาง
ปี บี.กริม 2มีสดัส่วนของพลงัความร้อนที�นาํไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพตํ�ากวา่ร้อยละ 10 ซึ�ง
เป็นสาเหตุใหค่้าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตตํ�ากวา่ร้อยละ 45 อยา่งไรกดี็ กฟผ. ไม่
คิดค่าปรับซํ,าซอ้นโดยใชเ้กณฑก์ารคาํนวณประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตปรับปรุง  
บี.กริม 2 จะไม่ถูกเรียกชาํระค่าปรับจาก กฟผ. 

     **ค่าความพร้อมจาํหน่าย (availability)  อตัราส่วนร้อยละของจาํนวนชั�วโมงในช่วง
ระยะเวลาใดที�ซึ� งหน่วยผลิตหน่วยหนึ�งสามารถผลิตไฟฟ้าได ้ไม่วา่หน่วยผลิตดงักล่าวจะมีการ
ผลิตไฟฟ้าหรือไม่กต็าม 

   ***ตวัประกอบภาระ คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ริงทั,งหมดต่อค่ากาํลงัผลิต
ติดตั,งที�เดินเครื�องผลิตไฟฟ้าอยา่งเตม็ที�  
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เอกสารแนบ 3 

งบการเงนิของ บริษทั อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั ปี 2552-25555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

271/1 

 

บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 

 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ.2554 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262,609,003  258,616,524 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    515,786,110  413,482,344 
ลูกหนี, อื�น 37,074,579  31,979,771 
วสัดุสาํรองคลงั 442,503,870  454,862,696 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,483,009  11,483,009 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,269,456,571  1,170,424,344 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,194,842,578  2,400,400,350 
สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตน สุทธิ 17,528,677  20,113,573 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,537,568  2,537,568 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,214,908,823  2,423,051,491 
    
รวมสินทรัพย์ 3,484,365,394  3,593,475,835 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล(ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2554 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 371,572,079  276,588,594 
เจา้หนี, อื�น 89,442,163  118,021,771 
เงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  200,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 301,685,157  256,688,772 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี สุทธิ 58,480,714  60,613,365 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 31,326,470  14,109,730 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 1,052,506,583  926,022,232 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 316,704,197  622,659,675 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอาย ุ 3,246,917  1,738,700 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ -  58,480,714 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 319,951,114  682,879,089 
รวมหนี�สิน 1,372,457,697  1,608,901,321 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ10 บาท และ    
   - หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 124,371,882  124,371,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 637,535,815  510,202,632 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,111,907,697  1,984,574,514 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,484,365,394  3,593,475,835 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,875,879,691  3,472,371,185 
ตน้ทุนขาย (3,545,640,979)  (3,141,572,005) 
กาํไรขั�นต้น 330,238,712  330,799,180 
รายไดอื้�น 31,948,383  25,760,505 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 229,040  (2,214,661) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 362,416,135  354,356,024 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (144,809,851)  (150,680,238) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 217,606,284  203,664,786 
ตน้ทุนทางการเงิน (60,002,640)  (77,664,397) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 157,603,644  126,000,389 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (30,270,461)  (26,237,853) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 127,333,183  99,762,536 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 157,603,644  126,000,389 
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 325,399,555  322,114,034 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 59,941,758  64,842,315 
   - ดอกเบี,ยรับ (2,728,078)  (3,589,297) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอื�น 62,036,295  61,360,475 
   - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (5,346,039)  9,847,035 
   - กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 81,334  (9,974) 
   - คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ 1,508,217  1,738,700 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน 598,496,686  582,303,677 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (102,303,766)  26,293,624 
   - ลูกหนี, อื�นๆ (5,094,808)  92,245,207 
   - วสัดุสาํรองคลงั 12,358,826  513,533 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (30,270,462)  - 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 80,294,687  (76,234,820) 
   - เจา้หนี, อื�น (24,446,850)  7,377,571 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (60,903,039)  (56,523,959) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 17,216,740  (5,620,064) 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 485,348,014  570,354,769 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย -  (56,417,685) 
   - ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย 2,728,078  3,589,297 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 488,076,092  517,526,381 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สิ�นสุดวนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื,ออุปกรณ์และสินทรัพยไืม่มีตวัตน (99,235,330)  (92,811,081) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (99,235,330)  (92,811,081) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  200,000,000 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (259,027,146)  (226,750,008) 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่าการเงิน -  (450,000,000) 
จ่ายคา่ดอกเบี,ย (64,865,940)  (57,867,271) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (60,955,197)  (68,921,068) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (384,848,283)  (603,538,349) 
คงเหลือตน้งวด 3,992,479  (178,823,049) 
คงเหลือปลายงวด 258,616,524  437,439,573 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 40,000  40,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 262,569,003  258,576,524 
 262,609,003  258,616,524 
    
    
ข้อมูลเพิ<มเตมิสําหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หนี, อื�นจากการซื,อที�ดินอาคารและอุปกรณ์ 20,190,738  5,501,940 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 258,616,524  437,439,573 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 413,482,344  439,775,968 
ลูกหนี, อื�น 31,979,711  124,224,978 
วสัดุสาํรองคลงั 454,862,696  455,376,229 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,483,009  - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,170,424,344  1,456,816,748 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,400,400,350  2,627,826,398 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 20,113,573  22,674,090 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,537,568  2,537,568 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,423,051,491  2,653,038,056 
    
รวมสินทรัพย์ 3,593,475,835  4,109,854,804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

277/1 

 

บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 276,588,594  352,823,414 
เจา้หนี, อื�น 118,021,771  113,994,117 
เงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 256,688,772  223,335,916 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี สุทธิ 60,613,365  57,867,271 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 14,109,730  38,426,617 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 926,022,232  786,447,335 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 622,659,675  869,501,412 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอาย ุ 1,738,700  - 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 58,480,714  119,094,079 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 682,879,089  988,595,491 
รวมหนี�สิน 1,608,901,321  1,775,042,826 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ10 บาท และ    
   - หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 124,371,882  101,871,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 510,202,632  882,940,096 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,984,574,514  2,334,811,978 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,593,475,835  4,109,854,804 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,472,371,185  3,368,598,501 
ตน้ทุนขาย (3,141,572,005)  (3,046,546,017) 
กาํไรขั�นต้น 330,799,180  322,052,484 
รายไดอื้�น 25,760,505  20,076,239 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน (9,709,908)  45,340,111 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 346,849,777  387,468,834 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (150,680,238)  (143,940,517) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 196,169,539  243,528,317 
ตน้ทุนทางการเงิน (70,169,150)  (73,974,182) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 126,000,389  169,554,135 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (26,237,853)  (43,335,908) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 99,762,536  126,218,227 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 126,000,389  169,554,135 
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 322,114,034  316,507,816 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 64,842,315  68,286,769 
   - ดอกเบี,ยรับ (3,589,297)  (2,179,368) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอื�น 61,360,475  56,129,020 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น 9,847,035  (24,328,078) 
   - กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (9,974)  (19,971) 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน 580,564,977  583,950,323 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 26,293,624  17,828,539 
   - วสัดุสาํรองคลงั 513,533  (4,751,311) 
   - ลูกหนี, อื�น 92,245,207  (21,650,625) 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (76,234,820)  171,211,889 
   - เจา้หนี, อื�น (49,146,388)  (95,187,218) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น (5,620,064)  (88,026,528) 
   - หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น -  (67,381,501) 
   - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,738,700  - 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 570,354,769  495,993,568 
   - เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (56,417,685)  (56,111,982) 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย 3,589,297  2,179,367 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 517,526,381  442,060,953 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพื�อซื,ออุปกรณ์ (92,793,181)  (56,183,914) 
เงินสดจ่ายเพื�อซื,อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (32,900)  - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15,000  199,847,885 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (92,811,081)  143,663,971 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (226,750,008)  (180,459,600) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (450,000,000)  (105,000,000) 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า (57,867,271)  (22,392,666) 
จ่ายดอกเบี,ย (68,921,070)  (72,904,602) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (603,538,349)  (380,756,868) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (178,823,049)  204,968,056 
คงเหลือตน้ปี 437,439,573  232,471,517 
คงเหลือปลายปี 258,616,524  437,439,573 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 40,000  40,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 258,576,524  437,399,573 
 258,616,524  437,439,573 
    
ข้อมูลเพิ<มเตมิสําหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หนี, อื�นจากการซื,อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,501,940  9,609,618 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 437,439,573  232,471,517 
ลูกหนี,การคา้ 439,120,338  418,636,165 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 655,630  26,709,050 
วสัดุสาํรองคลงั 455,376,229  614,688,533 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อซื,อวสัดุสาํรองคลงั 7,698,210  1,642,444 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 132,766,488  24,205,123 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,473,056,468  1,318,352,832 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,627,826,398  2,834,893,333 
เงินมดัจาํ 2,537,568  2,535,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น สุทธิ 22,674,090  25,265,424 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,653,038,056  2,862,694,854 
    
รวมสินทรัพย์ 4,126,094,524  4,181,047,416 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้ 170,673,310  164,908,795 
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 61,824,805  36,526,776 
เจา้หนี, อื�น 120,325,298  140,149,344 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 223,335,916  177,045,508 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  57,867,271  - 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 168,660,455  161,433,187 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 802,687,055  680,063,610 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 869,501,412  1,120,010,295 
หนี, สินตามสญัญาเช่าการเงิน 119,094,079   
หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น -  67,379,760 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 988,595,491  1,187,390,055 
รวมหนี�สิน 1,791,282,546  1,867,453,665 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลคา่หุน้ละ10 บาท     
   - และหุน้สามญั 50,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลคา่หุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 101,871,882  96,621,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 882,940,096  866,971,869 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,334,811,978  2,313,593,751 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,126,094,524  4,181,047,416 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,368,598,501  3,168,847,764 
ตน้ทุนขาย (3,046,546,017)  (2,789,626,480) 
กาํไรขั�นต้น 322,052,484  379,221,284 
ดอกเบี,ยรับ 2,179,368  2,269,207 
รายไดอื้�น 17,896,871  15,065,403 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 45,340,111  20,720,566 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 387,468,834  417,276,460 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (143,940,517)  (138,563,187) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 243,528,317  278,713,273 
ตน้ทุนทางการเงิน (73,974,182)  (84,353,412) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 169,554,135  194,359,861 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (43,335,908)  (60,844,227) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 126,218,227  133,515,634 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 169,554,135  194,359,861 
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 316,507,816  309,287,229 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 68,286,769  77,148,433 
   - ดอกเบี,ยรับ (2,179,368)  (2,269,207) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ.  56,129,020  55,964,201 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (24,328,078)  (36,572,266) 
   - กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (19,971)  15,864 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 583,950,323  597,934,115 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้ (20,484,173)  32,268,709 
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 26,053,420  (26,168,572) 
   - วสัดุสาํรองคลงั (4,751,311)  147,415,631 
   - เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อซื,อวสัดุสาํรองคลงั (6,055,766)  94,032,442 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (16,923,843)  5,477,259 
   - เงินมดัจาํ (1,741)  - 
   - เจา้หนี,การคา้ 5,764,515  (19,245,121) 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 25,298,029  (67,725,493) 
   - เจา้หนี, อื�น 4,876,608  18,875,230 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (55,992,163)  (66,299,652) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 21,639,429  36,482,209 
   - หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น (67,379,760)  (71,644,440) 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย 2,179,368  2,269,207 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 498,172,935  683,671,524 
   - เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (56,111,982)  (57,982,945) 
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 442,060,953  625,688,579 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพื�อซื,ออุปกรณ์ (56,183,914)  (452,606,438) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 199,847,885  462,056 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 143,663,971  (452,144,382) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (180,459,600)  (151,761,240) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (105,000,000)  - 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า (22,392,666)  - 
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบี,ย (72,904,602)  (80,580,967) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (380,756,868)  (232,342,207) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 204,968,056  (58,798,010) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 232,471,517  291,269,527 
ยอดคงเหลือปลายปี 437,439,573  232,471,517 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 40,000  40,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 437,399,573  232,431,517 
 437,439,573  232,471,517 
    
ข้อมูลเพิ<มเตมิสําหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หนี, อื,นจากการซื,อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,609,618  34,310,272 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,471,517  291,269,527 
ลูกหนี,การคา้ 418,636,165  450,904,874 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 26,709,050  540,478 
วสัดุสาํรองคลงั 614,688,533  711,625,433 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อซื,อวสัดุสาํรองคลงั 1,642,444  95,674,886 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 24,205,123  31,202,681 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,318,352,832  1,581,217,879 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,834,893,333  2,736,525,350 
เงินมดัจาํ 2,535,827  2,535,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น สุทธิ 25,265,424  27,856,758 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,862,694,584  2,766,917,935 
    
รวมสินทรัพย์ 4,181,047,416  4,348,135,814 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้ 164,908,795  184,153,916 
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 36,526,776  104,252,269 
เจา้หนี, อื�น 140,149,344  121,274,114 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 177,045,508  148,347,148 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 161,433,187  158,098,547 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 680,063,610  716,125,994 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 1,120,010,295  1,312,907,503 
หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น 67,379,760  139,024,200 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 1,187,390,055  1,451,931,703 
รวมหนี�สิน 1,867,453,665  2,168,057,697 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000  1,500,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 1,350,000,000  1,350,000,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 96,621,882  96,621,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 866,971,869  733,456,235 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313,593,751  2,180,078,117 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,181,047,416  4,348,135,814 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,168,847,764  3,380,170,365 
ตน้ทุนขาย (2,789,626,480)  (2,890,531,992) 
กาํไรขั�นต้น 379,221,284  489,638,373 
ดอกเบี,ยรับ 2,269,207  12,274,348 
รายไดอื้�น 15,065,403  15,056,549 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 20,720,566  (7,741,636) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 417,276,460  509,227,634 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (138,563,187)  (148,754,086) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 278,713,273  360,473,548 
ตน้ทุนทางการเงิน (84,353,412)  (89,114,050) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 194,359,861  271,359,498 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (60,844,227)  (81,741,550) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 133,515,634  189,617,948 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 194,359,861  271,359,498 
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 309,287,229  301,214,671 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 77,148,433  83,367,771 
   - ดอกเบี,ยรับ (2,269,207)  (12,274,348) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ.  55,964,201  66,388,036 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (36,572,266)  13,616,877 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ 15,864  (297) 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 597,934,115  723,672,208 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้ 32,268,709  (35,366,840) 
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (26,168,572)  8,919,725 
   - วสัดุสาํรองคลงั 147,415,631  (384,906,043) 
   - เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อซื,อวสัดุสาํรองคลงั 94,032,442  (86,637,794) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 5,477,259  (8,111,129) 
   - เจา้หนี,การคา้ (19,245,121)  26,033,965 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (67,245,121)  67,729,276 
   - เจา้หนี, อื�น 18,875,230  80,454,476 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (66,299,652)  (43,102,683) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 36,482,209  (5,398,527) 
   - หนี, สินไม่หมุนเวยีนอื�น (71,644,440)  139,024,200 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 681,402,317  482,310,834 
   - เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (57,982,945)  (63,843,371) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 623,419,372  418,467,463 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 1 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพื�อซื,ออุปกรณ์ (452,606,438)  (9,062,751) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 462,056  298 
ดอกเบี,ยรับ 2,269,207  12,397,636 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (449,875,175)  3,335,183 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (151,761,240)  (150,144,750) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ -  425,000,000 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า -  (885,000,000) 
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบี,ย (80,580,967)  (74,767,409) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (232,342,207)  (684,912,159) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (58,798,010)  (263,109,513) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 291,269,527  554,379,040 
ยอดคงเหลือปลายปี 232,471,517  291,269,527 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 40,000  40,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 232,431,517  291,229,527 
 232,471,517  291,269,527 
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เอกสารแนบ 4 

งบการเงนิของ บริษทั อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั ปี 2552-2555 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
    
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ.2554 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 323,672,960  447,841,826 
เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยที์�อยูใ่นความตอ้งการของ    
    ตลาดประเภทเผื�อขาย -  47,861,534 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    502,314,649  383,662,040 
ลูกหนี, อื�น 36,716,243  25,739,586 
วสัดุสาํรองคลงั 285,421,118  293,035,539 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 9,392,867  11,847,463 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,157,517,837  1,209,987,988 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,463,946,364  3,605,352,988 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 3,463,946,364  3,605,352,988 
    
รวมสินทรัพย์ 4,621,464,201  4,815,340,976 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล(ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 286,980,174  227,343,997 
เจา้หนี, อื�น 107,608,665  140,280,728 
เงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 294,275,544  200,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 678,144,097  586,819,183 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 21,263,857  23,930,047 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 1,388,272,337  1,178,373,955 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 689,178,484  1,377,286,674 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 689,178,484  1,377,286,674 
รวมหนี�สิน 2,077,450,821  2,555,660,629 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 270,240,000  270,240,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,077,609,686  790,415,119 
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนระยะสั,น    

   ในหลกัทรัพยใืนความตอ้งการของตลาดที�มีไวเ้ผื�อขาย -  2,861,534 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,544,013,380  2,259,680,347 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,621,464,201  4,815,340,976 

 



 

294/1 

 

บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 4,395,910,279  3,963,740,340 
ตน้ทุนขาย (3,899,463,770)  (3,264,204,623) 
กาํไรขั�นต้น 496,446,509  699,535,717 
รายไดอื้�น 26,823,840  8,186,789 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (512,592)  2,354,436 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 522,757,757  710,076,942 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (126,127,298)  (120,710,399) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 396,630,459  589,366,543 
ตน้ทุนทางการเงิน 108,009,469  (160,130,442) 
กาํไรก่อนหักภาษีนิตบุิคคล 288,620,990  429,236,101 
ภาษีนิติบุคคล (1,426,423)  - 
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 287,194,567  429,236,101 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน  
 

 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 288,620,990  429,236,101 
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 285,830,850  277,808,358 
   - กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 113,442,005  130,511,175) 
   - ดอกเบี,ยจ่าย (4,760,237)  (3,587,733) 
   - ดอกเบี,ยรับ (3,544,439)  - 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ.  42,447,380  47,632,098 
   - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (11,507,956)  12,742,733 
    
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน    
     และหนี, สินดาํเนินงาน 710,528,593  894,342,732 
การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (118,652,609)  67,455,319 
   - ลูกหนี, อื�นๆ (10,976,657)  (7,830,018) 
   - วสัดุสาํรองคลงั 7,614,421  (9,095,209) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 2,454,596  (173,654) 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 111,292,687  (423,139) 
   - เจา้หนี, อื�น (16,442,856)  38,584,134 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (47,612,779)  (35,351,442) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น (4,092,613)  1,054,897 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 634,112,783  948,563,620 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย 4,760,237  3,587,733 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 638,873,020  952,151,353 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีวนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื,ออุปกรณ์ (130,701,039)  (64,448,033) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ 48,544,439  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (82,156,600)  (64,448,033) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั,นจากธนาคาร 35,000,000  200,000,000 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (591,379,473)  (513,752,168) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ -  (350,000,000) 
จ่ายดอกเบี,ย (124,505,813)  (138,346,190) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (680,885,286)  (802,108,358) 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ    
คงเหลือตน้งวด (124,168,866)  85,594,962 
คงเหลือปลายงวด 447,841,826  362,246,864 
 323,672,960  447,841,826 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 50,000  50,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 323,622,960  447,791,826 
 323,672,960  447,841,826 
    
ขอ้มูลเพิ�มเติมสาํหรับงบกระแสเงินสด    
เจา้หนี, อื�นจากการซื,อที�ดินอาคารและอุปกรณ์ 10,575,662  2,956,627 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 447,841,826  362,246,864 
เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยที์�อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 47,861,534  47,273,694 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 383,662,040  451,117,359 
ลูกหนี, อื�น 25,739,586  17,909,568 
วสัดุสาํรองคลงั 293,035,539  283,940,330 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,847,463  11,673,809 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,209,987,988  1,174,161,624 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,605,352,988  3,815,756,686 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 3,605,352,988  3,815,756,686 
    
รวมสินทรัพย์ 4,815,340,976  4,989,918,310 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 225,466,359  232,565,982 
เจา้หนี, อื�น 142,158,366  89,495,480 
เงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 586,819,183  523,995,851 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 23,930,047  22,875,149 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 1,178,373,955  868,932,462 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 1,377,286,674  1,941,129,442 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 1,377,286,674  1,941,129,442 
รวมหนี�สิน 2,555,660,629  2,810,061,904 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 270,240,000  270,240,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - สาํรองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 790,415,119  711,179,018 
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพย ์ 2,861,534  2,273,694 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,259,680,347  2,179,856,406 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,815,340,976  4,989,918,310 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,963,740,340  3,695,128,830 
ตน้ทุนขาย (3,262,550,327)  (2,904,568,555) 
กาํไรขั�นต้น 701,190,013  790,560,275 
รายไดอื้�น 8,186,789  6,536,119 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน (21,160,666)  65,798,300 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 688,216,136  862,894,694 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (122,364,694)  (112,157,644) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 565,851,442  750,737,050 
ตน้ทุนทางการเงิน (136,615,341)  (153,904,606) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 429,236,101  596,832,444 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 429,236,101  596,832,444 
รายการปรับปรุงกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 277,808,358  279,417,082 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 130,511,175  147,800,440 
   - ดอกเบี,ยรับ (3,587,733)  (1,918,431) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. 47,632,098  35,379,911 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น 12,742,733  (65,464,032) 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 894,342,732  992,047,414 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 67,455,319  (6,349,856) 
   - ลูกหนี, อื�น (7,830,018)  2,341,796 
   - วสัดุสาํรองคลงั (9,095,209)  (50,358,296) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (173,654)  (9,014,449) 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 735,392  11,525,660 
   - เจา้หนี, อื�น 40,382,230  (24,224,099) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. คา้งจ่าย (35,351,442)  (34,696,837) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 1,054,897  15,178,516 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 951,520,247  896,449,849 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย 3,587,733  1,918,431 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 955,107,980  898,368,280 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื,ออุปกรณ์ (67,404,660)  (109,080,857) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (67,404,660)  (109,080,857) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั,นจากธนาคาร 200,000,000  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -  179,100,000 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร (513,762,168)  (432,457,305) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (350,000,000)  (305,000,000) 
จ่ายดอกเบี,ย (138,346,190)  (155,415,581) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (802,108,358)  (713,772,886) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�นสุทธิ 85,594,962  75,514,537 
คงเหลือตน้ปี 362,246,864  286,732,327 
คงเหลือปลายปี 447,841,826  362,246,864 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 50,000  50,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 447,791,826  362,196,864 
 447,841,826  362,246,864 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 362,246,864  286,732,327 
เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยที์�อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 47,273,694  46,865,611 
ลูกหนี,การคา้ 407,274,782  391,625,542 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 43,842,578  53,141,961 
วสัดุสาํรองคลงั 283,940,330  237,121,380 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 29,583,376  22,910,724 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,174,161,624  1,038,397,545 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,815,756,686  3,976,449,398 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 3,815,756,686  3,976,449,398 
    
รวมสินทรัพย์ 4,989,918,310  5,014,846,943 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้ 220,291,243  204,986,939 
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,274,739  17,332,331 
เจา้หนี, อื�น 113,541  1,030,609 
เงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน -   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 523,995,851  446,543,233 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 112,257,088  125,134,064 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 868,932,462  795,027,176 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สุทธิ 1,941,129,442  2,332,203,888 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 1,941,129,442  2,332,203,888 
รวมหนี�สิน 2,810,061,904  3,127,231,064 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 270,240,000  270,240,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
      สาํรองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 711,179,018  419,346,574 
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพย ์ 2,273,694  1,865,611 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,179,856,406  1,887,615,879 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,989,918,310  5,014,846,943 

 

 



 

304/1 

 

บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,695,128,830  3,230,698,613 
ตน้ทุนขาย (2,904,568,555)  (2,611,241,111) 
กาํไรขั�นต้น 790,560,275  619,457,502 
รายไดอื้�น 6,536,119  6,485,988 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 65,798,300  37,131,215 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 862,894,694  663,074,705 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (112,157,644)  (108,262,784) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 750,737,050  554,811,921 
ตน้ทุนทางการเงิน (153,904,606)  (164,740,009) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 596,832,444  390,071,912 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 596,832,444  390,071,912 
รายการปรับปรุงกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 279,417,082  259,476,506 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 147,800,440  158,878,890 
   - ดอกเบี,ยรับ (1,918,431)  (1,876,913) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอื�น 35,379,910  35,009,904 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (65,464,032)  (36,987,300) 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 992,047,413  804,572,999 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้ (15,649,240)  15,924,092 
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,299,383  18,983,401 
   - วสัดุสาํรองคลงั (50,358,296)  (57,332,333) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�นและไม่หมุนเวยีนอื�น (6,672,652)  (1,402,620) 
   - เจา้หนี,การคา้ 15,304,304  320,957 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (5,057,592)  (13,428,789) 
   - เจา้หนี, อื�น (917,068)  1,578,520 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. คา้งจ่าย (35,038,373)  (46,120,022) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น (6,508,030)  24,342,854 
   - เงินสดรับจากดอกเบี,ย 1,918,431  1,906,245 
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 898,368,280  749,345,304 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื,ออุปกรณ์ (109,080,857)  (201,120,923) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (109,080,857)  (201,120,923) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 179,100,000  222,000,000 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (432,457,305)  (347,809,560) 
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ -  (2,350,000) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (305,000,000)  (200,000,000) 
เงินสดจ่ายคา่ดอกเบี,ย (155,415,581)  (164,318,813) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (713,772,886)  (492,478,373) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น สุทธิ 75,514,537  55,746,008 
ยอดคงเหลือตน้ปี 286,732,327  230,986,319 
ยอดคงเหลือปลายปี 362,246,864  286,732,327 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 50,000  50,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 362,196,864  286,682,327 
 362,246,864  286,732,327 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวยีน    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 286,732,327  230,986,319 
เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยที์�อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 46,865,611  46,089,299 
ลูกหนี,การคา้ 391,625,542  407,549,634 
ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 53,141,961  72,125,362 
วสัดุสาํรองคลงั 237,121,380  164,913,698 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 22,910,724  21,537,436 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,038,397,545  943,201,748 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,976,449,398  4,043,819,211 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 3,976,449,398  4,043,819,211 
    
รวมสินทรัพย์ 5,014,846,943  4,987,020,959 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี�สินหมนุเวยีน    
เจา้หนี,การคา้ 203,707,992  203,387,035 
เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,332,331  30,761,120 
เจา้หนี, อื�น 2,309,556  731,036 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารที�ถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหนึ�งปี สุทธิ 446,543,233  290,577,779 
หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 125,134,064  117,341,251 
รวมหนี�สินหมนุเวยีน 795,027,176  642,798,221 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สุทธิ 2,332,203,888  2,647,455,083 
รวมหนี�สินไม่หมนุเวยีน 2,332,203,888  2,647,455,083 
รวมหนี�สิน 3,127,231,064  3,290,253,304 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 1,060,000,000  1,060,000,000 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 270,240,000  270,240,000 
กาํไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
      สาํรองตามกฎหมาย 136,163,694  121,875,612 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 419,346,574  243,562,744 
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพย ์ 1,865,611  1,089,299 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,887,615,879  1,696,767,655 
    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,014,846,943  4,987,020,959 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

    
รายไดจ้ากการขาย 3,230,698,613  3,328,855,383 
ตน้ทุนขาย (2,611,241,111)  (2,734,998,960) 
กาํไรขั�นต้น 619,457,502  593,856,423 
รายไดอื้�น 6,485,988  16,859,137 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 37,131,215  (29,100,157) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 663,074,705  581,615,403 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (108,262,784)  (116,455,106) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 554,811,921  465,160,297 
ตน้ทุนทางการเงิน (164,740,009)  (179,398,654) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 390,071,912  285,761,643 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 390,071,912  285,761,643 
รายการปรับปรุงกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   - คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 259,476,506  256,545,060 
   - ดอกเบี,ยจ่าย 158,878,890  173,866,873 
   - ดอกเบี,ยรับ (1,876,913)  (11,004,950) 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบักฟผ.  35,009,904  46,120,022 
   - กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -  (443,717) 
   - ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ,น (36,987,300)  32,060,385 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 804,572,999  782,905,316 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน    
   - ลูกหนี,การคา้ 15,924,092  (15,443,723) 
   - ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 18,983,401  (40,395,929) 
   - วสัดุสาํรองคลงั (57,332,333)  (37,932,482) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (1,398,420)  (11,830,481) 
   - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (4,200)  - 
   - เจา้หนี,การคา้ 320,957  12,888,873 
   - เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (13,428,789)  12,306,330 
   - เจา้หนี, อื�น 1,578,520  221,670 
   - คา่ปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซื,อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (46,120,022)  (36,437,674) 
   - หนี, สินหมุนเวยีนอื�น 24,342,854  (458,600) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 747,439,059  665,823,300 
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บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 2 จํากดั 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที< 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั,นในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ -  50,000,000 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื,ออุปกรณ์ (201,120,923)  (33,462,931) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -  724,299 
ดอกเบี,ยรับ 1,906,245  10,950,528 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (199,214,678)  28,211,896 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 222,000,000  335,000,000 
เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (347,809,560)  (292,337,750) 
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (2,350,000)  - 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (200,000,000)  (795,000,000) 
จ่ายคา่ดอกเบี,ย (164,318,813)  (169,291,475) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (492,478,373)  (921,629,225) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 55,746,008  (227,594,029) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 230,986,319  458,580,348 
ยอดคงเหลือปลายปี 286,732,327  230,986,319 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย    
-   เงินสดในมือ 50,000  50,000 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดภายในสามเดือน 286,682,327  230,936,319 
 286,732,327  230,986,319 
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เอกสารแนบ 5 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐาน 


