
 

  

 

 

  

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุน
คืนเต็มจ านวน จึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ดงันั้น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูล
ในหนังสือช้ีชวน และความเส่ียงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเม่ือมีขอ้สงสัยควร
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การลงทุนดงักล่าวได ้

 กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต ซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนของกระแส
รายรับในอนาคตจากจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ดงันั้น มูลค่าของทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตท่ี
เหลืออยู่ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและไดรั้บการคืนเงิน
ลงทุนดว้ยการลดทุน และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตดงักล่าวท่ี
กองทุนรวมไดล้งทุนไว ้มลูค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบ์าทได ้ 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายนั้น 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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กลุ่มบุคคลเดียวกนั   หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ

หลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

(2) นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของ
นิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติ
บุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกิน
กวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม )1(  หรือ (2) 
แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนรวม    หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ 

การบริหารกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การดูแลรักษาใหกิ้จการโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในสภาพ
ท่ีดีและพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานดงักล่าวดว้ย 

สญัญาโอนผลประโยชนจ์าก หมายถึง สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ 
การประกอบกิจการไฟฟ้า  ไฟฟ้าระหวา่งกองทุนรวม กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2                
    ซ่ึงมีเน้ือหาเป็นการใหสิ้ทธิแก่กองทุนรวมในการรับ  
   ประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการ 
   ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 
การประเมินค่า หมายถึง การค านวณมูลค่าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบ กิจการไฟ ฟ้ าท่ี กองทุนรวม เข้าท า เพ่ื อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิด เผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึง
ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัด  สิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สิน เง่ือนไขและข้อจ ากัดทาง

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ระหว่างกองทุนรวม กับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ซ่ึงมี
เน้ื อห าเป็นการให้ สิท ธิแ ก่กองทุนรวมในการ รับ
ประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
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กฎหมาย ขอ้จ ากดัอ่ืนของการใชป้ระโยชน ์รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้ งการส ารวจทรัพย์สินตามสภาพท่ี
เป็นอยู ่

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การ เสนอความ เห็ น เก่ี ยวกับมู ล ค่ าสั ญ ญ าโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ   
กองทุนรวม โดยมิไดมี้การส ารวจทรัพยสิ์น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง ทรัพย์สินตามรายละเอียดท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้ งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) 

ท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีรับใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการ
เก่ียวกบัการลงทุน หรือสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ในการจดัการ
กองทุนรวม 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษทัจดัการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

บี.กริม 1 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์1 จ ากดั 

บี.กริม 2 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์2 จ ากดั  

บี.กริม 3 หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์3 จ ากดั 

อมตะ บี.กริม เซอร์วิส หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากดั  
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อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หมายถึง บริษทัอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั หมายถึง บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
หน่วยลงทุน 

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบผูส้อบบญัชี 

กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 

กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปตท. หมายถึง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซ่ึงระบุ
รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินค่า โดยมีผูป้ระเมินหลกัตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความ
เห็นชอบบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น เป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในรายงานดงักล่าว 

วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก หมายถึง วนัท่ีคู่สัญญาไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

สญัญาขายไฟฟ้าฯ หมายถึง สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และสัญญาซ้ือขายไอน ้ ากับ
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม 
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า             
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลท่ี เก่ียวข้องตามประกาศเก่ียวกับการ
กระท า ท่ี อ าจ ก่อให้ เกิ ด ความขัด แย้งท าง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวมในส่วน
ท่ี เก่ียวกับการท าธุรกรรมเพ่ือกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยอนุโลม    

(ข)  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทุนรวม โดยให้มี
ความหมายตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 89/1 ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบับทนิยามค าว่าบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนุโลม  
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ช่ือบริษทัจดัการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
ที่อยู่  : 400/22 ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 0 2673 3999 
โทรสาร  : 0 2673 3898 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการ (ไทย)   :  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

1.2 ช่ือโครงการ (องักฤษ)   : Amata B. Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund 

1.3 ช่ือย่อ   : ABPIF 

1.4 ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษทัจดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือให้
รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30  วนั นบัแต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

1.5 ประเภทการลงทุน   : ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.6 อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายโุครงการ อยา่งไรกดี็หากกองทุนรวมไม่มีการลงทุน
เพ่ิมเติม สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ี
กองทุนลงทุนในคร้ังแรกจะส้ินสุดในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

1.7 ลกัษณะของผู้ลงทุน  : ผูล้งทุนทัว่ไป 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย และมูลค่าขั้นต า่ในการจองซ้ือ 

2.1  จ านวนเงินทุนโครงการ  :  6,300,000,000 บาท (หกพนัสามร้อยลา้นบาท) 
 จ านวนเงินทุนคงเหลอืในการลดทุนคร้ังที่ 1  :  5,693,100,000 บาท  
          (หา้หนัหกร้อยเกา้สิบสามลา้นหน่ึงแสนบาท)  
 จ านวนเงินทุนคงเหลอืในการลดทุนคร้ังที่ 2 :  5,497,620,000 บาท  
          (หา้พนัส่ีร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นหกแสนสองหม่ืนบาท) 
2.2  จ านวนหน่วยลงทุน  : 600,000,000 หน่วย (หกร้อยลา้นหน่วย) 
2.3  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก  :  10.50 บาท (สิบบาทหา้สิบสตางค)์ 

2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคงเหลอื  :  9.1627 บาท (เกา้บาทสิบหกสตางค)์ 
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2. 5 ชนิดของหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนคลา้ยทุน ประเภทระบุช่ือผูถื้อ มีชนิดเดียว 
2.6 การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 (1) จ านวนเงินทุนท่ีเสนอขาย : 6,300,000,000 - 6,600,000,000 บาท (หกพนัสาม
ร้อยลา้นบาท ถึงหกพนัหกร้อยลา้นบาท) 

 (2) จ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 600,000,000 หน่วย (หกร้อยลา้นหน่วย) 
 (3) ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 10.50 - 11.00 บาท (สิบบาทหา้สิบสตางค ์ 

      ถึงสิบเอด็บาท) 
 (4) มลูค่าขั้นต ่าของการจองซ้ือ : 2,000 หน่วย 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้ งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้ งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศซ่ึงกองทุนรวมจะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซ่ึงกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนเป็นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สาธารณะในวงกวา้งของประเทศไทยโดยกองทุนรวมจะเขา้ท าสัญญาเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากน้ีกองทุนรวมจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใด
ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เม่ือมีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานแลว้ โครงสร้างการถือหน่วยลงทุน ความสัมพนัธ์ระหว่างกองทุนรวม
กบับริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ และทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ัง
แรกจะมีรายละเอียดดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

บี.กริม1 และ บี.กริม2 กองทุนรวม

เข้าท าสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ า

จ่ายค่าตอบแทน
การเข้าท าสัญญา

บริหารกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดูแลผลประโยชน์และท รัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพ์นฐาน

จ าหน่ายหน่วย
ลงทุนคล้า ยทุน

ซื้อหน่วยลงทุน

นักลงทุน

บริษัทจัดการ

หมายเหต:ุ ขอ้มูลขา้งตน้น้ีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
แผนภาพที ่3-1: โครงสร้างการถือหน่วยลงทุนและความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทุนรวมกบับริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน ์

บี.กริม 1และบี.กริม 2  

ผูดู้แลผลประโยชน ์

ดูแลผลประโยชน์ 
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4. นโยบายการลงทุน 

4.1 ทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

ในการลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมจะท าการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีกองทุน
รวมช าระราคาซ้ือใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

 ส าหรับ บี.กริม 1 วนัส้ินสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมายถึง
วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562  

 ส าหรับ บี.กริม 2 วนัส้ินสุดระยะเวลาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหมายถึง
วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกนัค านวณตาม
สูตรดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่กองทุนรวม โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน ในรอบมกราคมถึงมิถุนายน และ
รอบกรกฎาคมถึงธันวาคมโดยโอนภายในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี หากปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการจ ากัดการช าระเงิน (Restricted Payment) ตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ โปรดพิจารณา
สาระส าคญัของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  และสัญญาซ้ือขายไอน ้ า รวมถึงสัญญาท่ีจดัท าข้ึน
ใหม่ภายในระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า ดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.2.1 

หมายเหตุ: ขอ้มลูขา้งตน้น้ีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   แผนภาพที่ 4-1: แผนภาพการรับประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีของกองทุนรวมลงทุน 

 

บี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2 

กองทุนรวม กฟผ. / ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม  

จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าและไอน ้ า 

(1) ช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

คู่สัญญา 

(3) โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ภายหลงัหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตามสูตรท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุน 

เจ้าหนี ้

นักลงทุน 

(2) ช าระค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

(4) ผลตอบแทน 
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ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับท่ีไดจ้ากรายไดข้องโรงไฟฟ้า – กระแสเงิน
สดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปล่ียนแปลงรายการตั้งส ารอง + เงินสดคงเหลือตน้งวด – เงิน
สดคงเหลือขั้นต ่า 

4.2 ภาพรวมของธุรกจิการประกอบกจิการไฟฟ้า 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีถกูก ากบัดูแลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการพลงังานแห่งชาติ (“กกพ.”)  กระทรวงพลงังาน และคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กพช.”)  
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในพฒันาและจดัหาพลงังานไฟฟ้าใหมี้ความมัน่คงเช่ือถือได ้ในราคาท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล และส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือลดภาระของ กฟผ.ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

 4.2.1  การผลติไฟฟ้ารวมของประเทศ 

 การผลติและระบบส่งไฟฟ้า 

 กฟผ.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจดา้นพลงังาน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน โดยกฟผ. เป็นทั้ง
ผูผ้ลิตไฟฟ้าและผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งหลกั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของทั้งประเทศ ปัจจุบนั 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งอยูต่ามภูมิภาคต่างๆของประเทศรวม 39 แห่ง มีก าลงัผลิตติดตั้งรวม 15,010 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าสูงถึง 21 แห่ง รองลงมา คือ โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 8 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง นอกจากน้ี กฟผ. ยงั
รับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รวม 12,742 เมกะวตัต ์ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็รวม 2,625 เมกะวตัต ์
และรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย รวม 2,404 เมกะวตัต ์

 กฟผ. จะจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าของกฟผ. และรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้
ใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีรับซ้ือโดยตรงจาก กฟผ. ผา่นทางระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีมีโครงข่าย
ครอบคลุมทัว่ประเทศ ท่ีระดบัแรงดงัต่างๆ ตั้งแต่ 69 กิโลโวลต ์ไปจนถึง 500 กิโลโวลต ์โดย กฟน. และ กฟภ. จะ
เป็นผูด้  าเนินการระบบจ าหน่ายและการคา้ปลีกไฟฟ้าของประเทศ โดยน าไฟฟ้าไปจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย 
ลกูคา้ธุรกิจ และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมทัว่ประเทศต่อไป นอกจากน้ี กฟผ. ยงัมีการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัประเทศ
เพ่ือนบา้นอีกดว้ย ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และเปิดโอกาสผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนร่วมประมูลแข่งขนัการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได ้เพ่ือช่วยลดภาระการลงทุนของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟ้า 
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ก าลงัการผลติรวมของประเทศ 

 โรงไฟฟ้า ก าลงัผลติ (เมกะวตัต์) ร้อยละ 

1. ก าลงัผลิตติดตั้งรวมของ กฟผ. 15,010 43.7% 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 12,742 37.1% 

3. ผูผ้ลิตรายเลก็ (Firm) 2,625 7.6% 

4. ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ     

     -โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเข่ือนน ้าเทิน-หินบุน 434 1.3% 

    - โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเข่ือนหว้ยเฮาะ 126 0.4% 

   - โรงไฟฟ้าน ้างึม 2 948 2.8% 

    - โรงไฟฟ้าพลงัน ้าน ้าเทิน 2 596 1.7% 

    - สายส่งเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย 300 0.9% 

5. ผูผ้ลิตรายเลก็มาก 1,580 4.6% 

รวมก าลงัผลติตดิตั้งรวมของระบบไฟฟ้า 34,361 100.0% 

ท่ีมา : กฟผ. และ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
 
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ิน 34,361 เมกะวตัต ์ โดยเป็นขอ้มลูณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556 ยกเวน้ขอ้มูลของผูผ้ลิตรายเลก็มากเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 

 การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer : SPP) 

กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าเขา้ระบบจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ระหว่าง 10-90 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้า
ของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะใชร้ะบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ซ่ึงจะใชก๊้าซธรรมชาติหรือถ่านหิน
เป็นเช้ือเพลิงหลกั และระบบพลงังานหมุนเวียน (Remewable Energy) ซ่ึงจะใช้กาก หรือ เศษวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเป็นเช้ือเพลิง ส าหรับพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายให้ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะ
น าไปใชใ้นโรงงานของตนเอง หรือขายใหโ้รงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกลเ้คียง 

การรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. จากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะมีการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 2 ประเภท คือ 
สัญญาประเภท Firm ซ่ึงจะมีการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอายุระหว่าง 20 – 25 ปี และมีการก าหนดค่าพลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) และสัญญาประเภท Non-Firm ซ่ึงจะไม่มีการก าหนดค่าพลงังานไฟฟ้า โดย ณ เดือน กุมภาพนัธ์ 
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พ.ศ. 2556 มีจ านวนผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ท่ีด าเนินการทั้งส้ิน142 ราย ปริมาณพลงัไฟฟ้ารวม 8,397.6  เมกะวตัต ์
แบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm จ านวน 100 ราย ปริมาณ 7,236.6 เมกะวตัต ์และสญัญาประเภท Non-Firm จ านวน 42 
ราย ปริมาณ 1,780.9 เมกะวตัต ์ในจ านวน 142 รายน้ี มีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 70 
ราย รวม 3,266.52 เมกะวตัต ์(สัญญาประเภท Firm 48 ราย รวม 2,624.6 เมกะวตัต ์และสญัญาประเภท Non-Firm 22 
ราย รวม 641.9 เมกะวตัต)์  

 Firm Non - Firm รวมทั้งส้ิน 

 จ านวน เมกะวตัต ์ จ านวน เมกะวตัต ์ จ านวน เมกะวตัต ์

จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 48 2,624.6 22 641.9 70 3,266.5 

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

รวมทั้งส้ิน 100 7,236.6 42 1,780.9 142 8,397.6 

ท่ีมา : กฟผ. 
 4.2.2   ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 
 สถิตคิวามต้องการใช้ไฟฟ้า 

 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจ านวนหน่วยท่ีโรงไฟฟ้าทั้งหมดผลิตไดใ้นแต่ละปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
จากการการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากรในประเทศ เวน้แต่ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีประเทศไทยเกิดวิกฤต
น ้าท่วมคร้ังใหญ่ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมหลายแห่งหยุดชะงกั และอุณหภูมิท่ีต ่าลงส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ท าความเยน็ลดลง จากอดีตจนถึงปัจจุบนัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจ านวนหน่วยท่ีผลิต มีค่าดงัน้ี 

ปีงบ 
ประมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จ านวนหน่วยทีผ่ลติ อตัราการ
เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิม่ขึน้ (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 จ านวนหน่วยทีผ่ลติ อตัราการ
เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิม่ขึน้ (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% 
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ปีงบ 
ประมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จ านวนหน่วยทีผ่ลติ อตัราการ
เตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

เมกะวตัต์ 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้านหน่วย 

เพิม่ขึน้ (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% 

 ท่ีมา :  กฟผ  . และ World Bank 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 – 2554 ประเทศไทยมีความตอ้งการไอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 9.01 
โดยเพ่ิมจาก 2,100.60 เมกกะวตัต ์ในพ.ศ. 2512 เป็น 23,900.21 เมกกะวตัต ์ในพ.ศ. 2554 นอกจากน้ี จากสถิติท่ีผา่นมา 
อตัราการเพ่ิม(ลดลง) ของความตอ้งการไฟฟ้ามีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth) 

 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า   

การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้ามีการน าแบบจ าลอง  End Use Model มาใช้ ซ่ึงเป็นการพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้าโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ การขยายตวัของครัวเรือน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประกอบกบัการค านึงถึงสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า เช่น นโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุน้เศรษฐกิจ เป้าหมายการประหยดัพลงังานของรัฐบาล นโยบายการพฒันาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน 
และผลกระทบจาภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การพยากรณ์
พลงังานไฟฟ้า และการพยากรณ์พลงัไฟฟ้าสูงสุด ขอ้มูลเผยแพร่โดยส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวง
พลงังาน ค่าพยากรณ์พลงังานไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสูงสุด มีค่าดงัน้ี 
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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            

อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปี 1,483 4.16 9,793 4.13

ปี

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

เพิ่ม เพิ่ม
ล้านหน่วยเมกะวตัต์

 

 
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

 จากรายงานของ ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน (สนพ.) ส าหรับช่วง 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 การใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมของประเทศมีปริมาณ 94,232 
กิกะวตัตช์ัว่โมง เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 7.8 ขณะท่ีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak 
Generation) ของปี เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2555 จ านวน 26,774 เมกะวตัต์ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการ
ไฟฟ้าสูงสุดของปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 9.2 การเพ่ิมข้ึนของการใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นผลมาจากการกระตุน้อุปสงค์

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายรถยนต์คนัแรก ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย ส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าขอกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพ่ิมข้ึน 

 4.2.3 แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan) 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) เพ่ือเป็นแผนระยะยาวในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศในระยะ 20 ปี ขา้งหน้า โดยแผน PDP 2010 ไดมี้การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 คร้ังแรก เน่ืองจากความตอ้งการไฟฟ้าสูงข้ึนเกินกว่า
ท่ีมีการคาดการณ์ไว ้และเกิดปัญหาความล่าชา้ของโครงการโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) จึงมีการเล่ือน
จึงมีการเร่งพฒันาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดท่ี 2 (800 เมกะวตัต)์ ของ กฟผ.และรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (SPP) ด้วยระบบพลงัความร้อนร่วม (Congeneration) เพ่ิมข้ึน โดยแผน PDP 2010 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ได้รับ
อนุมติัจาก ครม. เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงแผน PDP 2010 คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิ
ท่ีญ่ีปุ่นเม่ือ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลใหเ้กิดการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกูชิุมะไดอิชิ 
กระทรวงพลงังานจึงเสนอให้มีการเล่ือนแผนการจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ไทยออกไป 3 ปี เป็นปี พ.ศ. 2566 เพ่ือทบทวนมาตรการดา้นความปลอดภยั การเตรียมความพร้อมดา้นกฎหมาย 
ดา้นก ากบัดูแลและดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยแผน PDP 2010 ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ไดรั้บอนุมติัจาก 
ครม. เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แผน PDP 2010 ไดถู้กปรับปรุงเป็นคร้ังท่ี 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555 – 2564 (Alternative Energy Development Plan) และแผน
อนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554 - 2573 (Energy Efficiency: EE) ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั กล่าวคือ พลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกจะถูกน ามาใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลให้ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ส่งผลให้
โรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลบางส่วนถูกทดแทนดว้ยโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานหมุนเวียน อีกทั้ง รัฐบาลมุ่ง
ส่งเสริมใหมี้การประหยดัพลงังาน และใชไ้ฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายท่ีจะลดระดบัพลงังานต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) ส่งผลให้ค่าพยากรณ์ความตอ้งใชไ้ฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 
ปี พ.ศ. 2573 ลดลง 3,494 เมกะวตัต ์เป็น 52,256 เมะวตัต ์ 

จากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  ปรับปรุงเป็นคร้ังท่ี 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะ
มีก าลงัการผลิต 70,686 เมกะวตัต ์เพ่ิมจากปีพ.ศ. 2554 ซ่ึงมีก าลงัการผลิต 32,395 เมกกะวตัต ์โดยจะมีก าลงัการผลิต
ท่ีส้ินอาย ุ16,839 เมกกะวตัต ์จึงตอ้งเพ่ิมก าลงัการผลิต 55,130 เมกกะวตัต ์ในระหว่าง 20 ปีน้ี ในปีพ.ศ. 2573 กฟผ.
จะมีก าลงัการผลิตคิดเป็นร้อยละ 44 ของก าลงัการผลิตทั้งหมด และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 
(SPP) ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) มีก าลังการผลิตเป็นร้อยละ 21, 13 และ 4 ของก าลังการผลิตทั้ งหมด 
ตามล าดบั โดยจะมีการน าเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 12 ของก าลงัการผลิตทั้งหมด ทั้งน้ี ก าลงัการผลิตท่ีเหลือ
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ร้อยละ 6 จะเป็นก าลงัการผลิตท่ีมาจากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานทางเลือกโดยยงัไม่มีการก าหนดประเภทของโรงไฟฟ้า
อย่างชัดเจน นอกจากน้ี จากร้อยละ 13 ของก าลงัการผลิตท่ีมาจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จะเป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) ร้อยละ 9.4 และ โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ร้อยละ 3.8  

 

4.3 ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

4.3.1 ภาพรวมผู้ถือหุ้นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 4-2: โครงสร้างการถือหุน้ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

  บริษทั อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จ ากดั (อมตะ บี.กริม เพาเวอร์) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 โดยถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมประมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ตามล าดบั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,700 ลา้นบาทและมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้
จ านวน 1,645 ลา้นบาท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์เป็นผูก้  าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในกลุ่มอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์โดยมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ียาวนานในธุรกิจไฟฟ้า 

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 โฮลด้ิง 

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 

จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซมัมิท ซนัไรซ์ 

เอนเนอจี จ  ากดั 

 ร้อยละ 56.23 ร้อยละ 13.77 ร้อยละ 30.00 
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 โดยผูถื้อท่ีแทจ้ริง (ultimate shareholders) ของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คือผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลุ่มบริษทั บี.กริม บริษทั อมตะ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซมั
มิท ซนัไรซ์ เอนเนอจี จ ากดั  

 กลุ่มบริษัท  บี .กริม ก่อตั้ งในปี  พ .ศ . 2421 เป็นบริษัท ท่ีด าเนินธุรกิจหลากหลาย เช่น  พลังงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ สุขภาพ คมนาคมและอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนธุรกิจพลงังานกลุ่มบริษทับี.กริมก่อตั้งบริษทั บี.
กริม เพาเวอร์ จ ากดัเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทับี.กริม  เป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลงัการผลิต รวม
ประมาณ 500 เมกะวตัต ์  

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในปี พ.ศ.2540 เป็นผูพ้ฒันาและบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (เบียนหัว) ในประเทศ
เวียดนาม 

 บริษทั ซัมมิท ซันไรซ์ เอนเนอจี จ ากดั ก่อตั้งในปี พ.ศ.2550 เป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ซูมิโตโม คอร์เปอ
เรชัน่ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจซ้ือมาขายไป ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย บริษทั ซัมมิท ซัน
ไรซ์ เอนเนอจี จ ากดั ท าธุรกิจพฒันาและลงทุนในโครงการดา้นพลงังานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้ง 
ประเทศไทย  

 ทั้งน้ี ปัจจุบนักลุ่มบริษทั บี.กริม มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแลว้จ านวน 4 โรง ซ่ึงไดแ้ก่ บี.กริม 1 บี.กริม 2 
บี.กริม 3 และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เบียนหวั มีก าลงัการผลิตรวมกวา่ 496.6 เมกะวตัต ์และมีโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้างจ านวน 4 โรงไฟฟ้าก าลงัการผลิตรวมประมาณ 469.7 เมกะวตัต ์นอกจากน้ี บริษทั บี.กริม จะเพ่ิมก าลงั
การผลิต 132 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2558 240 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2559 และ 600 เมกกะวตัต ์ใน ปี พ.ศ. 2560- 
2562 ท าให ้ภายในปี 2562 จะกลุ่มบริษทับี.กริมจะมีโรงไฟฟ้า 16 โรง ในนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ก าลงัการผลิต
รวมประมาณ 2,000 เมกะวตัต ์  ซ่ึงจะกลายเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในประเทศไทย 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจไฟฟ้าทั้งหมดท่ีด าเนินการภายใตก้ารบริหารงานของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เกือบทั้งหมด
เป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration)  เพ่ือผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.รวมถึงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทย  

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการแรกของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โดยเร่ิมจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ในวนัท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2541 และ วนัท่ี 28 
กนัยายน พ.ศ. 2544 ตามล าดับ โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส้ร้างช่ือเสียงให้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ให้เป็นท่ี
ยอมรับในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดพ้ฒันาโครงการเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง โดยในวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทั
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากัด เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยโ์ดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภท
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โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ประเภทเดียวกบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีก าลงัการผลิตรวม 130 เม
กะวตัต์ ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า ให้แก่ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพ่ือรองรับความตอ้งการซ้ือไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

 ในปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 2 โรงไฟฟ้าท่ีกล่าวขา้งตน้ คือ บริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ ระยอง1 จ ากดั และ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง2 จ ากดั เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์
โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) มีก าลงัการผลิตรวม 123.3 
เมกะวตัต ์และ 122.4 เมกะวตัต์ ตามล าดบั โดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง1 จ ากดั และ บริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ ระยอง 2 จ ากดั ด าเนินการเพ่ือผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
และไอน ้าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จงัหวดัระยอง  

  อมตะ บี .กริม เพาเวอร์ได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานไปยังต่างประเทศ โดยลงทุนใน               
บริษทั อมตะ เพาเวอร์ เบียนหวั จ ากดั เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซล (Diesel Generator)  มีก าลงัการผลิตรวม 12.8 
เมกะวตัต ์ด าเนินการเพ่ือผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีเบียน
หวั เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542  

 

4.3.2 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าของบริษทัที่กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สญัญาเงินกู ้

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 

อมตะ วอเตอร์ 

เจา้หน้ี 

สญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส ารอง 

สญัญาบริการจดัหาน ้ า
และบริการจดัน ้าเสีย 

สญัญาบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

สญัญาบริการให้ค  าปรึกษา 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 

แผนภาพที่ 4-3: แผนภาพโครงสร้างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 
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 ขอ้มลูทัว่ไป  ขอ้มลูทัว่ไป บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 และ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 
2542 ตามล าดบั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประกอบธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) ประเภทโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) ท่ีใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั เพ่ือ 

 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวนบริษทัละ 90 เมกะวตัต์ให้แก่กฟผ. ภายใต้
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 21 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ส าหรับบี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับบี.กริม 2 

 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุสาหกรรม 
(“ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม” หรือ “Industrial User : IU”) 

 ผลิตและจ าหน่ายไอน ้าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  
ทั้งน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซ้ือก๊าซธรรมชาติภายใตส้ัญญาซ้ือขายกบัปตท. เป็นระยะเวลา 21 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส าหรับบี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับบี.
กริม 2   
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีก าลงัการผลิตติดตั้ง ดงัน้ี 
ก าลงัการผลติตดิตั้ง บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต)์ 171.34 182.50 

ไอน ้า (ตนัต่อชัว่โมง) 30 30 

ปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการผลิตและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
ดงัน้ี 

รายการทรัพย์สินหลกั บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ท่ีดิน 36.7 ไร่ 21.6 ไร่ 

อาคาร 11 หลงั 4 หลงั 

หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  
(Gas Turbine Generator : GTG) 

2 เคร่ือง 
 

3 เคร่ือง 
 

เคร่ืองผลิตไอน ้าจากพลงังานความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator : HRSG) 

2 เคร่ือง 3 เคร่ือง 

หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัน ้า 
(Steam Turbine Generator : STG) 

1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
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ทุนจดทะเบียน บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

 บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 1,500 1,060 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้  
(ลา้นบาท) 

1,350 1,060 

มลูค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 7 (50 ลา้นหุน้) 

และ 10 (100 ลา้นหุน้) 

100 

 

ท่ีตั้ง บี.กริม 1 ตั้งอยู่ท่ี 700/370 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด 
ไฮเวย ์34 ต าบล หนองไมแ้ดง อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 

บี.กริม 2 ตั้งอยู่ท่ี 700/371 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 5), ถนนบางนา-ตราด 
ไฮเวย ์34 ต าบล หนองไมแ้ดง อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 

ราคาประเมิน ราคาประเมินทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 4.4 

ผู้ประเมนิราคา ราคาประเมนิ          
(ล้านบาท) 

วนัที่ประเมนิ 

บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั  
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั 

6,303 – 6,745 29 มกราคม พ.ศ. 2556 

บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ 
จ ากดั 

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 ้

 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบแลว้) 

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

บี.กริม 1 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไฟฟ้า  

        

จ าหน่ายให ้กฟผ.  1,644.0 51.6 1,523.3 44.9 1,699.4 48.6 1,759.4  45.0 
จ าหน่ายใหลู้กคา้
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 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไอน ้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 

รายไดอ่ื้น/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 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไฟฟ้า  

        

จ าหน่ายให ้กฟผ.  1,681.3 51.9 1,621.7 43.8 1,713.5 43.1 1,823.3  41.2 
จ าหน่ายใหลู้กคา้
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 
รายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไอน ้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 
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 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม (ตรวจสอบแลว้) 

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

รายไดอ่ื้น/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) รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีลกูคา้รายใหญ่ท่ีสุดคือ กฟผ. ส าหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มี

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ.คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ ร้อยละ 41.2 ของรายไดท้ั้งหมดของ บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต่างเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchasing Agreement) ระยะยาว
กบั กฟผ. เป็นเวลา 21 ปี ซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 ส าหรับ บี.กริม 1 และ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
ส าหรับบี.กริม 2 ตามล าดบั โดยสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาซ้ือไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power 
Producer : SPP) มีรูปแบบของสญัญาเป็นมาตรฐานท่ีมีสาระส าคญัไม่แตกต่างกนัระหวา่งผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็แต่ละ
ราย โดยก าหนดใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มีหนา้ท่ีในการจดัหาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง เดินเคร่ือง จ่ายไฟฟ้า และ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 ทั้งน้ี กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งเพียงรายเดียว เป็นผูค้วบคุมระบบการ
จดัส่งกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ และเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีก าลงัผลิตรวม 15,010 
เมกะวตัต ์ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี กฟผ. ยงัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยปัจจุบนั กฟผ. ถือหุน้
โดยกระทรวงการคลงัทั้งหมดและเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายไดสู้งเป็นอนัดบัสองของประเทศในปี พ.ศ. 2555 รองจาก
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งบริษทั Standard & Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ กฟผ. ไวท่ี้ระดบั 
BBB+ ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัเดียวกบัประเทศไทย และแนวโนม้เครดิตมี
เสถียรภาพ  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั กฟผ. มาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้ากวา่ 10 ปี โดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. อยา่งเคร่งครัด และพร้อมให้
ความร่วมมือกบั กฟผ. ในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดเวลา   

 โครงสร้างรายได้พ้ืนฐานภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ประกอบด้วย ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 

 (1) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment)  

 กฟผ. มีหนา้ท่ีตามสญัญาในการช าระค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) ขั้นต ่าต่อเดือนตามอตัราท่ีก าหนด 
ในแต่ละเดือนตามปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาซ่ึงเท่ากบั 90 เมกะวตัต ์ ส าหรับ บี.กริม 1 และ 90 เมกะวตัต ์ส าหรับ
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บี.กริม 2 ซ่ึงเป็นปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จะสามารถจ าหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. ได ้ ซ่ึงเป็นค่าความ
พร้อมในการผลิตไฟฟ้า โดยไม่ค านึงวา่ กฟผ. จะสัง่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและซ้ือพลงังานไฟฟ้าหรือไม่ เน่ืองจาก
บางส่วนของตน้ทุนค่าผลิตไฟฟ้าแปรผนัตามอตัราแลกเปล่ียนสกลุเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 80 ของค่าพลงัไฟฟ้าน้ีจะ
อา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียนสกลุเหรียญสหรัฐ กล่าวคือ กฟผ. จะจ่ายส่วนต่างระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนจริงกบัอตัรา
แลกเปล่ียนฐาน ( อตัราแลกเปล่ียนฐาน คือ 27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

 (2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 

 ส าหรับค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ส าหรับการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าตามค าสัง่เดินเคร่ืองของกฟผ. ค่าพลงังานไฟฟ้าน้ีจะครอบคลุมค่าเช้ือเพลิงใน
การผลิตและค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ท่ีเกิดจากการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ในส่วนของค่า
พลงังานไฟฟ้าท่ีคลอบบคลุมค่าเช้ือเพลิงนั้นจะอา้งอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติในปีฐานโดย บี.กริม 1 และบี.กริม 2ใช ้
สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็นปีฐานมีราคาก๊าซธรรมชาติเท่ากบั 77.0812 บาทต่อลา้นบีทีย ูกล่าวคือ กฟผ. จะจ่ายส่วนต่าง
ระหวา่งราคาก๊าซธรรมชาติจริงกบัราคาก๊าซธรรมชาติในปีฐาน  โดยคิดค่าความส้ินเปลืองในการใชเ้ช้ือเพลิง (Heat 
Rate) ท่ี 8,600 บีทียตู่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง จึงเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2  ทั้งน้ี กฟผ. ไดก้ าหนดปริมาณพลงังานไฟฟ้าขั้นต ่าท่ีจะรับซ้ือจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในแต่
ละเดือน (รายละเอียดของสูตรค่าไฟฟ้าโปรดพิจารณาในหวัขอ้  4.5.1.1.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 
1 และผูซ้ื้อ และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซ้ื้อ) 

2) รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม 

ส าหรับส าหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 53.9 และร้อยละ 56.4 ของรายไดท้ั้งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ต่างเขา้ท าสญัญาซ้ือขาย (Power Purchasing Agreement) ระยะยาวกบัลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปจะมีอายสุญัญา 15 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้สญัญา โดยลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแสดง
ความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5  ปี ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีมีการ
ท าสญัญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยอายสุญัญาดงักล่าวท าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถรักษาระดบักระแส
เงินสดใหค้งท่ีและท าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีโอกาสในการจดัหาลกูคา้รายใหม่ เพ่ือใหส้ามารถปรับปรุงเง่ือนไข
หรือราคาในสญัญาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นได ้ ปัจจุบนัสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าและไอ
น ้าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมมีอายคุงเหลือประมาณ 3-5 ปี ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากกวา่ 
10 ปี ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นลกูคา้ท่ีซ้ือไฟฟ้าและไอน ้าอยา่ง
ต่อเน่ือง  (โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 1 และผูซ้ื้อ และ
หวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซ้ื้อ  และรายละเอียดวนัส้ินสุดสญัญาขายไฟฟ้า
กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมแต่ละรายในเอกสารแนบ 1) 

 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ผูผ้ลิตเหลก็ โลหะ และพลาสติก และผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คง มีช่ือเสียงทางธุรกิจ และหลายบริษทัเป็นบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ โปรดพิจารณารายช่ือ
ลกูคา้อุตสาหกรรม ในเอกสารแนบ 1 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีนโยบายทางดา้นการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยเนน้
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าท่ีไดคุ้ณภาพและมัน่คง และการใหบ้ริการท่ีดี ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการรับกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และป้องกนัปัญหาไฟดบัไฟตกท่ีอาจเกิดข้ึน อนั
จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีคณะวิศวกรเตรียม
ความพร้อมเพ่ือแกไ้ขปัญหาตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการรับประกนัคุณภาพไฟฟ้า และเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรักษาและขยายฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คือกลุ่มลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้า
ในปริมาณสูงและสม ่าเสมอ ท าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2สามารถคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า
และวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งแม่นย  า อนัเป็นปัจจยัส่งเสริมใหก้ารผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้า
ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ของ กฟภ. และอาจมีส่วนลดจากราคาดงักล่าว ข้ึนอยู่การเจรจาระหว่างบี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 กบัลูกค้าภาคอุตสาหกรรมรายนั้นๆ โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานประกอบดว้ย ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า 
(Demand Charge)  ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Charge) ค่าบริการ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมติั หรือ เอฟที ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้มี) และส่วนลด (ถา้มี) 

(1) ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า (Demand Charge) 

ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าอา้งอิงจากค่าพลงัไฟฟ้าของกฟภ. โดยค่าพลงัไฟฟ้าดงักล่าวจะสะทอ้นถึง
การลงทุนของกฟภ. เพ่ือใหมี้ความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าอยูเ่สมอเม่ือผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งการ ไดแ้ก่ การ
ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย  

(2) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Charge) 

ค่าพลงังานไฟฟ้าอา้งอิงจากค่าพลงังานไฟฟ้าของกฟภ. ซ่ึงจะสะทอ้นถึงตน้ทุนดา้นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้น
การผลิตกระแสไฟฟ้า ตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง 

(3) ค่าบริการ 

ค่าบริการ จะค านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ท่ีใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

(4) ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั หรือ เอฟที 
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ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟทีจะใชอ้ตัราเดียวกบัท่ี กฟภ. เรียกเกบ็
จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไป โดยค่าเอฟทีจะค านวณจากตน้ทุนผนัแปรของ กฟผ. ในการซ้ือเช้ือเพลิงเพ่ือผลิต
และรับซ้ือไฟฟ้า รวมทั้งตน้ทุนการส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าและตน้ทุนผนัแปรอ่ืน ๆ เช่น อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานจะเป็นผู ้
ทบทวนและก าหนดนโยบายการปรับค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟทีดงักล่าว 

(5) ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้มี) 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ก าหนดค่าประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพและ
การสูญเสียพลงังานในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า โดยลกูคา้จะตอ้งช าระส่วนต่าง หากไม่สามารถท าตาม
ค่าท่ีก าหนดได ้

(6) ส่วนลด (ถา้มี) 

บี .กริม  1 และบี .กริม 2 ให้ ส่ วนลดค่าพลังงานไฟฟ้าในจ านวนร้อยละท่ีก าหนดแก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมเทียบกบัค่าพลงังานไฟฟ้าของกฟผ. เพ่ือเป็นการจูงใจซ่ึงเรียกวา่ส่วนลดจูงใจ 

  (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหว่าง บี.กริม 
1 และผูซ้ื้อ และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 2 และผูซ้ื้อ) 

ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม พ .ศ. 2556 บี .ก ริม 1 และ บี .กริม 2 ท าสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมทั้งส้ินดงัน้ี 

 บี.กริม 1 ท าสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 35 ราย รวม 40 ฉบบั มี
ก าลงัไฟฟ้าทั้งส้ิน 66.135 เมกะวตัต ์ และท าสญัญาจ าหน่ายไอน ้าทั้งส้ิน 1 ฉบบั คิดเป็นไอน ้า 6 
ตนัต่อชัว่โมง  

 บี.กริม 2 ท าสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 39 ราย รวม 47 ฉบบั มี
ก าลงัไฟฟ้าทั้งส้ิน 67.53 เมกะวตัต ์ และท าสญัญาจ าหน่ายไอน ้าทั้งส้ิน 3 ฉบบั คิดเป็นไอน ้า 19 
ตนัต่อชัว่โมง  

 โดยในปี พ.ศ. 2555 สดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรกของ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีดงัน้ี 

 

สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรก 

บี.กริม 1 บี.กริม 2 

ต่ อ ร ายได้จ ากก ารจ าห น่ ายไฟ ฟ้ าให้ กับ ลู กค้ า
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 50 

ต่อรายไดร้วม ร้อยละ 35 ร้อยละ 26 
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 ทั้งน้ี รายช่ือลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดับแรกของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในปีพ.ศ. 2555 (เรียง
ตามล าดบัรายได)้ มีดงัน้ี  

ล าดบั 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. ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 

(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. ทีอาร์ดบัเบ้ิลย ูฟจิู เสรีนา 
8 บจ. ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) บจ. เอน็เอสเค แบร่ิง แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ

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

10 บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล บจ. โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) 
 

3) รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้า 

 ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้ าในกบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.7 ของรายไดท้ั้งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั โดยบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ต่างเขา้ท าสญัญาซ้ือขายระยะยาวกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม รายต่างๆเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 5 ปี 

โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยค่าพลงังาน
ความร้อนและค่าน ้า 

(1) ค่าพลงังานความร้อน 

 ค่าพลงังานความร้อนประกอบดว้ย ค่าก าลงัการผลิต และค่าพลงังาน  ค่าก าลงัการผลิตเป็นขั้นต ่าท่ีลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรมตอ้งช าระตามอตัราท่ีก าหนดในแต่ละเดือนตามปริมาณไอน ้าตามสญัญา ส่วนค่าพลงังาน
จะครอบคลุมค่าเช้ือเพลิงซ่ึงอา้งอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติตามเดือนท่ีก าหนด 

(2) ค่าน ้า 

ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมจะช าระค่าน ้าตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา นอกจากน้ีค่าน ้าจะอา้งอิงตามดชันีราคา
ผูผ้ลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิตของกิจการตามปีท่ีก าหนด โดยดชันีราคาผูผ้ลิต เป็นดชันีช้ีวดั
การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้โดยเฉล่ียท่ีผูผ้ลิตในประเทศไดรั้บจากการขายสินคา้  ณ  แหล่งผลิตไม่รวม        
ค่าขนส่งและภาษีมลูค่าเพ่ิม   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 บี.กริม 1 ท าสญัญาจ าหน่ายไอน ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ดงัน้ี  

 บจ .เสริมสุข เบเวอร์เรจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 บี.กริม 2 ท าสญัญาจ าหน่ายไอน ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ดงัน้ี  

 บจ .คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 

 บจ .เสริมสุข เบเวอร์เรจ 

 บจ. ไทย ไดโซ แอโรโซล 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ก าหนดราคาโดยใหส่้วนลดจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือไอน ้าจากบี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 แทนการผลิตไอน ้าใชเ้อง (Avoided Cost) ซ่ึงเป็นวิธีการก าหนดราคาท่ีมีประสิทธิภาพ และใหอ้ตัรา
ก าไรท่ีดี  

4) รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 

การจ าหน่ายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม3จะค านวณจากสูตรค านวณราคาค่าไฟเดียวกนั 
โดยจะแบ่งเป็น 2 อตัรา ไดแ้ก่ อตัราราคาค่าไฟโอนในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง และ อตัราราคาค่าไฟโอนใน
ช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

โครงสร้างรายไดก้ารจ าหน่ายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 โดยหลกัการคือการแบ่งก าไร
ระหวา่งบริษทัท่ีผลิตไฟและบริษทัท่ีขายไฟ ซ่ึงจะยึดตามราคาเฉล่ียท่ีขายใหแ้ก่กฟผ. หรือลกูคา้อุตสาหกรรมของบี.
กริม 1 บี.กริม 2 และ บี.กริม 3 โดยสูตรค่าไฟน้ีมีท่ีปรึกษาทางดา้นเทคนิคเขา้พิจารณาและเห็นว่าสมควร โปรด
พิจารณารายละเอียดของสญัญาขายไฟระหวา่งกนัท่ี เอกสารแนบ 1 

5) รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภค 

  ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภคดงักล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 0.4 และร้อยละ 0.1 ของรายไดท้ั้งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 

 เน่ืองจากบี.กริม 1 และ บี .กริม 2 มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันจึงได้ท าสัญญาใช้ระบบ
สาธารณูปโภคร่วมกนั โดย บี.กริม 1 เป็นเจา้ของและผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบดว้ยสถานีสูบน ้า
และถงัเก็บน ้ าส าหรับป้องกนัไฟไหม ้อาคารทัว่ไปเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการ หอ้งท างานและโกดงัเก็บเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ หอ้งควบคุมส่วนกลาง ร้ัวลอ้มรอบและถนนเขา้ออกบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่อ
ก๊าซบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพ่ือเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และสถานีมิเตอร์ 
โรงบ าบดัน ้ า อุปกรณ์และสารเคมีบ าบดั ถงัเก็บน ้ ามนัดีเซลส ารอง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซลส ารอง ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมบริเวณโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สายส่งกระแสไฟฟ้า 115 กิโลโวลต ์และสถานีจ าหน่าย
ไอน ้ าให้แก่ บี.กริม 2 ในขณะท่ี บี.กริม 2 เป็นเจา้ของและเป็นผูใ้ห้บริการสถานีจ าหน่ายไฟฟ้าย่อยให้แก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใหแ้ก่บี.กริม 1 นอกจากน้ี บี.กริม3 ซ่ึงไดเ้ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2555 ไดเ้ขา้ท าสัญญาใชร้ะบบสาธารณูปโภคร่วมกนักบั บี.กริม 1 และ บี.
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กริม 2 ซ่ึงเป็นเจา้ของและผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภคดงักล่าวขา้งตน้ โปรดพิจารณารายละเอียดสญัญาดงักล่าว
ในหวัขอ้ 4.5.1.1.10 และ 4.5.1.2.10 

 โครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ค่าใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ค่าธรรมเนียม
พิเศษ 

(1) ค่าใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 บี.กริม3 ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการสาธารณูปโภคซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ราย
เดือน ในอตัราเดือนละ 293,000 บาท ใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ 215,000 บาท ใหแ้ก่ บี.กริม 2 เป็นระยะเวลา 25 
ปี ส้ินสุดวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2578 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 ในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์พิเศษ นอกเหนือจากการซ่อมแซมบ ารุง
ตามปกติ บี.กริม3 จะรับผิดชอบรายจ่ายร่วมกบับี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ในอตัราร้อยละ 21.06 ของ
รายจ่ายดงักล่าว 

6) รายไดอ่ื้น 

 รายไดข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส่วนท่ีเหลือมาจากรายไดด้อกเบ้ีย และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัธุรกิจหลกัของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีรายไดด้งักล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 0.5 และ 0.5 ของรายไดท้ั้งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยา่งไรกต็าม รายไดอ่ื้นไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายไดข้องกองทุนรวม และไม่ไดถ้กูประมาณการในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุน
รวมจะเขา้ลงทุน 

4.3.3.2 โครงสร้างค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาตั้งแต่ 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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 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม  
(ตรวจสอบแลว้) 

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

ค่าซ่อมบ ารุงรักษา
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 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

272.5 9.3 288.8 9.0 293.6 8.9 324.8  8.8 

ค่าบริหารจดัการทัว่ไป 138.6 4.7 143.9 4.5 150.7 4.6 144.8  3.9 

รวมรายจ่ายจากการ
ด าเนินงาน 

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 

ค่าซ่อมบ ารุงรักษา
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 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

258.7 9.5 279.1 9.3 283.7 8.4 285.7 7.1 

ค่าบริหารจดัการทัว่ไป 108.3 4.0 112.2 3.7 122.4 3.6 126.1 3.1 

รวมรายจ่ายจากการ
ด าเนินงาน 

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 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ค่าน ้า ค่าซ้ือ
ขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3  และค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส ารองกบั กฟภ. โดยค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติถือเป็นตน้ทุนการผลิตหลกัในการประกอบการของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ส าหรับปี พ.ศ. 2555  บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 มีตน้ทุนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 82.1 และ ร้อยละ 85.1 ของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยมีค่าใชจ่้าย
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 87 และ ร้อยละ 97 ของตน้ทุนการผลิตของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั  

2) ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส 

 อายุสัญญาบริหารจดัการและบ ารุงรักษาระหว่างบริษทักบั อมตะ บี.กริม เซอร์วิส ไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้ าเนินการเจรจาตกลงกบัอมตะ บี.กริม เซอร์วิสเพ่ือโยกยา้ย
บุคลากรของ อมตะ บี.กริม เซอร์วิส ส่วนหน่ึงท่ีมีความรู้ความช านาญในการบริหารจดัการและเขา้ใจเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เขา้สังกดัเป็นพนกังานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยบุคลากรของแต่ละ
บริษทัจะแยกกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นการลดขั้นตอนการบริหารงาน ท าใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังาน
ซ่อมบ ารุงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และท าใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากร อนั
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิ่งข้ึน ส่งผลใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ไอน ้าท่ีมีคุณภาพสูง มีความมัน่คงของระบบ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานบางส่วนเน่ืองจากบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 วา่จา้งบุคลากรโดยตรงโดยไม่ผ่านอมตะ บี.กริม เซอร์วิส จึงเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ฉะนั้น ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะไม่มีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี  

3) ค่าซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าน้ีเป็นค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากสัญญาบริหารจดัการและบ ารุงรักษา     
โดยเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใชจ่้ายจากค่าซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.5 ของค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานทั้งหมดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั  

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใหค้วามส าคญักบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญั
อย่างหน่ึงในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถด าเนินงาน
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าไดต้ามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะ
ยาว แผนการบ ารุงรักษาประกอบดว้ย แผนซ่อมบ ารุงส่วนท่ีไดรั้บความร้อนสูง (Hot Gas Path Inspection) ซ่ึงท า
ทุกๆ 3 ปี และแผนการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ (Major Overhaul) ทุกๆ 3-6 ปี ตามแต่มาตรฐานการซ่อมบ ารุง
ของแต่ละเคร่ืองจกัร โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะเป็นผูว้า่จา้งผูจ้ดัหาอะไหล่ช้ินส่วนส าหรับการซ่อมบ ารุง และจะ
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี การซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ของบี.กริม 1 เกิดข้ึนคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 
2555 ส าหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซหน่วยท่ี 1 และบี.กริม 1 มีแผนการซ่อมบ ารุงหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ
คร้ังใหญ่ถดัไปในปี 2556 ส าหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซหน่วยท่ี 2 ส่วนการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ของ
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บี.กริม 2 เกิดข้ึนคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ส าหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซหน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 และบี.กริม 2 
มีแผนการซ่อมบ ารุงหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซคร้ังใหญ่ถดัไปในปี พ.ศ. 2556 ส าหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ
หน่วยท่ี 1 

 เม่ือต้องมีการซ่อมบ ารุง บี.กริม 1ซ่ึงใช้เคร่ืองจักรผลิตไฟฟ้าจากบริษัท ซีเมนส์ เอจี จ ากัด จะว่าจ้าง
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ช้ินส่วน และเขา้มาท าการซ่อมอุปกรณ์ ส่วนบี.กริม 2 ไดล้งนามในสัญญาว่าจา้ง
กบับริษทั จีอี ประเทศไทย จ ากดั (“จีอี”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าโดยตรงของบี.กริม 2 เพ่ือเป็นผูจ้ดัหา
อะไหล่ช้ินส่วน การบริการซ่อมอุปกรณ์ และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับบี.กริม 2 ซ่ึงมีอายุสัญญา
ครอบคลุมอายุสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. และอายขุองสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ
บี.กริม 2 โดยขอบเขตการใหบ้ริการของจีอีนั้นครอบคลุมการซ่อมบ ารุงตามแผน (Planned Maintenance) ซ่ึงรวมถึง
แผนการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ (Major Overhaul) และการซ่อมฉุกเฉิน (Unplanned Maintenance) ทั้ งน้ี
สญัญาดงักล่าวเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของอะไหล่ช้ินส่วนคงคลงัของ บี.กริม 2 และช่วยลดตน้ทุนการ
ด าเนินงานในดา้นการจดัเก็บอะไหล่ช้ินส่วนและในดา้นราคาอะไหล่ช้ินส่วน โดยมีการจ ากดัอตัราการข้ึนราคา
สูงสุดในแต่ละปีไวใ้นสัญญา ส่งผลให้บี.กริม 2 สามารถประมาณการตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นการบ ารุงรักษาล่วงหนา้
ไดต้ลอดอายุสัญญา นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมคุณภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าเน่ืองจากจีอีเป็นผูรั้บประกนัคุณภาพ
อะไหล่ช้ินส่วนท่ีจีอีเป็นผูจ้ดัหา อีกทั้ งยงัรับประกันประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงไฟฟ้า
สามารถท าการผลิตตามกระบวนการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

 อยา่งไรก็ดี บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส ารองกบั กฟภ. เพ่ือท่ีจะสามารถจดัส่งไฟฟ้า
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ส่งผลใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บไฟฟ้า
อย่างต่อเน่ืองและลดโอกาสการหยุดชะงักในการเดินเคร่ืองจักรของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โปรดพิจารณา
รายละเอียดสัญญาดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.1.1.3 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 กบั กฟภ. และหัวขอ้ 4.5.1.2.3 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 2 กบั กฟภ.   

4) ค่าโสหุย้ 

 ค่าโสหุ้ยประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเงินน าส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน เร่ือง การน าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าส าหรับผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ในอตัรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ค่าใชจ่้ายเงินน าส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(1) แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 เพ่ืออุดหนุนค่าไฟฟ้าใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสในอตัรา 
0.12 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายจากการใชบ้ริการสาธารณูปโภคร่วมกนั 
ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายจากค่าโสหุ้ยคิดเป็นร้อยละ 1.1 และ ร้อยละ 0.9 ของ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งหมดของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 
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5) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงไฟฟ้า สถานี
จ าหน่ายไฟฟ้าย่อย ระบบสายส่ง รวมถึงเคร่ืองตกแต่งส านกังาน และค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับปี พ.ศ. 
2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8.8 และ ร้อยละ 7.1 ของค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 

6) ค่าบริหารจดัการทัว่ไป 

 ค่าบริหารจดัการทัว่ไปของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ประกอบดว้ยค่าปรับท่ีตอ้งช าระให ้กฟผ. เน่ืองจาก
สดัส่วนของพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพต ่ากวา่ร้อยละ 10 ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กบั กฟผ. (โปรดพิจารณารายละเอียดสญัญาดงักล่าวในหวัขอ้ 4.5.1.1.1 สญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 1กบั กฟผ.และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 กบั กฟผ.) และ
ค่าจา้ง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในการบริการดา้นท่ีปรึกษา ธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในดา้นการบญัชี 
การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา การบริหารจดัการ การ
ธุรการ และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ เช่น พ้ืนท่ีส าหรับเกบ็งานและเอกสาร 
การเกบ็รักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านกังาน ส าหรับปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีค่าใชจ่้ายจากค่า
บริหารจดัการทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 3.9 และ ร้อยละ 3.1 ของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามล าดบั 
 

4.3.3.3 สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

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 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั    418.6 439.8 413.5 515.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 667.2 579.6 498.3 491.1 

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

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 2,834.9 2,627.8 2,400.4 2,194.8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวยีน         
เจา้หน้ีการคา้ 201.4 466.8 394.6 461 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 140.2            -     200 200 

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี สุทธิ 177.0 281.2 317.3 360.2 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 161.4 38.4 14.1 31.3 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน            680.1             786.5             926.0         1,052.5  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,120.00 869.5 622.7 316.7 

หน้ีสินอ่ืน 67.4 119.1 60.2 3.2 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,187.4 988.6 682.9 320.0 

รวมหนีสิ้น 1,867.5 1,775.0 1,608.9 1,372.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0 
ก าไรสะสม 963.6 984.8 634.6 761.9 

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

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,181.0 4,109.9 3,593.5 3,484.4 

ท่ีมา: 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  
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั               391.6             451.1             383.7             502.3  
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บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

31 ธนัวาคม                                                                       
 (ตรวจสอบแลว้)  

2552 2553 2554 2555 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน            360.0             360.8             378.5             331.5  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน        1,038.4         1,174.2         1,210.0         1,157.5  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
ท่ีดิน 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  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวยีน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน            222.3             322.1             367.6             394.6  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                1.0    -              200.0             294.3  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี สุทธิ            446.5             524.0             586.8             678.1  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            125.1               22.9               23.9               21.3  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน            795.0             868.9         1,178.4         1,388.3  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
สุทธิ        2,332.2         1,941.1         1,377.3             689.2  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        2,332.2         1,941.1         1,377.3             689.2  
รวมหนีสิ้น        3,127.2         2,810.1         2,555.7         2,077.5  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้        1,060.0         1,060.0         1,060.0         1,060.0  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้            270.2             270.2             270.2             270.2  
ก าไรสะสม            557.4             849.6             929.4         1,213.8  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        1,887.6         2,179.9         2,259.7         2,544.0  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        5,014.9         4,989.9         4,815.3         4,621.5  

ท่ีมา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
 31 ธนัวาคม                                                                       

 (ตรวจสอบแลว้)  
2552 2553 2554 2555 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบี.กริม 1 0.8 0.8 0.8 0.6 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบี.กริม 2 1.7 1.3 1.1 0.8 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของบี.กริม 1 2.4 1.9 1.5 1.4 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของบี.กริม 2 1.5 1.6 1.3 1.0 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีรวมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 1.8 1.7 1.4 1.1 
ท่ีมา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

สินทรัพยข์องบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.0 ร้อยละ 75.0 
ของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ส่วนหน้ีสินระยะยาวของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ลดลง 
ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 เท่ากบั 0.6  และ 
0.8  ตามล าดบั  ทั้ งน้ี ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 และบี.กริม 2  จะท าการแกไ้ขสัญญาเจา้หน้ี (refinance) ขยาย
เวลาช าระหน้ีออกไปโดยจะช าระหน้ีสินทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามล าดบั หลงัจากมีการแกไ้ข
สัญญาเจา้หน้ี (refinance) บี.กริม 1 มีสัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุนเพ่ิมข้ึนเป็น 0.96 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุน
เป็น 1.2 โดยไม่รวมหน้ีสินอ่ืนท่ีเกิดจากสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า นอกจากน้ีการขยาย
เวลาช าระหน้ีออกไปจะท าให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีรวมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 สูงข้ึนใน
อนาคต ส่วนเงินท่ีกูเ้พ่ิมในคร้ังน้ีจะน าไปใชใ้นการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ท่ีจะเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2556 เพ่ือลดความผนั
ผวนของกระแสเงินสดท่ีโอนเขา้กองทุนในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม เม่ือตั้งกอง บี.กริม 1 และบี.กริม 2  จะมีการ
สะสมเงินในรายการตั้งส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่เพ่ือลดความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีโอนเข้า
กองทุน  

ทั้งน้ี บี.กริม 1  และบี.กริม 2 มีขอ้จ ากดัดา้นการเงินตามสญัญาระหวา่งเจา้หน้ี โดยบี.กริม 1  และบี.กริม 2ไม่สามรถ
ก่อหน้ีเพ่ิมไดต้ามสัญญา อยา่งไรกต็าม จากร่างสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากกลุ่มสถาบนัการเงินของบี.กริม 1  และบี.
กริม 2 กบัธนาคารพาณิชยไ์ทย 3 แห่ง และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดของวงเงินกูด้งัน้ี 
- วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,967 ลา้นบาท ส าหรับการไถ่ถอน( Refinance) เงินกูฉ้บบัปัจจุบนั และเพ่ือส ารอง
ส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงใหญ่ และค่าใชจ่้ายในการลงทุนของโรงไฟฟ้า ในปี 2555 – 2556 
- วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 24.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการไถ่ถอน( Refinance) เงินกูฉ้บบัปัจจุบนั 
- วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนประเภทหนงัสือค ้าประกนั จ านวน 356 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัการด าเนินงานและ
ภาระหนา้ท่ีของผูกู้ก้บั กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
- วงเงินสินเช่ือ ส าหรับเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 490 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึง เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะสั้น หนงัสือ
ค ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสตรี์ซีท  
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โดยธนาคารพาณิชยไ์ทย และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศมีขอ้ก าหนดทางการเงินรวมของบี.กริม 1  และบี.กริม 2
ตามสญัญาส้ินเช่ือดงัน้ี 

(ก)  สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน(D/E) ไม่สูงวา่ 2:1 
(ข)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่ต ่ากวา่1.1:1 และบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถโอน

เงินสดส่วนเกินจากบญัชีท่ีเจา้หน้ีก าหนดรวมถึงการสามารถโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหแ้ก่กองทุนไดเ้ม่ืออตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่ต ่ากวา่ 1.2:1 หรือไดรั้บการยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้ี 

(ค)  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย (Net Debt/EBITDA) ไม่สูงกวา่ 
3.5:1 

หากมีการบงัคบัเอาหลกัประกนัตามสัญญา กองทุนรวมจะไดรั้บช าระหลงัจากเงินกูเ้จา้หน้ีต่างๆ โดยหน้ีสินระยะ
ยาวทั้งส่วนของสกลุเงินบาทและสกุลเงินดอลล่าสหรัฐของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยประมาณคงเหลือในแต่ละปี 
ตามตารางดงัน้ี โดยคิดอตัราแลกเปล่ียนในแต่ละปีอยูใ่นช่วง 29-30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

(ล้านบาท)/ ปี  2556 2557 2558 2559 2560 2561 
เงินกูร้ะยะยาวคงเหลือ  2,571  2,229  1,813  1,358  806  190  

 
งบก าไรขาดทุนของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

บี.กริม 1 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง ธันวาคม   
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า      

จ าหน่ายให ้กฟผ.  1,644.0 1,523.3 1,699.4           1,759.4  
จ าหน่ายใหลู้กคา้
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  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้า  8.2 9.4 8.8                   9.3  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

13.3 13.3 13.3                 14.1  

รายไดอ่ื้น/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) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง ธันวาคม   
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาจา้ง บี.กริม 
เพาเวอร์ เซอร์วิส 

71.1 81.7 82.7                 40.9  

ค่าซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 187.5 240.6 120.8              107.9  

ค่าโสหุย้ 39.7 31.0 37.1                 41.2  

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

272.5 288.8 293.6              324.8  

ค่าบริหารจดัการทัว่ไป 138.6 143.9 150.7              144.8  

รวมรายจ่ายจากการด าเนินงาน 2,928.2 3,190.4 3,292.2           3,690.5  

รายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน 

257.9 198.3 205.9              217.4  

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน        20.7         45.3           ( 2.2)                    0.2  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษเีงินได้นิติบุคคล       278.7        243.5            203.7              217.6  

ตน้ทุนทางการเงิน        84.4        74.0           77.7                 60.0  

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล       194.4        169.6            126.0               157.6  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        60.8         43.3             26.2                  30.3  

ก าไรสุทธิส าหรับปี       133.5        126.2              99.8               127.3  

ท่ีมา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า      

จ าหน่ายให ้กฟผ.  1,681.3 1,621.7 1,713.5            1,823.3  
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บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 
จ าหน่ายใหลู้กคา้
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  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้า  44.2 54.3 46.8 77.2 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

4.6 4.6 4.6 5.2 

รายไดอ่ื้น/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 

ค่าซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 69.9 64.2 20.2 102.4 

ค่าโสหุย้ 34.0 25.0 34.5 37.9 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

258.7 279.1 283.7 285.7 

ค่าบริหารจดัการทัว่ไป 108.3 112.2 122.4 126.1 

รวมรายจ่ายจากการด าเนินงาน 2,719.5 3,016.7 3,385.0            4,025.6  

รายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน 

517.7 684.9 586.9 397.1 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน      37.1       65.8          2.4 -0.5 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษเีงินได้นิติบุคคล    554.8     750.7  589.3  396.6 
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บี.กริม 2 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  
(ตรวจสอบแล้ว) 

2552 2553 2554 2555 
ตน้ทุนทางการเงิน            164.7             153.9  160.1 108.0 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล            390.1             596.8  429.2 288.6 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   -                      -                      -    1.4 

ก าไรสุทธิส าหรับปี            390.1             596.8  429.2 287.2 

ท่ีมา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
หมายเหตุ: /1รายไดอ่ื้นไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดข้องกองทุนรวม และไม่ไดถู้กประมาณการในการประเมิน
มลูค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน 

 

รายไดร้วมบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีพ.ศ. 2555 มีรายไดร้วมประมาณร้อยละ 98 มาจาก
การขายไฟฟ้า ซ่ึงร้อยละ 44  ของรายไดจ้ากการขายไฟมาจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และร้อยละ 56  ของรายได้
จากการขายไฟมาจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยมีอตัราส่วนก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ( EBITDA margin) ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั ร้อยละ 13.9 และ 15.4 
 
บี.กริม 2 ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซ่ึงของจะบี.กริม 2 บลอ็ค 2.0 ส้ินสุดในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 แต่มีการไดรั้บสิทธิประโยชนเ์พ่ิมไป
ส้ินสุดในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ส่วน
บตัรส่งเสริมการลงทุนของบี.กริม 2 บลอ็ค 2.1 จะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
 
ส าหรับในปีพ.ศ. 2555 อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 12 
และ 10 ต ่ากวา่อตัราการเติบโตของตน้ทุนการผลิตของบี.กริม 1  และบี.กริม 2  ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 16 และ 20 เหตุผล
หลกัมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าก๊าซท่ีปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีการปรับข้ึนค่าเอฟทีล่าชา้ โดยในคร่ึงปีแรก
ไม่มีการปรับค่าเอฟทีซ่ึงส่งผลต่อรายได ้ โดยภายหลงัค่าเอฟทีมีการปรับข้ึน 0.3 บาทในเดือนมิถุนายน  และ ปรับ
ข้ึนอีก 0.18 บาท เป็น 0.48 บาทในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555  อยา่งไรกต็าม ก าไรสุทธิของบี.กริม 1 ยงัสูงข้ึนกวา่ปี 
พ.ศ. 2554 ในขณะท่ีก าไรสุทธิของบี.กริม 2 ต ่าลง เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีท่ีบี.กริม 2 มีแผนการซ่อมบ ารุง
คร้ังใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายกวา่ 100 ลา้น ซ่ึงเป็นท าตามแผนการซ่อมบ ารุงท่ีท าทุก 3-6 ปี ซ่ึงเม่ือจดัตั้งกองทุน บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 จะมีการตั้งรายการส ารองเพ่ือลดการผนัผวนของกระแสเงินสด โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ 
4.6 
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นอกจากน้ี บี.กริม 1และบี.กริม 2 ยงัตอ้งมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีไม่ต ่ากวา่ 1.1:1 ตามสญัญาเจา้หน้ี 
มิฉะนั้น เจา้หน้ีจะถือเป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี และ  กรณีท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะโอนเงินสดส่วนเกินจากบญัชีท่ี
เจา้หน้ีก าหนด รวมถึงการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ตอ้งมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่ต ่ากวา่ 1.2:1 ตามสญัญาสินเช่ือและ
สญัญาระหวา่งเจา้หน้ี โดยในปี พ.ศ. 2555 บี.กริม 1  และบี.กริม 2 เท่ากบั 1.4 และ 1.0 ตามล าดบั   
 
ปริมาณและราคาไฟฟ้าและไอน ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

บี.กริม 1 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม                                                                       
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 

การจดัส่งไฟฟ้า (กิกะวตัตช์ัว่โมง)        

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  

ไอน ้า (พนัตนั) 16.6 10.6 14.9                 9.8  

อตัราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย    (ลา้นบาท / 
กิกะวตัตช์ัว่โมง)           

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  
อตัราค่าไอน ้าโดยเฉล่ีย    (ลา้นบาท / 
พนัตนั) 

 0.49  0.89  0.59 0.95 

 
 
 

บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม                                                                       
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
การจดัส่งไฟฟ้า (กิกะวตัตช์ัว่โมง)     

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  
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บี.กริม 2 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม                                                                       
 (ตรวจสอบแลว้) 

2552 2553 2554 2555 
ไอน ้า (พนัตนั) 59.7 66.7 48.1 50.2 
อตัราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย    (ลา้นบาท / 
กิกะวตัตช์ัว่โมง)         

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 
อตัราค่าไอน ้าโดยเฉล่ีย(ลา้นบาท / 
พนัตนั) 

0.74 0.81 0.97 1.54 

ท่ีมา: บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

 

ตามสญัญาซ้ือขายไฟท่ีขายใหแ้ก่กฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งขายพลงัไฟฟ้าใหแ้ก่กฟผ.เท่ากบั 90 เมกะวตัต ์
โดยหากบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟท่ีขายใหแ้ก่กฟผ. บี.กริม 1  และบี.กริม 2  
จะตอ้งช าระค่าปรับตามสญัญา ซ่ึงในบางปี บี.กริม 1  และบี.กริม 2 ขายพลงัไฟฟ้าใหแ้ก่กฟผ.ต ่ากวา่ 90  เมกะวตัตบี์.
กริม 1  และบี.กริม 2 จึงตอ้งช าระค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 20 ของส่วนพลงังานไฟฟ้าท่ีต ่ากวา่ 90 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากท่ีผา่นมาราคาไฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมเฉล่ียสูงกวา่ราคาท่ีจดัส่งใหก้ฟผ. ซ่ึงจะกระทบงบการเงิน
โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟใหก้ฟผ.จะลดลงจากจ านวนการขายท่ีลดลงและค่าปรับ แต่รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟ
ใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมจะสูงข้ึน นอกจากน้ี กฟผ.ยงัมีขอ้ก าหนดใหก้ารน าพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพหรือผลิตไอน ้าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 และ ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 45 โดย 4 ปีท่ีผา่นมา บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการช าระค่าปรับจากการน าพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพไม่ถึงร้อยละ 10 จึงตอ้งช าระค่าปรับ (ค่าปรับไอน ้า) ให ้กฟผ. เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ 
50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. ไดช้ าระใหแ้ก่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในรอบปีนั้นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบั
ผลต่างของสดัส่วนพลงัความร้อนท่ีก าหนด กบัท่ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ท าไดจ้ริง ซ่ึงจะกระทบค่าใชจ่้ายในส่วนค่า
บริหารจดัการทัว่ไปในงบการเงิน  อยา่งไรก็ตาม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่มีการช าระค่าปรับจากประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตภายใน 4 ปีท่ีผา่นมา โปรดพิจารณารายละเอียดความเส่ียงการน าพลงัความร้อนท่ีน าไปใช้
ในกระบวนการอุณหภาพและค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต ในหวัขอ้ 4.10.2 หวัขอ้ยอ่ย 1.8.2 
 

4.3.4 ระบบการผลติ การจดัส่งไฟฟ้าและไอน า้และวตัถุดบิในการผลติของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

(ก)  ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 
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 ระบบการผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นระบบพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ การน า
ระบบของหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดท างานร่วมกนั คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) 
เดินเคร่ืองร่วมกบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า (Steam Turbine Generator : STG)  

 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) เร่ิมตน้จากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
(GTG) โดยการน าอากาศอดัรวมกบัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติจนเกิดการจุดระเบิดและการเผาไหมข้ึ้นภายในหอ้งเผา
ไหมข้องเคร่ืองกงัหนัก๊าซ โดยกระบวนการเผาไหมน้ี้จะท าใหเ้กิดก๊าซร้อนท่ีมีแรงดนัสูงซ่ึงท าหนา้ท่ีหมุนกงัหนัก๊าซ
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าส่วนน้ีจะถกูส่งไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม 
เพ่ือจ าหน่ายใหก้บักฟผ. และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 หลงัจากนั้น ก๊าซร้อนส่วนท่ีเหลือจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะน าไปใชใ้นเคร่ืองผลิตไอน ้าจากพลงังานความ
ร้อน (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) โดยการตม้น ้าใหเ้ดือดกลายเป็นไอน ้า โดยไอน ้าส่วนหน่ึงสามารถ
น าไปจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมและส่วนท่ีเหลือจะน าไปใชใ้นหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า (STG) โดย
ไอน ้าจะท าหนา้ท่ีหมุนกงัหนัไอน ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าส่วนน้ีจะถกูส่งไป
ยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม เพ่ือจ าหน่ายใหก้บักฟผ. และลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมต่อไป และไอน ้าส่วนท่ีเหลือ
จะผา่นกระบวนการควบแน่นใหก้ลายเป็นน ้าเพ่ือน ากลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกคร้ัง 

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

PG658B ตามล าดบั  

 นอกจากน้ี บริษทั มอท แมคโดนลัด์ (ประเทศไทย) จ ากดัซ่ึงท่ีเป็นปรึกษาทางเทคนิคเขา้มาตรวจสอบทั้ง
ทางดา้นสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และเห็นว่าหน่วยผลิตของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยถา้มีการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามแผนซ่อมบ ารุง โรงไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าตลอดอายสุญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
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รูปภาพที่ 4-1: กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

  (ข) ระบบการจดัส่งกระแสไฟฟ้าและไอน ้า 

 กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะถูกส่งไปตามสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission 
Line) ไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมท่ีสถานีจ าหน่ายไฟฟ้าย่อย (Substation) ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการเช่ือมต่อกบั
สายส่งกระแสไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัขนาดต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ าหน่ายไฟฟ้า
ยอ่ยดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งกระแสไฟฟ้าเหล่าน้ีเพ่ือจ าหน่ายเขา้สู่ระบบกระแสไฟฟ้าของกฟผ. และเพ่ือ
จ าหน่ายเขา้สู่โรงงานของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอมตะนครโดยตรง  

 ส าหรับระบบการจ าหน่ายไอน ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2นั้นจะผ่านทางระบบท่อเช่ือมโยงไปยงัโรงงาน
ของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

  (ค) วตัถุดิบการผลิตในการผลิต 

 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า คือ เช้ือเพลิง โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั และใช้
น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส ารอง นอกจากน้ียงัมี วตัถุดิบอ่ืนๆ เช่น น ้ า และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน ้า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัของกระบวนการผลิตไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม  บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ต่างท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ทั้ งน้ี ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในหัวขอ้ 4.5.1.1.2 และ 4.5.1.2.2 โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติให้กบั
โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

กระแสไฟฟ า

หน่วยผลิตไฟฟ า
กังหันก๊าซ (GTG)

ก๊าซร้อน

ก๊าซร้อน

เคร่ืองผลิตไอน้ า (HRSG)

เคร่ืองผลิตไอน้ า (HRSG)

ไอน้ าแรงดันสูง

ไอน้ าแรงดันสูง

หน่วยผลิตไฟฟ า
กังหันก๊าซ (GTG)

หน่วยผลิตไฟฟ า
กังหันไอน้ า 
(STG)

กระแสไฟฟ า

ไอน้ าจาก
กระบวนการผลิต

เคร่ืองควบแน่น

หอหล่อเย็น

ปล่องระบายความร้อน

ปล่องระบายความร้อน

ส่งกลับไปที่เคร่ือง
ผลิตไอน้ า
(HRSG)

ไอน้ า
น้ าาอุณหภูมิสูง

น้ าอุณหภูมิต่ า

ความร้อน
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ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาติของปตท. โดยมีการ
เช่ือมต่อเขา้กบัท่อก๊าซธรรมชาติของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ี ต.ดอนหวัฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ทั้งน้ี นบัตั้งแต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2ไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองการส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ คุณภาพก๊าซธรรมชาติ หรือปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติท่ีไม่เพียงพอ 

การใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีขอ้ดีหลายประการ กล่าวคือก๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงปิโตรเลียมท่ีน ามาใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหมส้มบูรณ์ และมี
ความปลอดภยัสูงในการใชง้าน เน่ืองจากมีมวลเบากวา่อากาศ จึงลอยข้ึนเม่ือเกิดการร่ัว  

โดยประเทศไทยมีแหล่งการจดัหาและส ารองวตัถุดิบก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย ณ 
ส้ินปี พ.ศ .2554 เป็นดงัน้ี 

 

ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาต ิ(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 

ปริมาณส ารองท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved Reserves) 10,061 

ปริมาณส ารองท่ีคาดวา่จะพบ (Probable Reserves) 10,793 

ปริมาณส ารองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserves) 6,569 

ท่ีมา : กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ    

ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ อยู่ท่ี 4,511 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต
ต่อวนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 โดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 79 เป็นการจดัหาจากแห่งผลิตภายในประเทศ แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยร้อยละ 76 
และจากแหล่งบนบกร้อยละ 3 ก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 21 เป็นการน าเข้าจาก
สหภาพพม่าเป็นหลกั และบางส่วนถูกน าเขา้จากประเทศกาตาร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู และ
ไนจีเรีย 

ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยส าหรับปี พ.ศ. 2553 – 2554 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั 
ผู้ผลติ 2553 

2554 

ปริมาณ สัดส่วน (%) 

แหล่งผลติภายในประเทศ  3,511 3,583 79 
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หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั 
ผู้ผลติ 2553 

2554 

ปริมาณ สัดส่วน (%) 

  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 

 สตูล Chevron E&P 82 111 2 

 ยะลา Chevron E&P 95 56 1 

 อ่ืนๆ  Chevron E&P 374 487 11 

  แหล่งบนบก  168 143 3 

 ภูฮ่อม Amerada 87 84 2 

 สิริกิต์ิ PTTEP 63 43 1 

 น ้าพอง Exxon Mobil 18 16 0.4 

แหล่งน าเข้า*  853 928 21 

 ยาดานา สหภาพพม่า 434 426 9 

 เยตากนุ สหภาพพม่า 419 404 9 

        LNG กาตาร์ รัสเซีย 
อินโดนีเซีย เปรู 

- 98 2 
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หน่วย : ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ/วนั 
ผู้ผลติ 2553 

2554 

ปริมาณ สัดส่วน (%) 

และไนจีเรีย 

รวม  4,364 4,511 100 

ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

               ส าหรับระบบท่อส่งและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Transmission and Distribution 
Pipeline System) นั้น การลงทุนและการด าเนินการส่วนใหญ่โดย ปตท. โดยปัจจุบนั ระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีความยาว 3,286 กิโลเมตร เป็นท่อในทะเล 2,013 กิโลเมตร และท่อ
บนบก 1,273 กิโลเมตร ส าหรับระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีความยาว 770 
กิโลเมตร เช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 

2) น ้ามนัดีเซล 

น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส ารองส าหรับผลิตไฟฟ้าในกรณีท่ีการจดัส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงกั 
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส้ ารองน ้ามนัดีเซลไวท่ี้โรงไฟฟ้าซ่ึงเพียงพอส าหรับการเดินเคร่ือง
เต็มก าลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั อย่างไรก็ดี นบัตั้งแต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เร่ิมด าเนินการผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไม่เคยประสบปัญหาการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ
หยดุชะงกั ดงันั้น บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จึงยงัไม่ตอ้งใชน้ ้ามนัดีเซลท่ีส ารองไว ้ 

3) น ้า 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานตามร้อนร่วม (Cogeneration) ซ่ึงต้องใช้น าใน
ขั้ นตอนการผลิตไฟฟ้า อาทิ เช่น ใช้น ้ าเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน ้ าเพ่ือปันกังหันผลิต
กระแสไฟฟ้า และใชน้ ้ าในการหล่อเยน็เพ่ือส่งน ้ าไปท่ีเคร่ืองผลิตไอน ้ าอีกคร้ัง บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 ซ้ือน ้าท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้าจากบริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั ภายใตส้ัญญาบริการจดัหาน ้าและ
บริการจดัการน ้ าเสียตามรายละเอียดท่ีปรากฎในหัวขอ้ 4.5.1.1.7 สัญญาบริการจดัหาน ้ า และ
บริการจดัการน ้ าเสีย ระหว่าง  บี.กริม 1 กบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั และหัวขอ้ 4.5.1.2.7 
สญัญาบริการจดัหาน ้า และบริการจดัการน ้าเสีย ระหวา่งบี.กริม 2 กบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 
โดยสัญญาดงักล่าวของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะส้ินสุดในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2565  ตามล าดบั โดยบี.กริม 2 จะต่ออายุสัญญาอีกเม่ือครบอายุสัญญา เพ่ือให้
ส้ินสุดในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2565  อีกทั้ง บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)   ตกลงท่ีจะ
ใหบ้ริการจดัหาน ้า และบริการจดัการน ้าเสียแก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 หากบริษทั อมตะ  วอเตอร์ 
จ ากดั หยดุการใหบ้ริการ  
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บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจบริหารจดัการแหล่งน ้าเพ่ือผลิตและส่งจ่ายน ้าประปา น ้า
ดิบ และดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางให้กบัผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จงัหวดัชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จงัหวดัระยอง โดยบริษทั อมตะ วอเตอร์ 
จ ากดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2542 ถือหุน้โดยบริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 
100 และมีทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท 

ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้นมีแหล่งน ้าดิบจากแม่น ้าบางปะกงและบึงธนากร โดยเก็บ
รักษาน ้ าดิบจากแหล่งดงักล่าวไวใ้นอ่างเก็บน ้ าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีมีขนาดความจุ
ทั้งส้ิน 16.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี 

4) สารเคมี 

โดยปกติส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมมีความตอ้งการใชส้ารเคมีในปริมาณนอ้ยและ
ไม่เป็นอนัตราย โดยสารเคมีท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ใชเ้ป็นเพียงสารเคมีส าหรับปรับปรุงคุณภาพ
น ้ าเพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ าเล้ียงหมอ้น ้ า(Demineralized Water)ซ่ึงสารเคมีทั้งหมดสามารถจดัหาได้
จากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

 

 

4.3.5 กลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 

 เน่ืองจากปัจจุบนัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้ าเนินการเดินเคร่ืองเพ่ือผลิตไฟฟ้าภายใตส้ญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้าอย่างเต็มก าลงัการผลิตแลว้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงมีการบริหารจดัการไฟฟ้าโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการด าเนินงานและรักษามาตรฐานการด าเนินงานท่ีดี โดยมีกลยุทธ์หลกั
ในการบริหารจดัการดงัน้ี  

1) การบริหารจดัการแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม (Pool) 

ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม (Pool) ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ของกลุ่มอมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในแผนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยหาก
โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหน่ึงของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีความจ าเป็นตอ้งลดการผลิตเพ่ือซ่อมแซม
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ ารุงตามแผน หรือการซ่อมฉุกเฉิน ท าให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
เพียงพอต่อความตอ้งการของกฟผ. หรือลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนโดยส่งเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วม  เพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบักฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมตามสัญญาท่ีท าไวก้บัอีกแห่งหน่ึง ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าท่ีไม่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงดงักล่าวไดน้ั้นจะช าระค่าผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้าท่ี
เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าแทนให้ในช่วงดงักล่าวตามปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน โดยบี.กริม 1 
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และบี.กริม 2 ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจเร่ืองการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งกนัเพ่ือก าหนดเง่ือนไข
การจ่ายช าระ ค่าไฟฟ้าท่ีผลิตทดแทนกนั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.8 และ หวัขอ้ 
4.5.1.2.8 บนัทึกความเขา้ใจเร่ืองการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

นอกจากน้ี วิธีการดงักล่าวส่งผลให้ทั้งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าได้แม้ต้องลดการผลิตไฟฟ้าชั่วคราว อีกทั้ งยงัส่งผลให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมได้รับ
กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญท่ีท าให้ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมด าเนินการต่ออายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

ระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วมดงักล่าวยงัส่งผลให้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถปรับแผนการผลิต
กระแสไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา 
เพ่ือให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง และ
เพ่ิมความสามารถในการท าก าไรใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดน้ าระบบการจ่ายไฟฟ้าร่วมน้ีมาใชก้บั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์3 จ ากดั และ
มีแผนท่ีจะน าระบบระบบการจ่ายไฟร่วมน้ีมาใช้กบัโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนของอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ ท่ีจะสร้างในอนาคต โดยปัจจุบัน บี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3 ไดมี้การลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกนัเพ่ือก าหนดเง่ือนไขการจ่ายช าระค่าไฟฟ้าท่ีผลิตทดแทนกนัตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในหวัขอ้ 4.5.1.1.9 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และบี.กริม3 และ
หวัขอ้ 4.5.1.2.9 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 และบี.กริม3 

2) การควบคุมรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยมีตวัวดัผลการด าเนินการท่ีส าคญั 
(Key Performance Indicator หรือ KPI) ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ความส าเร็จของธุรกิจข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ทั้งประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต และระยะเวลาการ
ซ่อมบ ารุง เน่ืองจากภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้า
กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะตอ้งชดเชยค่าเสียหายหากโรงไฟฟ้าไม่มี
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า และ/หรือ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน ้ าในแต่ละเวลาของวนัตาม
ปริมาณท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  

ตวัวดัผลการด าเนินการท่ีส าคญั (Key Performance Indicator หรือ KPI) ท่ีใช้ในการประเมินผล
การปฏิบติัการ มีดงัน้ี 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity Efficiency) คือ สัดส่วนของผลบวก
ระหวา่งพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้และคร่ึงหน่ึงของพลงังานความร้อนท่ีจะน าไปใชใ้นกระบวนการ
อุณหภาพ ต่อปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติท่ีใชท้ั้งหมดโดยคิดจากค่าความร้อนต ่า ซ่ึงเป็น
ค่าความร้อนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงโดยหกัพลงังานส่วนหน่ึงท่ีตอ้งใชใ้นการระเหยน ้าท่ีสะสม
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อยู่ในก๊าซธรรมชาติออกไประหว่างการเผาไหม้ ฉะนั้ นเม่ือบี.กริม 1 และบี.กริม 2ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตนอ้ยหรือผลิตไอน ้าจากกระบวนการอุณหภาพไดม้าก จะถือวา่ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตสูง ทั้งน้ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดก้ าหนดประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตในแต่ละปีให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดย
ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 45 โดยคิดเฉล่ียแต่ละปี ถา้บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าตามประสิทธิภาพดงักล่าวตามท่ีกฟผ.ก าหนด บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 จะตอ้งช าระค่าปรับให้แก่กฟผ.ในส่วนค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิต โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 2 

ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง (Outage) คือ จ านวนชั่วโมงของการหยุดเคร่ืองเพ่ือตรวจ ซ่อม และ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ในรอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน ทั้งน้ีบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 จะมีการก าหนดแผนการตรวจ ซ่อม และบ ารุงรักษาไวล่้วงหนา้ โดยก าหนดระยะเวลา
การซ่อมบ ารุงในแต่ละปีให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กล่าวคือ
จ านวนชัว่โมงของการหยดุเคร่ืองเพ่ือตรวจ ซ่อม และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ารวมกนัตอ้งไม่เกิน 840 
ชั่วโมงต่อปีส าหรับปีท่ีไม่มีการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่และไม่เกิน 1,080 ชั่วโมงต่อปี
ส าหรับปีท่ีมีการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ซ่ึงท าทุกๆ 3-6 ปี 

3) การปรับปรุงความมัน่คง (Reliability) ของระบบส่งและระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ลงทุนพฒันาและปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความมัน่คงสูง ทั้ งทางด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการควบคุมและบ ารุงรักษา 
เทคโนโลยีการควบคุมสั่งการสมัยใหม่ การเลือกช้ินส่วนซ่อมบ ารุงท่ีมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล การเสริมอุปกรณ์ป้องกนัระบบหรือบรรเทาความเสียหาย เพ่ือให้สามารถส่ง
กระแสไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตไดโ้ดยไม่หยุดชะงกัและท า
ใหก้ระบวนการผลิตของลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เนน้การควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงานโดยมีการจดัท างบประมาณราย 5 
ปี และรายปี เพ่ือวางแผนเก่ียวกบัลกัษณะและช่วงระยะเวลาการเกิดค่าใชจ่้ายต่างๆทั้งระยะปาน
กลางและระยะสั้น  นอกจากน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีการวิเคราะห์ และติดตามสาเหตุของผล
แตกต่างระหว่างค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง และค่าใชจ่้ายท่ีคาดการณ์ตามงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินความ
เหมาะสม และน ามาปรับปรุงงบประมาณราย 5 ปี และงบประมาณส าหรับปีถดัไปให้มีความสม
เหตุผลมากข้ึน และสะทอ้นการวางแผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

5) การบริหารจดัการและคุณภาพของบุคคลากร  
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เน่ืองจากคณะผู ้บริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์ท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามากว่า 30 ปี และมีประสบการณ์จากการท างานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยมากว่า 17 ปี ท าให้คณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม  2 มีทกัษะและความ
ช านาญในการบริหารโรงไฟฟ้า สามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาร่วมงาน มีมุมมองและ
ความเข้าใจในกฎระเบียบและทิศทางการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแล
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบักฟผ. ซ่ึงเป็น
ลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มี
ความแข็งแกร่งในการเผชิญกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจโรงไฟฟ้า 
รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐ โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัด าเนินการอย่างต่อเน่ืองใน
การสรรหาผูบ้ริหารและบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเพ่ือเขา้
ร่วมบริหารงานกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2  

นอกจากน้ี คณะวิศวกรของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์ดา้นงานซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
และเคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้ามากว่า 10 ปี และมีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั้งบี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นการซ่อมบ ารุง
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มีความรู้ความช านาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2
สามารถประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการว่าจา้งบริษทัภายนอกเพ่ือด าเนินงานซ่อมบ ารุงได ้
นอกจากน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 โดยด าเนินโครงการ Work Improvement Suggestion ซ่ึงสนับสนุนให้
พนกังานไดคิ้ด ศึกษา และเสนอขอ้แนะน าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามประสบการณ์และสภาพ
ปัญหาจริงท่ีแต่ละหน่วยงานพบเพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 

6) การบริหารจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอนุมติับทวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA : Environmental Impact Assessment) ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในปี พ.ศ. 
2539 และ พ.ศ. 2553 ตามล าดบั  ส าหรับการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือดูแลตรวจสอบคุณภาพและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย คุณภาพอากาศ ระดบัเสียงในบรรยากาศ 
และคุณภาพน ้ าท้ิงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีระบบออนไลน์ท่ีใช้
ควบคุมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ติดตามการแกไ้ขปัญหารวมถึงการป้องกนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั และมีการจดัท ารายงานการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตาม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่พบปัญหาความไม่สอดคลอ้งและขอ้บกพร่องใดๆ และยงัไดรั้บการ
รับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 และ TSI 18001 มาอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=onep%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onep.go.th%2F&ei=KP82UbP8C8ysrAeq7YGoDQ&usg=AFQjCNHGYoE4j9nJO7VRAh5nHKcH4jJR8w&bvm=bv.43287494,d.bmk
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4.3.6 การบริหารจดัการของบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เพือ่การป้องกนัความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบริษทัในเครือ 

 เน่ืองจากบริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จ ากัดเป็นผู ้ถือหุ้นของผู ้ผลิตไฟฟ้าท่ีอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครหลายบริษทั ดงันั้นบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จ ากดัจึงมีการบริหารจดัการบริษทั
ในเครือโดยมีการแบ่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรายการระหวา่งกนัอยา่งเป็นธรรมและชดัเจน 

1)  การขายไฟระหวา่งกนั 

บริษัท อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จ ากัดมีการบริหารจัดการแบบระบบจ่ายไฟฟ้าร่วมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าทดแทนให้กันนั้น ทั้ งน้ีเม่ือมีการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนใหก้นัการคิดค านวณราคาค่าไฟระหว่างกนัจะเป็นไปตามสูตรตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าระหว่างกนัโดยเป็นการแบ่งก าไรอย่างเป็นธรรม โดยสูตรค่าไฟดงักล่าวไดรั้บความ
เห็นชอบจากบริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จ ากัดซ่ึงท่ีเป็นปรึกษาทางเทคนิคของ
กองทุนรวม  

2) การใชส้าธารณูปโภคส่งร่วมกนั 

บริษทัในเครือของบริษทั อมตะบี.กริม เพาเวอร์ จ ากดัมีการใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั อย่างเช่น 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ รวมทั้งสายส่ง บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการจ่ายค่าสาธารณูปโภคระหวา่ง
กนัเอง โดยบี.กริม 2 ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคระหว่างกนัใหก้บั บี.กริม 1 เป็น
จ านวน 1,111,000 บาทต่อเดือน และ บี.กริม 1 ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภค
ระหว่างกนัให้กบับี.กริม 2 เป็นจ านวน 383,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ีบี.กริม3 จะช าระค่าใช้
สาธารณูปโภคดังกล่าวให้แก่ บี .กริม  1 และบี .กริม  2 เป็นรายเดือนตามสัญญาการใช้
สาธารณูปโภคร่วมกนัในอตัราเดือนละ 293,000 บาท และ อตัราเดือนละ 215,000 บาท ตามล าดบั 

3) การโอนบุคลากรจากอมตะ บี.กริม เซอร์วิส 

อมตะ บี.กริม เซอร์วิสโอนบุคลากรซ่ึงท าการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและส่ิง
อ านวยความสะดวกไปยงับี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยจะสงักดับี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 อยา่งชดัเจน  

4) การแข่งขนัในการจ าหน่ายไฟใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และ บริษทัใน
เครือท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

  เน่ืองจาก อมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโรงนอกจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2   จึงอาจท าให ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเส่ียงจากการแข่งขนั กบัโรงไฟฟ้าของ
บริษทัในเครืออ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์และกองทุนรวม ตกลงเขา้ท าสัญญาตก
ลงกระท าการ โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดย
ตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือ
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ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2  
นอกจากน้ี ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีมากกว่าก าลงัการผลิตของ
โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั และราคาค่าไฟฟ้าท่ีไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือการใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัทางดา้นราคาเพ่ือดึงดูดลกูคา้  

โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้  4.10.2 หวัขอ้ยอ่ย 1.11 

 
4.4 มูลค่าของทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

 4. 4.1 ราคาประเมนิทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยบริษทัประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สิน มรีายละเอยีดดังนี้ 

ผู้ประเมนิราคา ราคาประเมนิ          
(ล้านบาท) 

วนัที่ประเมนิ 

บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

6,303 – 6,745 29 มกราคม พ.ศ. 2556 

บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 6,656 – 6,830 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

 
4. 4.2 วธีิการที่ใช้ในการประเมนิค่าและสมมตฐิานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมนิค่าของบริษทัประเมนิ

ราคารายที่ 1 โดยบริษทั เอนิส์ท แอนด์ ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั 

  ในการประเมินมลูค่าน้ี ใชวิ้ธีพิจารณาจากรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีระบุ
ในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (Income Approach) โดยวิธีค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของรายไดสุ้ทธิท่ีเป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใชใ้นการ
ประเมินค่าในรายงานการประเมินค่า โดยวนัจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานถูกก าหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 ดงันั้น ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานจึงเป็นประมาณ
การส าหรับช่วงเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวนัท่ี 16 กันยายน 2562 หรือคิดเป็นระยะเวลา
ประมาณ 7 ปี ส าหรับบี.กริม 1 และตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 หรือคิดเป็น
ระยะเวลาประมาณ  10 ปี ส าหรับบี.กริม 2 ตามระยะเวลาส้ินสุดสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟผ.หรือตาม
ระยะเวลาส้ินสุดสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยมีสมมติฐานส าคญัดงัน้ี 

 รายไดข้องบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประกอบดว้ยรายไดก้ารขายไฟฟ้าให้กบักฟผ. และรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม และรายไดจ้ากการใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั 

 อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ. อยูท่ี่ร้อยละ -3.5 ถึง 11.8 และร้อยละ -3.3 ถึง 8.9 
ส าหรับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ลุ่มลูกคา้
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ภาคอุตสาหกรรมอยูท่ี่ร้อยละ 2.0 ถึง 6.5 และร้อยละ 2.1 ถึง 9.4 ส าหรับบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีประเมินมลูค่าจนถึงวนัส้ินสุดสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

  ตน้ทุนขายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง ค่าซ้ือไฟฟ้าระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร โดยค่าเช้ือเพลิงเป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดใน
ตน้ทุนขาย ค่าเช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละ 72 ถึงร้อยละ 77 ของรายไดท้ั้งหมดส าหรับ บี.กริม 1 และคิดเป็นร้อย
ละ 67 ถึงร้อยละ 73 ของรายไดท้ั้งหมดส าหรับ บี.กริม 2 และคิดเป็นร้อยละ 84 ถึง 89 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
ส าหรับบี.กริม 1 และคิดเป็นร้อยละ 80 ถึง 88 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดส าหรับ บี.กริม 2 

การประมาณการทางการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นช่วงราคาประเมิน 6,303 – 6,745 ลา้นบาท มาจาก
การแบ่งการประเมินเป็น 2 กรณีตามอตัราส่วนลด คือ กรณีอตัราส่วนลดเม่ือความเส่ียงเฉพาะต ่า(ความเส่ียง
เฉพาะเท่ากบัร้อยละ 1) ซ่ึงจะส่งผลใหร้าคาประเมินสูง เและอตัราส่วนลดเม่ือความเส่ียงเฉพาะสูง(ความเส่ียง
เฉพาะเท่ากบัร้อยละ 3) ซ่ึงจะส่งผลใหร้าคาประเมินต ่า โดยความเส่ียงเฉพาะคือความเส่ียงเฉพาะท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความหลากหลายของท่ีมาของรายไดเ้ม่ือเทียบกบับริษทัเทียบเคียง 
สิทธิการควบคุมบริหารกิจการ ระยะเวลาท่ีจ ากดัของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิในการควบคุมบริหาร
กิจการ ระยะท่ีจ ากดัของกาองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเส่ียงเก่ียวกบัความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้า สิทธิ
จ านองล าดบัสองและขอ้ตกลงกองทุนและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในการป้องกนัความเส่ียง นอกจากน้ี ทางผู ้
ประเมินเห็นวา่ เพ่ือสะทอ้นความเส่ียงโครงสร้างเงินทุนของแต่ละโรงไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาจึงใชอ้ตัราคิดลด
ต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา โดยสรุปประมาณการทางการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีดงัต่อน้ี 

กรณีอตัราส่วนลดเม่ือความเส่ียงเฉพาะต ่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 

กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 
                  

3,799.98  
                  

4,517.82  
                  

4,723.50  
                  

4,899.57  
                  

5,172.83  
                  

5,388.21  
                  

4,340.92  

กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า  (3,334.84)  (3,844.74)  (4,125.47)  (4,309.31)  (4,530.03)  (4,734.58) (3,736.89) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร  (143.34)  (82.91)  (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส าหรับการกูย้มื (124.14) (195.27) (214.50) (235.97) (272.72) (278.92) - 

เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.67) (3.16) 140.96 - 
เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 

                  
-    - - 

กระแสเงินสดหลงัหกัรายการส ารอง 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  
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เงินสด ณ วนัปลายงวด 50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  
กระแสเงินสดสุทธิส าหรับกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

                     
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 
กระแสเงินสดท่ี
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  

กระแสเงินสดท่ี
จ่ายส าหรับ
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) 

กระแสเงินสดท่ี
จ่ายส าหรับเงิน
ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร 
 

          
(41.66 ) 

         
(44.55)  

        
(35.41 ) 

           
(29.97) 

        
(15.55)  

        
(42.17 ) 

         
(32.05 ) 

         
(15.55)  

         
(15.55)  

          
(15.55)  

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 

กระแสเงินสดท่ี
จ่ายส าหรับเงิน
ตน้และดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆส าหรับการ
กูย้มื 

        
(104.67)  

        
(271.52)  

        
(290.80)  

       
(305.38)  

        
(342.31)  

        
(371.36)  

         
(195.09)  

                  
-    

                  
-    - 

เงินส ารอง
ส าหรับช าระหน้ี 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

         
(19.04 ) 

         
(24.01)  

              
6.77  

       
(25.31)  

          
(8.22)  

        
(19.98)  

          
194.69  

                  
-    

                  
-    - 

เงินส ารอง
ส าหรับการซ่อม
บ ารุงคร้ังใหญ่ 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

        
(59.87)  

          
(23.74)  

            
62.13  

              
6.50  

         
(26.93 ) 

            
35.91  

            
11.44  

                  
-    

                  
-    - 
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กระแสเงินสด
หลงัหกัรายการ
ส ารอง 

          
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
สุทธิส าหรับ
กองทุนรวม
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

          
672.68  

          
553.64  

          
562.60  

          
531.26  

          
490.42  

          
473.36  

          
861.58  

          
882.54  

          
876.35  

          
845.88  

 

 

 

 

 

 

กรณีอตัราส่วนลดเม่ือความเส่ียงเฉพาะสูงหรือ 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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายได้
ของโรงไฟฟ้า 

                  
3,799.98  

                  
4,517.82  

                  
4,723.50  

                  
4,899.57  

                  
5,172.83  

                  
5,388.21  

                  
4,340.92  

กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับ
รายจ่ายของโรงไฟฟ้า  (3,332.29) (3,839.58) (4,120.44) (4,304.64) (4,525.89) (4,731.12) (3,734.00) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร  (143.34)  (82.91)  (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ตน้และดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส าหรับการ
กูย้มื (124.14) (195.27) (214.50) (235.97) (272.72) (278.92) - 
เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.67) (3.16) 140.96 - 
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เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุง
คร้ังใหญ่ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
ส ารอง 

                       
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  
กระแสเงินสดสุทธิส าหรับ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                     
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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บ
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  

กระแสเงินสดท่ีจ่าย
ส าหรับรายจ่ายของ
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)  

กระแสเงินสดท่ีจ่าย
ส าหรับเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวร 

          
(41.66 ) 

         
(44.55)  

        
(35.41 ) 

           
(29.97) 

        
(15.55)  

        
(42.17 ) 

         
(32.05 ) 

         
(15.55)  

         
(15.55)  

          
(15.55)  

  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 
กระแสเงินสดท่ีจ่าย
ส าหรับเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้าย
และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆส าหรับการกูย้มื 

        
(104.67)  

        
(271.52)  

        
(290.80)  

       
(305.38)  

        
(342.31)  

        
(371.36)  

         
(195.09)  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

เงินส ารองส าหรับ
ช าระหน้ี (เพ่ิมข้ึน) 
ลดลง 

         
(19.04 ) 

         
(24.01)  

              
6.77  

       
(25.31)  

          
(8.22)  

        
(19.98)  

          
194.68  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

เงินส ารองส าหรับ
การซ่อมบ ารุงคร้ัง
ใหญ่ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

        
(59.87)  

          
(23.74)  

            
62.13  

              
6.50  

         
(26.93 ) 

            
35.91  

            
11.44  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

กระแสเงินสดหลงั
หกัรายการส ารอง 

          
570.01  

          
558.56  

          
572.40  

          
540.91  

          
499.81  

          
482.54  

          
870.57  

          
890.59  

          
882.54  

          
850.48  
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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
ส าหรับกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

          
672.68  

          
558.56  

          
572.40  

          
540.91  

          
499.81  

          
482.54  

          
870.57  

          
890.59  

          
882.54  

          
850.48  

 
4.4.3 วธีิการที่ใช้ในการประเมนิค่าและสมมตฐิานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมนิค่าของบริษทัประเมนิ
ราคารายที่ 2 โดยบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ค านวณโดยใชวิ้ธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
(Discounted Cash flow: DCF) ในการประเมิน โดยค านวณมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสดสุทธิ
จากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าในอนาคตตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าตลอดช่วงระยะเวลา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรวมกบัเงินสดตน้
งวด ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ซ่ึงบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดัเห็นวา่อตัราท่ีเหมาะสมคือ ร้อยละ 
6.61 ต่อปี และแบ่งการประเมินเป็น 2 กรณี ซ่ึงไดแ้ก่กรณีอตัราส่วนลดร้อยละ 6.28  และ 6.94 ต่อปี ตามอตัราส่วน
ลดท่ีปรับจากเดิมเพ่ิมข้ึนและลดลงประมาณร้อยละ 5 ของอตัราส่วนเหมาะสมดงักล่าวเพ่ือแสดงความไวของมูลค่า
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าและแสดง โดยช่วงระยะเวลาประมาณการคือ เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 ถึง เดือนกนัยายน 2562 ส าหรับ บี.กริม 1  และถึงเดือนกนัยายน 2565 ส าหรับ บี.กริม 2 การประมาณการทาง
การเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นช่วงราคาประเมิน 6,656 – 6,830 ลา้นบาทโดยสรุปประมาณการทางการเงิน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีดงัต่อน้ี 

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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 3,794.84 4,517.82 4,723.50 4,899.57 5,172.83 5,388.21 4,340.92 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า*  (3,343.92) (3,855.02) (4,138.62) (4,324.62) (4,547.31) (4,753.70) (3,752.08) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร (143.34) (82.91) (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับการกูย้มื
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (124.12) (195.22) (214.44) (235.91) (272.65) (278.85) - 
เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี )เพ่ิมข้ึน (ลดลง (30.40) (7.19) (16.61) (18.66) (3.16) 140.93 - 
เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ )เพ่ิมข้ึน (
ลดลง (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
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 บี.กริม 1 ก.พ. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - 
ก.ย. 

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการส ารอง 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 
กระแสเงินสดท่ีจะโอนให้กองทุนรวม 373.22 340.89 322.07 394.18 333.03 479.91 572.16 

หมายเหตุ: * รวมทั้งกระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อม
บ ารุงโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการและค่าโสหุ้ย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

  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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจาก
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 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับ
รายจ่ายในการด าเนินงานของ
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) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร (41.66) (44.55) (35.41) (29.97) (15.55) (42.17) (32.05) (15.55) (15.55) (15.55) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ตน้และดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับการ
กูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (104.69) (271.56) (290.84) (305.42) (342.36) (371.41) (195.11) - - - 
เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19.04) (24.01) 6.77 (25.31) (8.22) (19.98) 194.71 - - - 
เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุง
คร้ังใหญ่ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (59.87) (23.74) 62.13 6.50 (26.93) 35.91 11.44 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
ส ารอง 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 
กระแสเงินสดที่จะโอนให้
กองทุนรวม 662.60 540.08 542.01 508.02 464.49 444.76 830.51 849.55 842.19 819.31 

หมายเหตุ: * รวมทั้งกระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและค่าโสหุ้ย และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
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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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า 3,794.84 4,517.82 4,723.50 4,899.57 5,172.83 5,388.21 4,340.92 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า*  (3,342.87) (3,852.92) (4,136.61) (4,322.78) (4,545.71) (4,752.38) (3,750.99) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร (143.34) (82.91) (76.06) (21.30) (16.68) (16.68) (16.68) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับการกูย้มืท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (124.12) (195.22) (214.44) (235.91) (272.65) (278.85) - 
เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (30.40) (7.19) (16.61) (18.66) (3.16) 140.93 - 
เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ เพ่ิมข้ึน    
(ลดลง) (94.25) (36.59) 44.30 95.10 - - - 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการส ารอง 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 
กระแสเงินสดท่ีจะโอนให้กองทุนรวม 374.26 342.98 324.08 396.01 334.63 481.23 573.25 

หมายเหตุ: * รวมทั้งกระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและ
ค่าโสหุ้ย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

  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 
กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายได้
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 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่าย
ในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า*  (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) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร (41.66) (44.55) (35.41) (29.97) (15.55) (42.17) (32.05) (15.55) (15.55) (15.55) 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับเงินตน้
และดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับการกูย้มื
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า (104.69) (271.56) (290.84) (305.42) (342.36) (371.41) (195.11) (0.00) (0.00) (0.00) 
เงินส ารองส าหรับช าระหน้ี 
(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (19.04) (24.01) 6.77 (25.31) (8.22) (19.98) 194.71 (0.00) 0.00 0.00 
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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 
เงินส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงคร้ัง
ใหญ่เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (59.87) (23.74) 62.13 6.50 (26.93) 35.91 11.44 0.00 0.00 0.00 
กระแสเงินสดหลงัหกัรายการ
ส ารอง 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 
กระแสเงินสดท่ีจะโอนให้กองทุน
รวม 662.60 542.10 546.02 511.88 468.19 448.32 833.93 852.57 844.48 820.99 

หมายเหตุ: * รวมทั้งกระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและ
ค่าโสหุ้ย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

4.4.4  ความเห็นของบริษทัจดัการและที่ปรึกษาทางการเงนิ 

 บริษัทจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการ
ประเมินค่าดงักล่าว รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูป้ระเมินแลว้ เห็นว่า รายงานการประเมินค่าดงักล่าวของผู ้
ประเมินมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากถูกจดัท าข้ึนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาวะในปัจจุบนัโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั้งเห็นว่าสมมติฐานซ่ึงผูป้ระเมินไดรั้บจากฝ่ายบริหารของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 นั้น เป็นวิสัยทศัน์และแผนการด าเนินการของฝ่ายบริหารท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดและไดรั้บการ
สอบทานอย่างเต็มรูปแบบจากบริษทั มอท แมคโดนลัด์ (ประเทศไทย) จ ากดัซ่ึงท่ีเป็นปรึกษาทางเทคนิค
เฉพาะทางซ่ึงมีความเช่ือถือและได้รับความไวว้างใจอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมน้ีทั้ งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง ผูป้ระเมินไดใ้ชค้วามรอบคอบตามหลกัการและมาตรฐานวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
เหตุผล ความเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

 บริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการท่ีผูป้ระเมินทั้งสองรายก าหนดอตัราคิดลด เป็น
อตัราท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั รวมไปถึงค่าความเส่ียงและสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นๆ เม่ือเทียบเคียงจากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง
กนั 

 อย่างไรก็ดี จากการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินซ่ึงอ้างอิงการประเมินมูลค่าตั้ งแต่ว ันท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 นั้น บริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าหากขอ้เท็จจริงแลว้ การเขา้ซ้ือสินทรัพย์
ซ่ึงเป็นสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตนั้นเกิดขึนภายหลงัจากวนัท่ีอา้งอิงของผูป้ระเมินและ
ผูถื้อหุน้ของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานมิไดมี้การจ่ายเงินปันผลและกระแสเงินสดซ่ึงไดจ้ากวนัท่ีอา้งอิงของ
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ผูป้ระเมินจนถึงวนัท่ีเข้าซ้ือสินทรัพยจ์ริงยงัคงอยู่ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานแลว้ มูลค่าท่ีไดจ้ากการ
ประเมินดงักล่าวจะไม่ไดรั้บผลกระทบในทางลบแต่อยา่งใด 
 ทั้ งน้ี ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินนั้ น มีพ้ืนฐานจากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ดีในอนาคต หากสภาวะแวดลอ้ม
การด าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงอาจมิไดเ้ป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวและอาจส่งผลให้
ความเห็นของบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต  และ อาจท าใหมู้ลค่า
ของการประเมินรวมทั้งสมมติฐานแตกต่างจากท่ีคาดไว ้

4.4.5  ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิาน 

 บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัเป็นผูต้รวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุน
และการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานของสิทธิการรับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ของกองทุนฯ ส าหรับวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงขอ้มลูน้ีไม่ใช่ขอ้เท็จจริง
ในอดีตแต่เป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) และผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากท่ีประมาณการไว ้ 

 การวเิคราะห์เกีย่วกบัหลกัการค านวณส าหรับรายได้ / การเปลีย่นแปลงมูลค่าสินทรัพย์ / การค านวณก าไร 
เงนิปันผล และเงนิลดทุนของกองทุนฯ 

 จากประมาณการของการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน  ส าหรับปีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 
ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ของกองทุนฯ สามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมจากรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคตและงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานซ่ึงจดัท าโดย
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2556 จากประมาณการกระแสเงิน
สดน าส่งกองทุนฯ ส าหรับปีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ไดด้งัน้ี   

 ในกรณีท่ี 1 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบก าไรขาดทุน
และการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
ของกองทุนรวม ซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

  เน่ืองจากเงินจ่ายคืนผูถื้อหน่วยจากการลดทุนของกองทุนนั้นเกิดจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า
ลงในแต่ละปีซ่ึงมูลค่าท่ีดอ้ยลงน้ีจะไดรั้บการประเมินจากผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน และใน
ประมาณการของการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2556 นั้น 

1. ประมาณการการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรกอยู่ท่ีประมาณ 491.58 
ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมาณการมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีกองทุนจะ
ได้รับตลอดอายุของโครงการท่ีเหลืออยู่ซ่ึงจัดท าโดยบริษทั เอินส์ท แอนด์ ยงั คอร์
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ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ทั้ งน้ีการประมาณการการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์เงิน
ลงทุนสามารถพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีกองทุนจะ
ไดรั้บตลอดอายุของโครงการท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงประมาณการการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยท่ี์
จดัท าโดยบริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั ส าหรับประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีกองทุนจะไดรั้บตลอดอายุของโครงการท่ีเหลืออยู่ อยู่ในช่วงระหว่าง 
323.08 – 676.99 ลา้นบาทตามสมมติฐาน  

2. ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯในปีแรกอยูท่ี่ประมาณ 1,014.251 ลา้นบาท 

  ท าใหป้ระมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ (หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปี
แรก) มีค่าเท่ากบั 522.67 ลา้นบาท โดยหลงัจากหกัประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯและประมาณการค่าตดั
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯซ่ึงมีค่าเท่ากบั 24.52 ลา้นบาทและ 22.622 ลา้นบาท ตามล าดบัแลว้ 
ประมาณการก าไรสุทธิของกองทุนฯจะมีค่าเท่ากบั 475.53 ลา้นบาท ซ่ึงจากประมาณการอตัราการจ่ายปัน
ผลของกองทุนฯท่ีร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิปรับปรุงจะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินปันผล 
อยา่งไรกดี็สภาพคล่องส่วนเกินจ านวน  514.20 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัประมาณการดอ้ยค่าของมูลค่าทรัพยสิ์น
เงินลงทุนเท่ากบั 491.58 ลา้นบาท และประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯเท่ากบั 
22.622 ลา้นบาท จะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุนโดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นล่างน้ี 
 

 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 31-มี.ค.-57 
ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯ1  1,014.25 
ประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯ2 (22.62) 
ส่วนของการเปล่ียนแปลงมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุน (491.58) 
ประมาณการเปล่ียนแปลงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (514.20) 
ประมาณการงบก าไรขาดทุนของกองทุนฯ  
ประมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ  
(หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรก) 522.67 
ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯ (24.52) 
ประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯ2 (22.62) 
ประมาณการก าไรสุทธิ 475.53 
ประมาณการอตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) ร้อยละ 100 
ประมาณการเงินปันผล 475.53 
  
สรุปประมาณการเงนิสดเหลอืส าหรับการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน  



 

62/1 

 

 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 31-มี.ค.-57 
  - จ่ายคืนดว้ยเงินปันผล 473.53 
  - จ่ายคืนดว้ยการลดทุน 514.20 
  รวมประมาณการเงินสดเหลือส าหรับการจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 989.73 

 

หมายเหตุ 1. ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯในปีแรกของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินท่ี
เก่ียวกบัอนาคตและงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานมีการอา้งอิงประมาณการกระแสเงินสดน าส่ง
กองทุนรวมและสมมติฐานท่ีส าคญัจากผูป้ระเมินค่าสินทรัพย ์อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปรับลด
จากประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนรวมในปีแรกของผูป้ระเมินสินทรัพยล์งจาก 1,061.52 ลา้นบาท 
เป็น 1,014.25 ล้านบาท เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการออก
รายงานของผูป้ระเมินสินทรัพย ์

 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งกองทุนฯ มีค่าเท่ากบั 113.10 ลา้นบาท และอายกุารตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การจดัตั้งกองทุนฯเป็นเวลา 5 ปี 

 ในกรณีท่ี 2 ปรับปรุงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเส้นตรงจากประมาณการ
งบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 ของกองทุนรวม ซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ตามสมมติฐานการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเส้นตรง  

1. ประมาณการการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรกอยู่ท่ีประมาณ 592.94 
ลา้นบาท  

2. ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯในปีแรกอยูท่ี่ประมาณ 1,014.251 ลา้นบาท 

  ท าใหป้ระมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ (หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปี
แรก) มีค่าเท่ากบั 421.31 ลา้นบาท โดยหลงัจากหกัประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯและประมาณการค่าตดั
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯซ่ึงมีค่าเท่ากบั 24.52 ลา้นบาทและ 22.622 ลา้นบาท ตามล าดบัแลว้ 
ประมาณการก าไรสุทธิของกองทุนฯจะมีค่าเท่ากบั 374.17 ลา้นบาท ซ่ึงจากประมาณการอตัราการจ่ายปัน
ผลของกองทุนฯท่ีร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิปรับปรุงจะถูกจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินปันผล 
อยา่งไรกดี็สภาพคล่องส่วนเกินจ านวน  615.56 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัประมาณการดอ้ยค่าของมูลค่าทรัพยสิ์น
เงินลงทุนเท่ากบั 592.94 ลา้นบาท และประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯเท่ากบั 
22.622 ลา้นบาท จะถกูจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุนโดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นล่างน้ี 

 1-เม.ย.-56 
(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 31-มี.ค.-57 
ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯ1  1,014.25 
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ประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯ2 (22.62) 
ส่วนของการเปล่ียนแปลงมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุน (592.94) 
ประมาณการเปล่ียนแปลงมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (615.56) 
ประมาณการงบก าไรขาดทุนของกองทุนฯ  
ประมาณการรายไดรั้บรู้ของกองทุนฯ  
(หลงัหกัการดอ้ยค่าของมลูค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนในปีแรก) 421.31 
ประมาณการค่าใชจ่้ายกองทุนฯ (24.52) 
ประมาณการค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุนฯ2 (22.62) 
ประมาณการก าไรสุทธิ 374.17 
ประมาณการอตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) ร้อยละ 100 
ประมาณการเงินปันผล 374.17 
 
สรุปประมาณการเงนิสดเหลอืส าหรับการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 989.73 
  - จ่ายคืนดว้ยเงินปันผล 374.17 
  - จ่ายคืนดว้ยการลดทุน 615.56 

 

หมายเหตุ 1. ประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนฯในปีแรกของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินท่ี
เก่ียวกบัอนาคตและงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานมีการอา้งอิงประมาณการกระแสเงินสดน าส่ง
กองทุนรวมและสมมติฐานท่ีส าคญัจากผูป้ระเมินค่าสินทรัพย ์อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปรับลด
จากประมาณการกระแสเงินสดน าส่งกองทุนรวมในปีแรกของผูป้ระเมินสินทรัพยล์งจาก 1,061.52 ลา้นบาท 
เป็น 1,014.25 ล้านบาท เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการออก
รายงานของผูป้ระเมินสินทรัพย ์

 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งกองทุนฯ มีค่าเท่ากบั 113.10 ลา้นบาท และอายกุารตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การจดัตั้งกองทุนฯเป็นเวลา 5 ปี 

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานและควร
พิจารณารายละเอียดร่วมกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไร
ตามสมมติฐาน สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งและหมายเหตุประกอบประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วน
แบ่งก าไรตามสมมติฐาน ในเอกสารแนบ 5 ซ่ึงอา้งอิงจากจ านวนหน่วยลงทุน 650 ลา้นหน่วย อย่างไรก็ดี 
การเสนอขายหน่วยลงทุนจริงจะอยู่ท่ี 600 ลา้นหน่วย ทั้งน้ีตารางดงัต่อไปน้ีจะแสดงประมาณการการ
จ่ายเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในทั้งสองกรณีดงักล่าว 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิาน  

(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) ประมาณการตามสมมติฐานส าหรับปีตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
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พ.ศ. 2557 

 กรณีที ่1* กรณีที ่2* กรณีที ่3* 

รายได้ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้า 522.67 522.67 421.31 

รายได้รวม 522.67 522.67 421.31 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุนฯ (24.52) (24.52) (24.52) 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหยา่ยลงทุนตดัจ าหน่าย (22.62) (22.62) (22.62) 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 475.53 475.53 374.17 

บวกกลบั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์ 491.58 491.58 592.94 

ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ าหน่าย 22.62 22.62 22.62 

เงนิจ่ายคนืสุทธิส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 989.73 989.73 989.73 

จ านวนหน่วยลงทุน (ลา้นหน่วย) 650.02 060.00  060.00  

เงนิทีจ่่ายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: บาท บาท บาท 

ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุน (เงินปันผล) 
(อตัราการปันส่วนแบ่งก าไร ร้อยละ 100)(บาทต่อหน่วย) 

0.7320 0.7926 0.6236 

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน (เงินลดทุน) 
(บาทต่อหน่วยลงทุน) 

0.7910 0.8570 1.0259 

รวมจ่ายคนืต่อหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) 1.5230 1.6496  1.6496  

ราคาเสนอขายต่อหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.00  10.05-11.00  10.05-11.00  

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

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

 

หมายเหตุ 

*กรณีท่ี 1 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตาม
สมมติฐานซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และก าหนดให้จ  านวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอขายต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากบั 650.02 ลา้นหน่วย และ 10.00 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 
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กรณีท่ี 2 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตาม
สมมติฐานซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และก าหนดให้จ  านวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอขายต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากบั 600.00 ลา้นหน่วย และ 10.50-11.00 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

กรณีท่ี 3 อา้งอิงประมาณการการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์งินลงทุนเป็นเส้นตรง และก าหนดให้จ  านวนหน่วยลงทุนและราคาเสนอ
ขายต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 600.00 ลา้นหน่วย และ 10.50-11.00 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

 **ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อราคาหน่วยลงทุนไม่รวมสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 

***อตัราเงินปันผลและอตัราเงินลดทุนในกรณีท่ี 2 และกรณีท่ี 3 ค  านวณจากราคาเสนอขายต่อหน่วยสูงสุดท่ี 11.00 บาทต่อหน่วย 

 
 การวเิคราะห์ความผนัผวน 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานไดจ้ดัท าข้ึน สมมติฐานหลกัซ่ึงอาจ
แตกต่างจากส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจริงคือ สมมติฐานของอตัราการเติบโตของความตอ้งการค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยการ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวมีผลกระทบต่ออตัราปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุน  โปรดพิจารณา
รายละเอียดในเอกสารแนบ 5 ในขอ้ 9 

การวิเคราะห์ความผันผวนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแนวทางเท่านั้ น  ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงและผลประกอบการท่ีแสดงในประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่ง
ก าไรตามสมมติฐานอาจมากกว่าช่วงของตวัแปรท่ีก าหนดดา้นล่าง นอกจากน้ีผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนอาจ
ท าการหกักลบหรือประกอบกนัท าใหผ้ลกระทบอาจเปล่ียนแปลงแตกต่างจากท่ีน าเสนอ 

 

 

ส าหรับปีตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2557 

(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 

ในกรณีท่ี 2 ในกรณีท่ี 3 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

จ านวนหน่วยลงทุน (ลา้น
หน่วย) 

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ลงทุน (บาทต่อหน่วย) 

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามา 427.48 475.53 520.09 347.23 374.17 411.09 
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(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 

ในกรณีท่ี 2 ในกรณีท่ี 3 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ปันส่วนแบ่งก าไร 

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 

ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามา
ปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วย
ลงทุน (อตัราการปันส่วน
แบ่งก าไร 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 

ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามา
ปันส่วนแบ่งก าไรต่อราคา
หน่วยลงทุน (ร้อยละของ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย) 

6.48 7.21 7.88 5.26 5.67 6.23 

สภาพคล่องส่วนเกินจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียน
ต่อราคาหน่วยลงทุน (ร้อย
ละของราคาเสนอขายต่อ
หน่วย) 

8.11 7.79 7.68 9.33 9.33 9.33 

รวมจ่ายคืนต่อราคาหน่วย
ลงทุน (ร้อยละของราคา

14.59 15.00 15.56 14.59 15.00 15.56 



 

67/1 

 

(หน่วย: ลา้นบาท นอกจากจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 

ในกรณีท่ี 2 ในกรณีท่ี 3 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

ต ่ากวา่
กรณีฐาน 

กรณีฐาน สูงกวา่
กรณีฐาน 

เสนอขายต่อหน่วย) 

 

4.5  สาระส าคัญของสัญญาที่เกีย่วข้อง 

 4.5.1 สาระส าคัญของสัญญาที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

 สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ สญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญญาและรายละเอียดรายช่ือผูซ้ื้อใน
เอกสารแนบ 1 

 4.5.1.1 สาระส าคัญของสัญญาหลกัที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 

  4.5.1.1.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน า้ระหว่าง บี.กริม 1 และผู้ ซ้ือ 

1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

อายุสัญญา : 21 ปี ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (17 กนัยายน พ.ศ. 2541 - 16 กนัยายน พ.ศ. 
2562) ณ วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 6 ปี 

สาระส าคญั : กฟผ. ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัต์ท่ี
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท์ (“พลงัไฟฟ้าตามสัญญา”) โดยตั้งแต่ปีท่ีสองจนถึงปีก่อนปี
สุดทา้ยของสัญญา กฟผ. จะรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 ในปริมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต์) คูณกบัจ านวนชั่วโมงในรอบปี  (24 
ชัว่โมง x จ านวณวนัในปีนั้นๆ) หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี บี.กริม 1 ไม่สามารถจ่ายให ้
กฟผ. ไดต้ามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ บี.กริม 1 หยุด
การผลิตและจ าหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ  บี.กริม 1 เป็นผูข้อลดการจ าหน่ายให้ กฟผ. 
  

2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 1 กับลกูค้าภาคอุตสาหกรรม  

อายุสัญญา : 15 ปีนับแต่วนัเร่ิมต้นสัญญา โดย บี.กริม 1 จะแจง้วนัเร่ิมต้นสัญญาแก่ผูซ้ื้อ
ไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ โดยผูซ้ื้อไฟฟ้า
สามารถแสดงความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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สาระส าคญั : ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิ โดย
ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดท่ีพลงังานไฟฟ้า
ท่ีส่งมอบสุทธิมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือ
ยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงจะช าระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิท่ีใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 
12 เดือนนั้น จะถูกสะสมในบญัชีของผูซ้ื้อเพ่ือใชใ้นเดือนถดัไป ทั้งน้ี การบงัคบัใชป้ริมาณ
รับซ้ือไฟฟ้าขั้นต ่าดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบี.กริม 1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 
1 มีจ านวนทั้งส้ิน 35 ราย รวม 40 ฉบบั คิดเป็นก าลงัการผลิต 66.135 เมกะวตัต ์  

3) สัญญาซื้อขายไอน า้ระหว่าง บี.กริม 1 และบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด  

อายุสัญญา : 15 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2541 ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2556 โดยผูซ้ื้อสามารถ
แสดงความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระส าคญั : บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั (ผูซ้ื้อ) ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขายไอ
น ้า จ านวน 6 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงเป็นผลพลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 1 

   4.5.1.1.2  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท. กับ บี.กริม 1 

อายสุญัญา : แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 
1. ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้ 
2 . ร ะ ย ะ เว ล าใช้ ก๊ าซ เพ่ื อ ก า รค้ า  คื อ  2 1  ปี  นั บ แ ต่ วัน เร่ิ ม ใช้ ก๊ าซ เพ่ื อ ก าร ค้ า  
(วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542) และคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญาออกไปไดอี้ก 4 ปี 

    สาระส าคญั : ปตท. ตกลงขายก๊าซให ้บี.กริม 1 เป็นจ านวนไม่เกินวนัละ 32 ลา้นลกูบาศกฟ์ุต 
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตเท่ากบั 170 เมกะวตัต์ ซ่ึงคิดจากค่าความร้อนท่ี 
850 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

   4.5.1.1.3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับ กฟภ. 

อายุสัญญา : 1 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั เม่ือครบก าหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่มี
การบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 ตกลงซ้ือ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 85,000 กิโลวตัต ์
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   4.5.1.1.4 สัญญาบริการพืน้ท่ีเกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน ระหว่าง 
บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับเก็บงานและเอกสารของ บี.กริม 1 การเก็บรักษา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านกังานของบี.กริม 1ในอตัราค่าบริการเดือนละ 293,579 บาท 

4.5.1.1.5 สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 1  กับ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการ Center Car Service ส าหรับยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ จ ากดัท่ีบี.กริม 1 ใชใ้นการประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet 
System Services ส าหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์ในอตัราค่าบริการในอตัราเดือน
ละ 155,000 บาท 

   4.5.1.1.6 สัญญาให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด 
(เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา รวมถึงบริการทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการ
จดัการ ในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย 
วิศวกรรม การตลาด การไดม้าซ่ึงหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการ
พฒันา และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ ของบี.กริม 1โดยคิดเวลาท่ีใช้จริง
ส าหรับการให้บริการเป็นรายชัว่โมง โดยอตัราค่าบริการรายชัว่โมงข้ึนอยู่กบัต าแหน่งของ
บุคลากรของผูรั้บจา้งท่ีใหบ้ริการแก่ บี.กริม 1    

   4.5.1.1.7  สัญญาบริการจัดหาน า้ และบริการจัดการน า้เสีย ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ วอ
เตอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท อมตะ ควอลิตี ้วอเตอร์ จ ากัด) 
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สาระส าคญั : สญัญาฉบบัน้ีมีอาย ุ19 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา (เดือนเมษายน พ.ศ. 2544) 
หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะเลิกสญัญา 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั (“ผูใ้ห้บริการ”) เพ่ือ
ให้บริการจัดหาน ้ าในปริมาตรประมาณ 4,000 – 5,000 คิวบิกเมตรต่อวนัและให้บริการ
จดัการน ้าเสียของบี.กริม 1 

   4.5.1.1.8 บันทึกความเข้าใจเร่ืองการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

สาระส าคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนั
ระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซ่ึงแบ่งเป็นบล็อค 2.0 (ส่วนโรงไฟฟ้าเฟสแรก 110 เมกะ
วตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์) 

   4.5.1.1.9   สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

สาระส าคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 3 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนั
ระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3 โดย แบ่งเป็นสูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูงและสูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

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

อายุสัญญา : 25 ปีนบัแต่วนัท่ีเขา้ท าสัญญา (ส้ินสุดวนัท่ี 17 ตุลาคม 2578) หรือจนกว่าสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม3 และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม จะส้ินสุด (แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใด
เกิดข้ึนชา้กวา่) 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยินยอมให้ บี.กริม 3 ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นเจา้ของเพ่ือการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 3 ตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญาฉบบัน้ี โดยคู่สัญญาจะตกลงกนัอย่างสุจริตและเป็น
ธรรมเก่ียวกบัสดัส่วนการใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย 

   4.5.1.2 สาระส าคัญของสัญญาหลกัที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 

   4.5.1.2.1 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน า้ระหว่าง บี.กริม 2  และผู้ ซ้ือ 

1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับกฟผ.(ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท อมตะ 
เพาเวอร์ จ ากัด กับกฟผ. ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และได้มีการโอนสิทธิและหน้าท่ีของ
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บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จ ากัด ให้แก่ บี.กริม 2 ตามหนังสือเลขท่ี กฟผ. B3500/03304 ลงวันท่ี 
25 มกราคม พ.ศ. 2543) 

อายุสัญญา : 21 ปี ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (28 กนัยายน พ.ศ. 2544 - 27 กนัยายน พ.ศ. 
2565) ณ วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 9 ปี 

สาระส าคญั :  กฟผ. ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัต์ท่ี
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท์ (“พลงัไฟฟ้าตามสัญญา”) โดยตั้งแต่ปีท่ีสองจนถึงปีก่อนปี
สุดทา้ยของสัญญา กฟผ. จะรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 ในปริมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต์) คูณกบัจ านวนชั่วโมงในรอบปี (24 
ชัว่โมง x จ านวณวนัในปีนั้นๆ) หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี บี.กริม 2 ไม่สามารถจ่ายให ้
กฟผ.ไดต้ามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ บี.กริม 2 หยุด
การผลิตและจ าหน่ายให ้กฟผ. และ/หรือ บี.กริม 2 เป็นผูข้อลดการจ าหน่ายให ้กฟผ.  

2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 2 กับลกูค้าภาคอุตสาหกรรม  

อายุสัญญา : 15 ปีนับแต่วนัเร่ิมต้นสัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเร่ิมต้นสัญญาแก่ผูซ้ื้อ
ไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ โดยผูซ้ื้อไฟฟ้า
สามารถแสดงความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระส าคญั : ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิ โดย
ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
ปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดท่ีพลงังานไฟฟ้า
ท่ีส่งมอบสุทธิมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือ
ยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงจะช าระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิท่ีใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 
12 เดือนนั้น จะถูกสะสมในบญัชีของผูซ้ื้อเพ่ือใชใ้นเดือนถดัไป ทั้งน้ี การบงัคบัใชป้ริมาณ
รับซ้ือไฟฟ้าขั้นต ่าดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบี.กริม 2 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 
2  มีจ านวนทั้งส้ิน 39 ราย รวม 47 ฉบบั คิดเป็นก าลงัการผลิตรวม 67.53 เมกะวตัต ์  

3) สัญญาซื้อขายไอน า้ระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ ซ้ือเอกชน 

อายุสัญญา : 15 ปี นับแต่วนัเร่ิมตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเร่ิมตน้สัญญาแก่ผูซ้ื้อ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไอน ้ าได ้โดยผูซ้ื้อสามารถแสดง
ความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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สาระส าคญั : ผูซ้ื้อตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขายไอน ้ าตามจ านวนท่ีตกลง ซ่ึงเป็นผล
พลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2555 ลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบั บี.กริม 2 มีจ านวนทั้งส้ิน 3 ราย รวม 19 
ตนัต่อชัว่โมง 

4.5.1.2.2  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท กับ บี.กริม 2 

อายสุญัญา : แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้ 

2. ระยะเวลาใชก๊้าซเพ่ือการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้  (วนัท่ี 28 กนัยายน 
พ.ศ. 2544) และคู่สญัญาสามารถต่ออายสุญัญาออกไปไดอี้ก 4 ปี 

สาระส าคญั : ปตท. ตกลงขายก๊าซให ้บี.กริม 2 เป็นจ านวนไม่เกินวนัละ 26 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต 
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตเท่ากบั 165 เมกะวตัต์ ซ่ึงคิดจากค่าความร้อนท่ี 
900 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

   4.5.1.2.3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับ กฟภ.    

อายุสัญญา : 1 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญามีผลใชบ้งัคบั เม่ือครบก าหนดอายุสัญญาแลว้หากไม่มี
การบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

สาระส าคญั : บี.กริม 2 ตกลงซ้ือ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 10,000 กิโลวตัต ์

   4.5.1.2.4 สัญญาบริการพืน้ท่ีเกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน ระหว่าง บี.
กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด) 

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับเก็บงานและเอกสารของ บี.กริม 2 การเก็บรักษา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านกังานของบี.กริม 2 ค่าบริการในอตัราเดือนละ 262,000 บาท 

   4.5.1.2.5 สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 2 กับ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 
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สาระส าคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจ้างตกลงให้บริการ Center Car Service ส าหรับยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ จ ากดัท่ีบี.กริม 2 ใชใ้นการประกอบกิจการ และบริการ Internet and Intranet 
System Services ส าหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์โดยค่าบริการในอตัราเดือนละ 
145,000 บาท 

   4.5.1.2.6 สัญญาให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด 
(เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

อายุสัญญา : ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลง
กนัในเง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญั : บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
และผูรั้บจา้งตกลงใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา รวมถึงบริการทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการ
จดัการ ในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย 
วิศวกรรม การตลาด การไดม้าซ่ึงหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการ
พฒันา และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆของ บี.กริม 2  โดยคิดเวลาท่ีใชจ้ริง
ส าหรับการให้บริการเป็นรายชัว่โมง โดยอตัราค่าบริการรายชัว่โมงข้ึนอยู่กบัต าแหน่งของ
บุคลากรของผูรั้บจา้งท่ีใหบ้ริการแก่ บี.กริม 2 

   4.5.1.2.7 สัญญาบริการจัดหาน า้ และบริการจัดการน า้เสีย ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ วอ
เตอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท อมตะ ควอลิตี ้วอเตอร์ จ ากัด) 

อายุสญัญา : สญัญาฉบบัน้ีมีอายุ 21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544) 
หรือจนกวา่ 
1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาฉบบัน้ี 
2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั และคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะเลิกสญัญาฉบบัน้ี 

สาระส าคญั : บี.กริม 2 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั (“ผูใ้ห้บริการ”) เพ่ือ
ให้บริการจัดหาน ้ าในปริมาตรประมาณ 3,000 – 3,500 คิวบิกเมตรต่อวนัและให้บริการ
จดัการน ้าเสียของบี.กริม 2 

   4.5.1.2.8 บันทึกความเข้าใจเร่ืองการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

สาระส าคญั : บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนั
ระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซ่ึงแบ่งเป็นบลอ็ค 2 (ส่วนโรงไฟฟ้าเฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ 
และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์) 
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   4.5.1.2.9    สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

สาระส าคญั : บี.กริม 2 และบี.กริม3 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนั
ระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3 โดยแบ่งเป็นสูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูงและสูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

  4.5.1.2.10   สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

  โปรดพิจารณาสรุปสัญญาตามหัวข้อ 4.5.1.1.10 

 

4.5.2 สาระส าคัญของสัญญาที่เกีย่วข้องกบัการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม   

  4.5.2.1    สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ในการเขา้ลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.1 กองทุนรวมจะเขา้ท าสญัญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบัคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

ผูโ้อน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

ผูรั้บโอน กองทุนรวม 

ทรัพย์สินท่ี รับ
โอน 

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  และสัญญาซ้ือขายไอน ้ า รวมถึง
สญัญาท่ีจดัท าข้ึนใหม่ภายในระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า ค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ของ
โรงไฟฟ้า – กระแสเงินสดที่จ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปลี่ยนแปลง
รายการตั้งส ารอง + เงนิสดคงเหลอืต้นงวด – เงนิสดคงเหลอืขั้นต า่ 
โดยกระแสเงนิสดที่ได้รับจากรายได้ของโรงไฟฟ้า หมายถึง  
1. กระแสเงินสดรับท่ีได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง

โรงไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกระแสเงินสดรับ
ท่ีได้จากรายได้อ่ืนๆท่ีมาจากการขายหรือการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตโดยโรงไฟฟ้า
ใหแ้ก่กฟผ. ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

2. กระแสเงินสดรับท่ีไดจ้ากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
และกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากรายไดจ้ากการขายไอน ้ าภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอน ้ า
ระหว่างโรงไฟฟ้าและลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  และกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากรายได้
อ่ืนๆท่ีมาจากการขายหรือการใชไ้ฟฟ้าหรือไอน ้าท่ีผลิตโดยโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรม ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  
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3. กระแสเงินสดรับท่ีไดจ้ากรายไดข้องโรงไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือภายใต ้สัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม  สญัญาใช้
สาธารณูปโภคร่วมกัน (the Shared Facilities Agreement) สัญญาจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้า (the Gas Supply Agreement) สัญญาจดัหาน ้ าให้กบั
โรงไฟฟ้า (the Water Supply Agreement) สัญญาจัดหาไฟฟ้าส ารองกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาซ้ือขายท่ีดิน สัญญาจัดหาอะไหล่ช้ินส่วนและการ
บริการซ่อมอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กบั บริษทั จีอี ประเทศไทย 
จ ากัด และกระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
กิจการของโรงไฟฟ้า เช่น สัญญาบริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (the Long 
Term Service Agreement) และ สัญญาบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
(the Operating and Maintenance Contract) 

4. กระแสเงินสดรับท่ีไดจ้ากการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (business interruption 
insurance) กระแสเงินสดรับจากการประกนัภยัทรัพยสิ์นและเคร่ืองจกัรเสียหาย 
(property and machinery breakdown insurance) และกระแสเงินสดรับจากการ
ประกันภัยอ่ืนๆ ท่ีโรงไฟฟ้าเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

5.      เงินภาษีท่ีไดรั้บคืนจากการประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้า 

กระแสเงนิสดที่จ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า หมายถึง 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโรงไฟฟ้าตามจ านวนท่ีก าหนดใน
ประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการ โดยรวมถึงรายจ่ายดงัต่อไปน้ี  
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ัง

ใหญ่ (แต่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ส าหรับระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ย
ก่อนวนัส้ินสุดสัญญาของบี.กริม 1 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และ/หรือ วนัส้ินสุดสัญญาของบี.กริม 2 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้า
สามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
โรงไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือภายใต ้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  สัญญาใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั (the Shared 
Facilities Agreement) สัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า (the Gas 
Supply Agreement) สั ญ ญ าจัดห าน ้ า ให้ กับ โร งไฟ ฟ้ า  (the Water Supply 
Agreement) สัญญาจดัหาไฟฟ้าส ารองกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส าหรับ บี.
กริม 2 รวมถึง สัญญาจัดหาอะไหล่ช้ินส่วนและการบริการซ่อมอุปกรณ์ใน
โรงไฟฟ้ากบั บริษทั จีอี ประเทศไทย จ ากดั 

2. ค่าใชจ่้ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายใน



 

76/1 

 

การเช่ือมโยงระบบส่ือสารของโรงไฟฟ้า เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายภายใต้
สญัญาบริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (the Long Term Service Agreement) 
และ สัญญาบ ริหารจัดการและซ่อมบ ารุงโรงไฟ ฟ้ า (the Operating and 
Maintenance Contract) 

3. เงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆของพนักงาน 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและค่าโสหุย้ 

4. ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับท่ีปรึกษาและผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

5. ค่าใชจ่้ายทางภาษีจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟ้า โดยไม่รวมถึง
ภาระภาษีดงัต่อไปน้ี 
ก ภาษีต่าง ๆ รวมถึงเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมส าหรับการด าเนินการของโรงไฟฟ้า

ท่ีเกิดข้ึนก่อนระยะเวลาของสญัญา 
ข เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมส าหรับการด าเนินการของโรงไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาของสัญญาโดยท่ีเป็นจ านวนท่ีเกิดข้ึนจากกรณีท่ีบี.กริม 1 และ     
บี.กริม 2 ไม่ไดด้ าเนินการเสียภาษีอย่างถกูตอ้งและครบถว้นภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรกดี็ ใหถื้อวา่เบ้ียปรับและ/หรือเงิน
เพ่ิมดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าได้หากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินภาษีดังกล่าวเห็นว่าบริษทัไม่มีเจตนาหรือมิได้ประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรงในการไม่เสียภาษีอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

ค ร้อยละหา้สิบ (50%) ของภาษีต่าง ๆ ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 รวมถึงเบ้ีย
ปรับและเงินเพ่ิมส าหรับการเขา้ท าสญัญาฉบบัน้ี 

ง ภาษีต่าง ๆ รวมถึงเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมส าหรับเงินไดข้องบริษทัในส่วนต่าง
ระหว่างราคาซ้ือกบัผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีถือตาม
การพิจารณาทางบัญชีว่ากองทุนรวม ปลดหน้ีให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเม่ือครบวนัส้ินสุดสัญญาของบี.กริม 1 หรือวนั
ส้ินสุดสญัญาของบี.กริม 2 

 เพ่ือป้องกันความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือกับ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีถือตามการพิจารณาทางบญัชี
ว่ากองทุนรวม ปลดหน้ีให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2มีหน้าท่ีในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าแก่กองทุนรวมเฉพาะผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงในกรณีท่ี
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ผลประโยชนด์งักล่าวต ่ากวา่ราคาซ้ือ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไม่มีหนา้ท่ีตอ้ง
ชดเชยส่วนต่างดงักล่าวแก่กองทุนรวม ในกรณีน้ีในทางบญัชีจึงอาจถือได้
วา่กองทุนรวม ปลดหน้ีใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2เม่ือครบวนัส้ินสุดสัญญา
ของบี.กริม 1 หรือวนัส้ินสุดสญัญาของบี.กริม 2 

6. ค่าใชจ่้ายส าหรับเบ้ียประกนัภยั  
7. ค่าเช่าอาคาร ส านกังาน 
8. ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 
9. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามจริงท่ีถูกก าหนดไวใ้นประมาณการการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้า 
10. เงินตน้ ดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส าหรับการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
11. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมแซมหรือการสร้างโรงไฟฟ้าเน่ืองจากโรงไฟฟ้า

ไดรั้บความเสียหาย 
12.   ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร) ส าหรับการโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือเงินจ านวนอ่ืนใดให้แก่กองทุน
รวมภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี 

การเปลี่ยนแปลงรายการตั้งส ารอง หมายถึง รายการตั้งส ารองต้นงวด – รายการตั้ง
ส ารองปลายงวด 
รายการตั้งส ารอง หมายถึง  
1. รายการตั้งส ารองส าหรับการช าระเจา้หน้ีทั้งในส่วนเงินตน้และดอกเบ้ียในงวด

การช าระหน้ี 6 เดือนถดัไป ซ่ึงจะมีการตั้ งส ารองดังกล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 
140.96 ลา้นบาท ส าหรับบี.กริม 1 และ ไม่เกิน 194.69 ลา้นบาทส าหรับ บี.กริม 
2 

2. รายการตั้งส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ ซ่ึงจะมีการตั้งส ารอง
ดงักล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 110.28 ลา้นบาท ส าหรับบี.กริม 1 และ ไม่เกิน 61.18 
ล้านบาทส าหรับ บี.กริม  2 ทั้ งน้ี  รายการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ส าหรับระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ยก่อนวนัส้ินสุดสัญญาของบี.
กริม 1 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ/หรือ วนัส้ินสุดสญัญา
ของบี.กริม 2 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 

เงินสดคงเหลือต้นงวด  หมายถึง เงินสดสุทธิคงเหลือในบัญชีลูกหน้ีส าหรับเงิน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าใหก้บักองทุนรวมในแต่ละงวด 
เงินสดคงเหลือขั้นต ่า หมายถึง จ านวนเงินสดอย่างนอ้ยท่ีโรงไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งเก็บไว้
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เพ่ือการบริหารการจดัการภายใน โดยในท่ีน้ีก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 50 ลา้นบาท 

ราคาซ้ือ ราคาซ้ือส าหรับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับบี.กริม 1และบี.
กริม 2 จะคิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน ไม่สูงกว่า 6,655,000,000 บาท ซ่ึงเป็นมูค่าเสนอ
ขายสูงสุดจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ราคาซ้ือสุดทา้ยจะตกลงกนัระหว่าง
กองทุนและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยพิจารณาจากราคาประเมินของผู่ประเมิน และ
สภาวะของตลาดก่อนเขา้ท าสญัญาผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

ตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมช าระราคาซ้ือใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึง 
(ก) วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562   ในส่วนของ บี.กริม 1    
(ข) วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565  ในส่วนของ บี.กริม 2    

การโอน
ผลประโยชน ์

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าน้ีใหแ้ก่
กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือนโดยช าระประมาณภายในเดือน
มีนาคมและเดือนสิงหาคมของแต่ละปี ทั้งน้ีรายละเอียดจะตอ้งเป็นตามท่ีก าหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

กรณีสญัญาขาย
ไฟฟ้าครบ
ระยะเวลาหรือมี
การบอกเลิก
สญัญาก่อนครบ
ระยะเวลา 

ในกรณีท่ีสญัญาขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมฉบบัใดฉบบัหน่ึงครบระยะเวลา
การปฏิบติัตามสัญญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน
ระยะเวลาของสัญญา แลว้แต่กรณี (ไม่รวมสัญญาของ กฟผ.) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
จะแจง้ให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงจะด าเนินการจัดหาผูซ้ื้อ
ไฟฟ้ารายใหม่เพ่ือทดแทนผูซ้ื้อเดิมโดยไม่ชกัชา้ 
ทั้งน้ี เม่ือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดด้ าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ให้บี.กริม 1 และ   
บี.กริม 2 เขา้ท าสัญญาขายไฟฟ้าฯ กบัผูซ้ื้อรายใหม่โดยตอ้งมีเง่ือนไขโดยรวมไม่ดอ้ย
ไปกว่าสัญญาขายไฟฟ้าฯ เดิม โดยในกรณีท่ีสัญญาขายไฟฟ้าฯ กบัผูซ้ื้อรายใหม่มี
เง่ือนไขท่ีดอ้ยไปกว่าเดิม เง่ือนไขท่ีดอ้ยไปกวา่เดิมนั้นตอ้งไม่มีนยัส าคญัและบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 จะช้ีแจงใหก้องทุนรวมทราบถึงเหตุจ าเป็นในการท าสัญญามีเง่ือนไขท่ี
ดอ้ยไปกว่าเดิมดงักล่าว ซ่ึงเหตุจ าเป็นนั้นอาจมาจากภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ต้องแจง้ให้กองทุนรวมทราบถึง
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าฯ ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ 

บญัชีส ารองเพ่ือ
ช าระเป็น
ค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวม 

บี.กริม 1  บี.กริม 2 และกองทุนรวม ตกลงวา่ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่กองทุนรวม อนัเน่ืองมาจากผลประโยชนท่ี์กองทุนรวม
ไดรั้บตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยการช าระ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขส าคญัดงัต่อไปน้ี  

(ก) เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวม  บี.กริม 1 
บี.กริม 2 และกองทุนรวมตกลงใหก้องทุนรวมหกัเงินจ านวน 300,000,000 บาท จาก
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ราคาซ้ือ ในวนัท่ีมีการช าระราคาซ้ือ และโอนไปฝากไวย้งับญัชีชนิดมีดอกเบ้ีย ซ่ึงเปิด
โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (เรียกวา่ “บญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวม”) โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูมี้อ  านาจลงนาม
บญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และมีสิทธิในดอกเบ้ียหรือ
ผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวม  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่บญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมเป็นส่วน
หน่ึงของหลกัประกนัของกองทุนรวม    

หากปรากฏตามความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรของกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 และกองทุนรวม ตามสญัญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าน้ีวา่ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมไดรั้บตามสญัญาฉบบัน้ี ถือเป็นรายรับท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ในส่วนของส่วนต่างรายงวดระหวา่งผลประโยชนท่ี์กองทุนรวมจะไดรั้บจากบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2  กบัราคาซ้ือท่ีกองทุนรวมช าระเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2  (“ส่วนต่างภายใตส้ญัญาฯ”) โดยจะไม่มีภาระภาษีเงินไดอ่ื้นๆท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า (นอกเหนือจากภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนกบัค่าตอบแทนท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ไดรั้บจากการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีถือเป็น
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี))  ทั้งน้ีดงัรายละเอียด
ในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  จ านวนเงินท่ีจะตอ้งฝาก
และคงไวใ้นบญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมตามความในขอ้
น้ี จะลดลงเหลือเป็นจ านวนเท่ากบั 100,000,000 บาท  โดยท่ี (1) หากกรณีดงักล่าว
เกิดข้ึนก่อนวนัท่ีมีการช าระราคาซ้ือ คู่สญัญาตกลงวา่ จ านวนเงินท่ีกองทุนรวมจะหกั
จากราคาซ้ือ และโอนไปฝากไวย้งับญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวม จะเท่ากบั 100,000,000 บาท หรือ (2) หากกรณีดงักล่าวเกิดข้ึนในเวลาใดๆ
ระหวา่งระยะเวลาของสญัญาและมีการฝากเงินส ารองเต็มตามจ านวนท่ีก าหนดใน
วรรคแรกของขอ้ (ก) ไวแ้ลว้   บี.กริม 1 และ บี.กริม 2มีสิทธิถอนเงินในบญัชีส ารอง
เพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมในจ านวนไม่เกิน 200,000,000 บาทได ้

(ข) ทุกคร้ังท่ีมีการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุน
รวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2จะน าเงินท่ีอยูใ่นบญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมในจ านวนตามท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี ช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมพร้อมกบัการโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม 
โดยไม่ถือวา่เงินในส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
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ไฟฟ้า 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจะตอ้งช าระภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อนัเน่ืองมาจากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมไดรั้บตาม
สญัญาฉบบัน้ี  - ในจ านวนเงินเท่ากบัอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ท่ีกองทุนรวม
จะตอ้งจ่ายอนัเน่ืองมาจากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวม
ไดรั้บในงวดนั้นๆ 

 ในกรณีน้ี หากในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา เงินคงเหลือในบญัชีส ารอง
เพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (ซ่ึงจ านวนเงินส ารองรวมท่ีตอ้งคงไวใ้น
ตอนตน้ส าหรับกรณีน้ีคือ 100,000,000 บาท) มีจ านวนไม่พอท่ีจะช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมตามท่ีก าหนดขา้งตน้  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ี
ขาดดงักล่าวโดยไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณผลประโยชนจ์ากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

2. ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีภาระภาษีเงินไดอ่ื้น ๆ ของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
เกิดข้ึนจากการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(นอกเหนือจากภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนกบัค่าตอบแทนท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ไดรั้บ
จากการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีถือเป็นรายได้
จากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี)) ทั้งน้ีดงัรายละเอียดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า – ในจ านวนตามท่ีก าหนดใน
สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าเพ่ือชดเชยภาระภาษีดงักล่าว
ใหแ้ก่กองทุนรวม  

 อยา่งไรกต็าม ในกรณีน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม
ใหแ้ก่กองทุนรวมในจ านวนรวมไม่เกินกวา่ 300,000,000 บาทเท่านั้น หากในระหวา่ง
ระยะเวลาของสญัญา เงินคงเหลือในบญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวมมีจ านวนไม่พอท่ีจะช าระใหแ้ก่กองทุนรวมตามท่ีก าหนดขา้งตน้   บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2จะไม่มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีขาดใหแ้ก่กองทุนรวม  

(ค) ทั้งน้ี คู่สญัญาตกลงวา่ เพ่ือประโยชนข์องกองทุนรวม กองทุนรวม และบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2จะตอ้งร่วมกนัด าเนินการอยา่งใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหผ้ลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมไดรั้บตามสญัญาฉบบัน้ี ไดรั้บการยกเวน้
ภาษีธุรกิจเฉพาะจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และภาษีอ่ืนๆ โดยไม่ล่าชา้ 
(ง) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากปรากฏจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทุนรวมว่า ไม่มีภาระภาษีใดๆ (ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม) รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  ทั้ งน้ีตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  คู่สัญญาตกลงว่าให้หนา้ท่ีของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2ตามท่ีก าหนดในขอ้น้ีส้ินสุดลง และบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2มีสิทธิได้รับเงินจ านวนท่ีคงเหลือในบญัชีส ารองเพื่อช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม พร้อมทั้งดอกเบ้ียและ
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ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด (ถา้มี) 

ขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการ
รักษาลกูคา้ 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงรักษาลูกคา้ท่ีเป็นลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ของ    บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 ตามรายช่ือลกูคา้ท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 สญัญาขายไฟฟ้าระหวา่ง 
บี.กริม 1 และผูซ้ื้อ และ สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 และผูซ้ื้อ รวมถึงลูกคา้ท่ี
เป็นคู่สัญญาของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ท่ีจดัท าข้ึนใหม่ เพ่ือไม่ใหมี้ผลในทางลบอย่าง
มีนยัส าคญัต่อความสามารถในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ใหแ้ก่กองทุนรวมภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี  

ในกรณีท่ีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมยงัมีเหลือ เช่น สญัญาขายไฟฟ้าฯฉบบัใดมีการบอก
เลิกสัญญาก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการขายไฟฟ้าตามท่ีระบุในหัวขอ้ 4.5.1.1.1 
สัญญาขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 และผูซ้ื้อ และหัวขอ้ 4.5.1.2.1 สัญญาขายไฟฟ้า
ระหว่าง บี.กริม 2 และผูซ้ื้อ   บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงใชค้วามพยายามในการ
จดัหาลูกคา้ซ่ึงเป็นลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ท่ีจดัท า
ข้ึนใหม่กบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม ทั้งน้ี กองทุนรวม 
อาจก าหนดกรณียกเวน้ของขอ้ตกลงน้ีไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

รายงาน บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงส่งมอบเอกสารและรายงานดงัต่อไปน้ีให้แก่กองทุน
รวม 
(ก) ส่งงบการเงินรายไตรมาสของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ ทั้งน้ี ภายใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินไตรมาส 
(ข) ส่งงบการเงินประจ าปีของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ินปี 
(ค) ประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย
ส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) ของโครงการ ส าหรับรอบปีบญัชีถดัไป ทั้งน้ี 
ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (“ประมาณการรายรับรายจ่าย”)  

กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาอนุมติัเอกสารในขอ้ (ค)  ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีกองทุนรวมไดรั้บมอบเอกสาร ดงักล่าวจากบี.กริม 1 และ  
บี.กริม 2  

ถา้กองทุนรวมไม่แจง้ผลการอนุมติัภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าการไม่แจง้ผล
การอนุมติันั้นเป็นการอนุมติัเอกสารในขอ้ (ค) ของกองทุนรวม ตามท่ีบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ไดย้ื่นเสนอทุกประการ 

หากกองทุนรวมมีความเห็นว่าสมควรท่ีจะให้มีการแกไ้ขขอ้มูลส่วนใดส่วนหน่ึงใน
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เอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าว ให้กองทุนรวมแจง้ให้ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรพร้อมรายละเอียดชดัเจน และให ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ด าเนินการ
แกไ้ขตามท่ีกองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงร่วมกนั 

ทั้งน้ี หากกองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถตกลงรายละเอียดทางการ
เงินท่ีปรากฏในเอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าว กองทุนรวม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลง
ท่ีจะหาบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองการประกอบธุรกิจกิจการ
โรงไฟฟ้ามาพิจารณาตัดสินโดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 15 
มกราคม ของรอบปีบัญชีถดัจากปีท่ีกองทุนรวม ได้รับรายละเอียดทางการเงินท่ี
ปรากฏในเอกสารในขอ้ (ค) ดงักล่าวขา้งตน้ 

ประมาณการรายรับรายจ่าย 

บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยมีค่าใช้จ่ายของโครงการ 
(Operating Expense)  แ ล ะ /ห รื อ ร า ย จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital Expenditure)  ( ท่ี
นอกเหนือจากรายจ่ายส่วนทุนท่ีเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
กิจการผลิตไฟฟ้า (ตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า)) จากกระแสเงินสดซ่ึงเป็นรายได้ของโรงไฟฟ้า ตามประมาณการรายรับ
รายจ่ายท่ีกองทุนรวม พิจารณาอนุมัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดภายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ประมาณการรายรับรายจ่ายท่ีกองทุน
รวมอนุมติั”)  

ในกรณีท่ีบี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 มีจ านวนรายจ่ายของโรงไฟฟ้าสูงกว่าประมาณการ
รายรับรายจ่ายท่ีกองทุนรวมอนุมติั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ตกลงจะ
ด าเนินการตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ซ้ือจาก ปตท. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ฉบบัลงวนัท่ี 1 มกราคม 2542 
และฉบับลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2543 ตามล าดับ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถ
ช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริงโดยจะตอ้งแจ้งให้กองทุนรวม 
ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัที  

(ข) ในกรณีการซ้ือขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าระหว่างบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 กับ
บริษทัในเครือ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถก าหนดราคาซ้ือหรือราคาขาย แลว้แต่
กรณี ไดใ้นจ านวนเท่ากบัราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าเฉล่ีย 

ทั้งน้ีความหมายของ “ราคาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าเฉล่ีย” เป็นไปตามท่ีตกลงกนัใน
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สญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

(ค) ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึนนอกเหนือจากรายการท่ีก าหนดในขอ้ (ก) และ
ข้อ (ข) ข้างต้น บี .กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีระบุใน
ประมาณการรายรับรายจ่ายท่ีกองทุนรวมอนุมติั รวมกบัจ านวนท่ีไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จ านวนดงักล่าว ทั้งน้ี เวน้แต่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้า
จากกองทุนรวม เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หลกัประกนั บริษทัตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัดงัต่อไปน้ี เพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ีทั้งปวงทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตท่ีบริษทัมีอยูก่บักองทุนรวม 

(ก) จ านองล าดบัท่ีสองส าหรับโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 2 รวมถึงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าดงักล่าว และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง
ของโรงไฟฟ้า 

(ข) จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบัญชีส ารองเพ่ือช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (หากหน้าท่ีของบริษทัเก่ียวกบัการด ารงบญัชี
ดงักล่าวตามท่ีก าหนดในสญัญา ยงัไม่ส้ินสุดลง) 

(ค) จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบัญ ชีลูกหน้ีส าหรับเงิน
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

(ง) ด าเนินการให้กองทุนรวม เป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิดและประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั ทั้งน้ี การ
เขา้เป็นผูรั้บประโยชน์ร่วมในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวและสิทธิในการรับ
เงินค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

สิทธิการเลิก
สญัญาของ
กองทุนรวม 

(ก)  กรณีการผดิสัญญาที่ท าให้กองทุนรวมมสิีทธิบอกเลกิ 

กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1.  บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่
กองทุนรวมในวันครบก าหนดท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอนัควร 

2. บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดยไม่มีเหตุอนั
ควร เวน้แต่กรณีท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จ าเป็นตอ้งหยุดประกอบกิจการไฟฟ้า
อนัเน่ืองมาจากทรัพยสิ์นเสียหาย หรือทรัพยสิ์นถูกเวนคืน หรือบี.กริม 1 และ          
บี.กริม 2หยุดประกอบกิจการไฟฟ้าชั่วคราวเพ่ือการบ ารุงรักษา หรือหยุด
ประกอบกิจการไฟฟ้าเน่ืองจากค าสัง่ของหน่วยงานรัฐ 
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3. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ถกูศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลายหรือฟ้ืนฟกิูจการ  
เม่ือมีการบอกเลิกสัญญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งคืนเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(ข) กรณีการผดิสัญญาที่กองทุนรวมไม่มสิีทธิบอกเลกิ 

หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
1. บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกระท าการของบี.กริม 1 หรือบี.

กริม 2 หรือไม่ยึดถือตามข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ  หรือข้อละเว้นใดๆ ท่ี เป็น
สาระส าคัญตามท่ีมีอยู่ตามสัญญา (นอกเหนือจากเหตุท่ีระบุในข้อ (ก)) และ
กองทุนรวมไดรั้บความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั 

2. ค ารับรองของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ท่ีบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ใหไ้วแ้ก่กองทุน
รวมตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือตาม
เอกสารหลกัประกนั ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นค ารับรองท่ีไม่เป็นความ
จริง ไม่ถกูตอ้ง หรือชวนใหเ้ขา้ใจผิดในสาระส าคญัใดๆ 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (ข) แลว้ กองทุนรวมตอ้งแจง้ให้บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการผิดสัญญาพร้อมรายละเอียดท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัการผิดสญัญาของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  และใหโ้อกาสบี.กริม 1 หรือบี.กริม 
2 ด าเนินการแกไ้ขการผิดสัญญาดงักล่าวเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวจากกองทุนรวม โดยหากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจึงมีสิทธิ
ฟ้องร้องบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ให้ปฏิบติัการช าระหน้ีโดยเฉพาะเจาะจงตามสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายตาม
กฎหมาย รวมถึงกองทุนรวมมีสิทธิเรียกให้บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ช าระดอกเบ้ียตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ทั้งน้ี กองทุนรวม ตกลงจะไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิก ยกเลิก หรือเพิกถอนสัญญาฉบบัน้ีแต่
ประการใด 

ทรัพยสิ์น
เสียหาย  

 

(ก)   โดยให ้

“ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคญั” หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แลว้ และผูป้ระเมินท่ีแต่งตั้งโดยบริษทัประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระเมินความ
เสียหายแล้วและให้ เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการร้ือถอนโดยไม่สามารถ
ด าเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพ่ือให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือ
ลกัษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิม หรือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ แม้หาก
ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ก าลังการผลิตไฟฟ้าภายหลังการ
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ซ่อมแซมยงัคงลดลงตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของก าลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดความเสียหาย 

“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์น
ซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็นความเสียหายทั้งหมดหรืออยา่งมีนยัส าคญั 

“ทรัพยสิ์น” หมายถึง โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของบี.กริม 2 
รวมถึงวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆโดย
ยงัคงสามารถใชท้รัพยสิ์นบางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามสัญญา
ขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหน้าท่ีตอ้งซ่อมแซมทรัพยสิ์น
โดยน าเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2ได้
รับมาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ทั้ งน้ี การบริหารจัด
การเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
ระหวา่งเจา้หน้ีและกองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอ่ืนๆระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 
2 กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

(ค)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนยัส าคญัไม่ว่าดว้ย
เหตุใดๆ และ 

1. กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายทั้ งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญเป็น
ของบี.กริม 1  คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซ้ือ
คงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้ งน้ี ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
จ านวนท่ีกองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกนัภยัทั้งหมดท่ีบี.กริม 1ไดรั้บ ภายหลงัจาก
หกัช าระหน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีสินเช่ือ (หากมี) โดยกองทุนรวม จะ
ได้รับคืนราคาซ้ือดังกล่าวตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาระหว่าง
เจา้หน้ีและกองทุนรวม และ/หรือ ขอ้ตกลงอ่ืนๆระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

เม่ือบี.กริม 1 ไดช้ าระราคาซ้ือดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุขา้งตน้แก่กองทุน
รวม แลว้ใหถื้อวา่บี.กริม 1 ไม่มีหนา้ท่ีภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชนจ์าก
การประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

2.     กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนยัส าคญัเป็นของ
บี.กริม 2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 จะคืนราคาซ้ือคงเหลือ
ของ บี.กริม 2 ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใดๆ จ านวนท่ี
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกนัภยัทั้งหมดท่ีบี.กริม 2ไดรั้บ ภายหลงัจากหกัช าระ
หน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีสินเช่ือ (หากมี) โดยกองทุนรวม จะไดรั้บ
คืนราคาซ้ือดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาระหว่างเจา้หน้ีและ
กองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอ่ืนๆระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุน
รวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

เม่ือบี.กริม 2 ไดช้ าระราคาซ้ือดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบุขา้งตน้แก่กองทุน
รวม แลว้ใหถื้อว่าบี.กริม 2ไม่มีหนา้ท่ีภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

ทรัพยสิ์นถกู
เวนคืน 

(ก)           การเวนคืนไม่มีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และ
กองทุนรวม เห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวไม่มีนัยส าคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาขายไฟฟ้าฯ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงั
สามารถปฏิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และก าลงัการผลิตไฟฟ้าไม่ลดลง
อยา่งมีนยัส าคญัจากก าลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ว่าสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบัน้ียงัคงมีผลต่อไป และบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการเวนคืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ 

(ข) การเวนคืนทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 มีนยัส าคญัต่อการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีทรัพย์สินถูกเวนคืนโดยหน่วยงานรัฐ และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และ
กองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ  
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาขายไฟฟ้าฯ หรือท าให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และก าลงัการผลิตไฟฟ้าลดลง
อยา่งมีนยัส าคญัจากก าลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
วา่ 

1. กรณีท่ีทรัพย์สินถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1  คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงว่า         
บี.กริม 1 จะคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ จ านวนท่ีกองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั้งหมดท่ีบี.กริม 1ไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหัก
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ช าระหน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีสินเช่ือ (หากมี)โดยบี.กริม 1 จะน าส่งเงิน
ดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันับจากวันท่ีได้รับเงินทดแทนจาก
หน่วยงานรัฐ  ทั้งน้ี เม่ือบี.กริม 1 ไดส่้งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไข
ท่ีระบุขา้งตน้แก่กองทุนรวม แลว้ให้ถือว่า  บี.กริม 1 ไม่มีหน้าท่ีภายใตส้ัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

2. กรณีท่ีทรัพยสิ์นถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบี.กริม 
2 จะคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ จ านวนท่ีกองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงิน
ทดแทนการเวนคืนทั้งหมดท่ีไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ ภายหลงัจากหักช าระหน้ี
สินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีสินเช่ือ (หากมี) โดยบี.กริม 2 จะน าส่งเงินดงักล่าว
ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีไดรั้บเงินทดแทนจากหน่วยงานรัฐ 
ทั้งน้ี เม่ือบี.กริม 2 ไดส่้งมอบเงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไขท่ีระบุขา้งตน้
แก่กองทุนรวม  แล้วให้ ถือว่าบี .ก ริม  2 ไม่ มีหน้า ท่ีภ ายใต้สัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไป  

กองทุนรวมตกลงว่ากองทุนรวมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีหรือเรียกค่าเสียหาย
ใดๆจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ข) น้ี  

 (ค)  การเวนคืนทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีนัยส าคญัต่อการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นถูกเวนคืนเป็นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  และบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 และกองทุนรวมเห็นว่าการเวนคืนดงักล่าวมีนยัส าคญัต่อการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใตส้ญัญาขายไฟฟ้าฯ หรือท าใหบี้.กริม 1 และบี.
กริม 2 ไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้และก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากก าลงัการผลิตไฟฟ้าก่อนเกิดการเวนคืน คู่สญัญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงว่า บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะช าระคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 1 และราคา
ซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ทั้งน้ี จ านวนท่ีกองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าว
รวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงินทดแทนการเวนคืนทั้งหมดท่ีไดรั้บจากหน่วยงานรัฐ 
ภายหลงัจากหกัช าระหน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีสินเช่ือ (หากมี) โดยบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 น าส่งเงินดังกล่าวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีได้รับเงิน
ทดแทนจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน้ี เม่ือบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งมอบ
เงินทดแทนการเวนคืนตามเง่ือนไขท่ีระบุขา้งตน้แก่กองทุนรวม แลว้ ให้ถือสัญญา
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โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลิกกนัและคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนัโดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ค) น้ี  

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

เม่ือบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาของกฟผ. ฉบบัใดฉบบัหน่ึง
จาก กฟผ. เพ่ือใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาของ กฟผ. ซ่ึง 
กฟผ. ไดใ้หโ้อกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แกไ้ขเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั
แลว้ (“หนังสือบอกเลิกของกฟผ.”) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแจง้ให้กองทุนรวม 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกองทุนรวม จะให้โอกาสบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ด าเนินการแกไ้ขเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือบอก
กล่าวฯจากกองทุนรวม หรือระยะเวลาตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนั (“ระยะเวลาแกไ้ขการ
บอกเลิกสัญญาของกฟผ.”) โดยหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ขภายในเวลาดงักล่าว คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนรวม มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีภายหลงัจากระยะเวลาแกไ้ขการบอก
เลิกสญัญาของกฟผ. ไดส้ิ้นสุดลง โดยใหถื้อเป็นเหตุเลิกสญัญาโดยไม่ใช่ความผิด
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  ในการน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะคืนราคาซ้ือ
คงเหลือของ บี.กริม 1 และราคาซ้ือคงเหลือของบี.กริม 2 ตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ภายใน 
15 (สิบห้า) วนันับจากวนัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจากกองทุนรวม หรือนบัจากวนัท่ี กฟผ. ไม่
ช าระค่าซ้ือไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน อนั
เน่ืองมาจากกรณีท่ี กฟผ.ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
ของ กฟผ. แลว้แต่กรณีใดจะเกิดข้ึนทีหลงั  

ทั้งน้ี เม่ือบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดส่้งมอบเงินดงักล่าวแก่กองทุนรวมแลว้ ใหถื้อ
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอันเลิกกันและ
คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนัโดยอาศยัเหตุตามขอ้ (ก) น้ี  

(ข) ในกรณีท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคก์ารใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาตามขอ้ (ก) ขา้งตน้จากกองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) วนันับ
จากระยะเวลาแกไ้ขการบอกเลิกสัญญาของกฟผ.ไดส้ิ้นสุดลง ให้ถือว่า กองทุน
รวมประสงคจ์ะรอผลการด าเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ
การบอกเลิกสัญญาของ กฟผ. ทั้งน้ี เม่ือกระบวนการระงบัขอ้พิพาทไดมี้ค าช้ีขาด
เป็นท่ีส้ินสุดแลว้ ปรากฏวา่ 

1. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดย้อมรับและตกลงจะปฏิบติัตามหนังสือบอก
เลิกของกฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะต้องคืนเงินค่าชดเชยความ
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เสี ยห ายให้ แ ก่กองทุนรวม  ตามอัตราท่ี ก าหนดในสัญญ าโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวม ภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิก
สัญญาจากกองทุนรวม โดยการค านวณเงินค่าชดเชยความเสียหาย
ดงักล่าวใหน้บัจากวนัท่ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกขอ
งกฟผ. หรือนบัจากวนัท่ี กฟผ. ไม่ช าระค่าซ้ือไฟฟ้าให้แก่บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากกรณีท่ี กฟผ. ใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสญัญาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาของ กฟผ. แลว้แต่กรณีใด
จะเกิดข้ึนทีหลงั หรือ 

2. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหนงัสือบอกเลิกของกฟผ. ใน
กรณี ดังก ล่ าวให้ สิ ท ธิและหน้ า ท่ี ของคู่ สัญญ าตามสัญญ าโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้ายงัคงมีผลต่อไป และหากค าช้ี
ขาดของกระบวนการระงบัขอ้พิพาทก าหนดให ้     บี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ จาก กฟผ. ใหถื้อว่าบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว 

ค าเสนอเพ่ือขอ
เลิกสญัญาโดย
บี.กริม 1 หรือ  
บี.กริม 2 

เม่ือมีเหตุอนัสมควรหรือเม่ือมีขอ้เท็จจริงทางสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 อาจท าค าเสนอเพ่ือขอเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าแก่กองทุนรวม เพ่ือให้กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว ในการน้ี 
กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจาร่วมกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 บนพ้ืนฐาน
การเจรจาและการหาข้อสรุปร่วมกันโดยสุจริต ทั้ งน้ี ในระหว่างการเจรจาของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามสัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าต่อไปทุกประการ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวม (โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน) เห็นชอบค าเสนอของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ดงักล่าว กองทุนรวมจะแจง้ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงคืนเงินราคาซ้ือในส่วนท่ี
เหลือตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกนั ให้แก่กองทุนรวม ภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดรั้บหนงัสือแจง้ความเห็นชอบจากกองทุน
รวม โดยการค านวณราคาซ้ือในส่วนท่ีเหลือใหน้บัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้
ความเห็นชอบดงักล่าวจากกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีกองทุนรวม (โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน) ไม่เห็นชอบค าเสนอของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ดงักล่าว กองทุนรวมจะแจง้ให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ทราบ
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีโดยไม่ถือวา่กองทุนรวม ปฏิบติัผิดสญัญาหรือท าใหบ้ริษทั
ได้รับความเสียหาย รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีท่ีกองทุนรวมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่
ประการใด 

ทั้งน้ี เม่ือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดส่้งมอบราคาซ้ือในส่วนท่ีเหลือขา้งตน้แก่กองทุน
รวมแลว้ ใหถื้อว่าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอนัเลิก
กนัและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อกนั นอกจากน้ี กองทุนรวม
ตกลงปลดหลกัประกนัทั้งหมดของบริษทัตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีผลเป็นการเลิกกนั 

ข้อตกลงห้ าม
ก่อหน้ีเพ่ิม 

บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2ตกลงว่าจะไม่ก่อหน้ีใด ๆ เพ่ิมเติม เวน้แต่ไดรั้บความ
ยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวม ซ่ึงไม่รวมถึงการก่อหน้ีในกรณี
การด าเนินธุรกิจทางการคา้ตามปกติของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2  หรือหน้ีตาม
สญัญาเก่ียวกบัสินเช่ือของเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 

ค านิยาม “โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement)” หมายถึง การประกอบกิจการเป็นผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ กกพ. 
 
“แผนการด าเนินงาน” หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) และการด าเนินการต่ออายุสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบักฟผ. ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ซ่ึงจดัท า
โดยบริษทั แทรคเทเบล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
 
“ประกาศ กกพ.” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่ือง 
ประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ 
Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2562 - 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 
2562 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

หน้าท่ี เพ่ิมเติม
ของ บี .ก ริม  1
และ บี.กริม 2 

1. บี.กริม1 จะด าเนินการ พฒันา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และด าเนินการต่ออายุสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า (Extension) และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
(Replacement) แลว้แต่กรณี ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ บี.กริม1 จะ
ไม่กระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทุนรวมฯ 
ตามสญัญา  

2. บี.กริม2 จะด าเนินการ พฒันา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ 
บี.กริม2 จะไม่กระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้อง
กองทุนรวมตามสญัญา 

3. บี.กริม1 และ บี.กริม2 จะจดัจา้งท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระเข้าตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบี.กริม1 และ บี.กริม2 และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ พฒันา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และการด าเนินการต่ออายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) และการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินการดงักล่าวของบี.
กริม1 และ บี.กริม2 ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ 
ภายใตส้ัญญา โดยรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวอาจจดัท าเป็นส่วนเพ่ิมเติม
ในรายงานผลการด าเนินการตามปกติซ่ึงท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระจดัส่งให้แก่
กองทุนรวมฯ และจัดส่งให้แก่กองทุนรวมฯ อย่างน้อยทุกไตรมาส ตลอด
ระยะเวลาท่ีสญัญายงัมีผลใชบ้งัคบั 

4. บี.กริม2 จะแยกบัญชีธนาคารและจดัท ารายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงรายการเดินบญัชี และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อการ
ตรวจสอบ เฉพาะส่วนส าหรับกิจการโรงไฟฟ้าปัจจุบนัและโครงการโรงไฟฟ้า
ใหม่ (Replacement) ต่างหากจากกนั รวมถึงใหก้ารรับรองและตกลงวา่จะจดัใหมี้
ระบบการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รายการธุรกรรมค่าใชจ่้ายของโรงไฟฟ้าใหม่ 
(Replacement) เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกผลประโยชน์ รวมถึงขอ้มลูในการด าเนินงาน
กิจการโรงไฟฟ้า ระหว่างกิจการโรงไฟฟ้าปัจจุบนัและโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
(Replacement) เกิดความชดัเจน รวมถึงมิให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้
ของกองทุนรวมฯ ตามสญัญา 

5. บี.กริม1 จะช าระค่าเช่าให้แก่ บี.กริม2 ส าหรับการเช่าท่ีดินของบี.กริม2 ซ่ึงการ
เช่าท่ีดินดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามอตัรา
ค่าเช่าท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดในบริเวณดงักล่าวและรับรองโดยผู ้
ประเมินอตัราค่าเช่าอิสระ 

บี.กริม1 และ บี.กริม2 จะด าเนินการให้ อมตะ บี.กริม เขา้ท าสัญญาตกลงกระท าการ 
(ฉบบัใหม่) (Additional Sponsor Undertaking Agreement) กบักองทุนรวมฯ 

 

 4.5.2.2    สัญญาตกลงกระท าการการระหว่าง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และกองทุนรวม 
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 สืบเน่ืองจากเขา้ลงทุนของกองทุนรวมในผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงเขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกบักองทุนรวมซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุป
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบั
บี.กริม 1 และ บี.
กริม 2 

1.    ภายในระยะเวลาท่ีสัญญาโอนผลประโยชน์มีผลใชบ้งัคบั คู่สัญญาตกลงวา่อมตะ     
บี.กริม เพาเวอร์จะด าเนินการให้บริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์
เสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่นิติบุคคลตามรายช่ือคู่สญัญาของ
สญัญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ท่ีจดัท าข้ึนใหม่  (ตามรายละเอียดท่ี
ก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน)์  ทั้งน้ี อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์อาจด าเนินการให้
บริษทัในเครือใดๆของตนเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าใหแ้ก่นิติบุคคลตามรายช่ือ
คู่สัญญาของสัญญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ท่ีจดัท าข้ึนใหม่ได้
หากการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าดังกล่าวนั้ นเป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าดงักล่าวตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการ
ปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 หรือฐานะทาง
การเงินของกองทุนรวม หรือ 

(ข) บุคคลท่ีบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้า
ใหไ้ม่ไดป้ระกอบการอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

2.   หากบริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ ท าการเสนอขายไฟฟ้าและ/
หรือไอน ้าใหแ้ก่นิติบุคคลตามรายช่ือคู่สญัญาของสญัญาขายไฟฟ้าฯ และ/หรือสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าฯ ท่ีจดัท าข้ึนใหม่ตามความในขอ้ 1. ขา้งตน้   

(ก)         อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถึงการด าเนินการดังกล่าวโดยทันทีท่ี มีการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงช้ีแจง
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์มีความเห็นวา่การด าเนินการ
ดงักล่าวไม่ขดัต่อเง่ือนไขในขอ้ 1 ขา้งตน้ 

(ข)         กองทุนรวม อาจร้องขอให้อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ช้ีแจงหรือน าส่งขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าเพ่ือประกอบหนงัสือช้ีแจงในขอ้ 2 
(ก)   ในกรณีท่ีกองทุนรวม มีขอ้สงสัยในค าช้ีแจงและอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ไม่
สามารถอธิบายใหก้องทุนรวม เขา้ใจได ้กองทุนรวมและอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์อาจ
ร่วมกนัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองดงักล่าวแก่กองทุนรวม 
โดยร้องขอให้อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
จ านวนอนัสมควร 
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(ค) หากกองทุนรวม มีความเห็นว่าการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าดงักล่าว
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/
หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ 
บี.กริม 2 หรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวม    กองทุนรวม และอมตะ     บี.กริม 
เพาเวอร์ตกลงร่วมกนัด าเนินการต่าง ๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(1)         กองทุนรวม จะหารือกบัอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์เพ่ือใหบ้ริษทัในเครือของ
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั้นแกไ้ขเยียวยาการด าเนินการดงักล่าว 

(2)         กองทุนรวม จะหารือกบัอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์เพ่ือใหบ้ริษทัในเครือของ
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั้นระงบัการด าเนินการดงักล่าว  

(3)          หากบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์นั้นไม่ระงบัการด าเนินการ
ดงักล่าวและกองทุนรวมได้รับความเสียหาย กองทุนรวม ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ช าระค่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวม โดยความรับผิดของอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์จะมีจ านวนไม่เกินกวา่มลูค่าหุน้ทั้งหมดท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถืออยู่
ในบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เท่านั้น 

(4)         ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉัยช้ีขาดถึงท่ีสุดของอนุญาโตตุลาการตามกระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาทท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาตกลงกระท าการ ก าหนดให้อมตะ     บี.กริม 
เพาเวอร์ช าระค่าเสียหายแก่กองทุนรวม ตามขอ้ (3) ขา้งตน้อนัเน่ืองมากจากการผิด
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในขอ้น้ี แต่
อมตะ     บี.กริม เพาเวอร์(และ/หรือบริษัทในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์
ดงักล่าว)ยงัไม่ระงบัการกระท าท่ีผิดข้อตกลงดงักล่าว  และ/หรืออมตะ     บี.กริม 
เพาเวอร์(และ/หรือบริษทัในเครือของอมตะ     บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว)ยงักระท าการ
ใดๆซ่ึงอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉยัช้ีขาดถึงท่ีสุดว่าเป็นการผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการ
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ในข้อน้ีเพ่ิมเติม จนท าให้
ค่าเสียหายสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าหุ้นทั้ งหมดท่ีอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ถืออยู่ในบี.กริม 1 และ บี.กริม 2     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า กองทุนรวม 
มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนท่ีเกินจากจากมูลค่าหุน้ทั้งหมดท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถือ
อยูใ่นบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี ไม่
ว่าในกรณีใด บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 จะมีความรับผิดไม่เกินกว่าอตัราราคาซ้ือ
คงเหลือของระยะเวลาดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาโอนผลประโยชน ์

                             อย่างไรก็ดี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและรับทราบว่า การเสนอขายไฟฟ้า
และ/หรือไอน ้าของบริษทัในเครือใด ๆ ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ใหแ้ก่นิติ
บุคคลตามรายช่ือคู่สัญญาของสัญญาขายไฟฟ้าฯ ตามรายละเอียดท่ีก าหนด
ในสญัญาโอนผลประโยชน์ ก่อนวนัท่ีสญัญาโอนผลประโยชนมี์ผลใชบ้งัคบั 
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รวมถึงการต่ออายสุัญญาขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้าท่ีท ากบันิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้ภายหลงัวนัท่ีสัญญาโอนผลประโยชน์มีผลใช้บงัคบัในกรณีท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของสัญญา ไม่เป็นการส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนั ยส าคัญ ต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ /ห รือ
ความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาโอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2 หรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การถือครองหุน้
ของบี.กริม 1 
และ/หรือ บี.กริม 
2 

ภายในระยะเวลาท่ีสัญญาโอนผลประโยชน์มีผลใช้บังคับ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์     
ตกลงต่อกองทุนรวม เก่ียวกับการถือครองหุ้นของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
ดงัต่อไปน้ี 

ก. (ก) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน จ าน าหรือด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ บี.กริม 1  และ/หรือ บี.กริม 2 ใน
จ านวนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ในวนัท่ีท าสัญญาตกลง
กระท าการ เวน้แต่ (1) ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุน
รวม กรรมการของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 หรือ
บุคคลใด ๆ ท่ีกองทุนรวม ก าหนด หรือ (2) เป็นการโอนหุ้นในบี.กริม 1  
และ/หรือ บี.กริม 2 ใหแ้ก่บริษทัในเครือ รวมถึงผูรั้บโอนหุน้ตกลงเขา้ผกูพนั
ตนภายใตส้ญัญาฉบบัน้ีโดยแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อกองทุนรวม  

(ข) เพียงเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์จะด าเนินการใด ๆ ตามท่ีกองทุนรวม ไดห้ารือและตกลงกบัอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ เพ่ือให้ขอ้บงัคบับริษทัของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 มี
บทบญัญติัเร่ืองขอ้จ ากดัการโอนหุน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ก. ขา้งตน้ 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การถือครอง
หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวม ดงัต่อไปน้ี  

(ก) ภายในระยะเวลาท่ีสญัญาโอนผลประโยชนมี์ผลใชบ้งัคบั (“ระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน”) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงออกและเสนอขายในคร้ังน้ี ให้อยู่ในความ
ครอบครองของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั โดยมีสดัส่วน
การถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้า (27.5%) ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายทั้ งหมด แต่ไม่เกินอตัราส่วนท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ข) ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ตกลงจะไม่ขาย หรือ โอนหน่วย
ลงทุน หรือน าหน่วยลงทุนไปจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆจนท าใหถื้อครอง
หน่วยลงทุนรวมกนัต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ เวน้แต่ไดรั้บความ
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ยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนรวม 

เม่ือมีเหตุอนัสมควร อมตะ บี.กริม เพาเวอร์อาจขอเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงเก่ียวกบั (ก) 
การถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามท่ีระบุในขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึงการขอลด
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือการขอลดสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยลงทุน หรือ (ข) การไม่ขายหรือโอนหน่วยลงทุนหรือน าหน่วยลงทุน
ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพนั โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะท าค าเสนอแก่กองทุนรวม 
เพ่ือใหก้องทุนรวมพิจารณาเห็นชอบ ในการน้ี กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจา
ร่วมกบัอมตะ บี.กริม เพาเวอร์บนพ้ืนฐานการเจรจาและการหาขอ้สรุปร่วมกนัโดย
สุจริต ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมเห็นชอบค าเสนอของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว 
กองทุนรวมจะแจง้ใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่เห็นชอบค าเสนอของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ดงักล่าว กองทุน
รวมจะแจง้ให้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีโดยไม่ถือว่า
กองทุนรวม ปฏิบติัผิดสัญญาหรือท าให้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดรั้บความเสียหาย 
รวมถึงไม่ถือเป็นกรณีท่ีกองทุนรวมใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใด 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การใหบี้.กริม 1 
และบี.กริม 2 
ปฏิบติัหนา้ท่ี
และการแจง้
กองทุนรวม 

(ก) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม ว่า ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใช้บังคับ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ในฐานะผูถื้อหุ้นของ      
บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ตกลงจะด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือใหบี้.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2 ปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายใตใ้นสัญญาขายไฟฟ้าฯ รวมทั้งสัญญา
อ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้าของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

(ข) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม ว่า ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใชบ้งัคบั ทนัทีท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดรั้บทราบถึงเหตุ
ผิดนัด หรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะน าไปสู่เหตุผิดนัดสัญญาขายไฟฟ้าของ         
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้เหตุผิดนดัดงักล่าว
ใหก้องทุนรวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  

(ค) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกบักองทุนรวม ว่า ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใช้บังคับ ทันทีท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดรั้บทราบถึง
กระบวนการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีมีผลในทางลบหรือท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนผลประโยชน ์
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้เหตุการณ์ หรือกรณีดงักล่าวให้กองทุน
รวม ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั 
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ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
เหตุการณ์ซ่ึงมี
ผลกระทบ
ในทางลบท่ี
ส าคญั 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงกับกองทุนรวม ว่า ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาโอน
ผลประโยชน์มีผลใชบ้งัคบั หากมีเหตุการณ์ซ่ึงมีกระทบในทางลบท่ีส าคญัหรือจะเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวอนัเก่ียวกับสัญญาขายไฟฟ้า ทันทีท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ได้
รับทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะตอ้งแจง้ใหก้องทุนรวม ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัชา้ 

กรณีผิดสญัญา
และการเลิก
สญัญา 

 (ก)       หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาตกลง
กระท าการ หรือ ปฏิบติัหน้าท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อกองทุนรวม หรือ
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (แล้วแต่กรณี) และคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาไม่
ด าเนินการแกไ้ขเหตุผิดสัญญาดงักล่าวภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันับจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้ถึงเหตุผิดสัญญาพร้อมรายละเอียดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการผิดสัญญา
จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ผิด
สัญญาดงักล่าวจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีได ้ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีไม่ผิดสัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงจากการท่ี
คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบติัผิดสญัญาน้ี 

ทั้งน้ี ไม่ว่าขอ้ความในสัญญาตกลงกระท าการจะก าหนดไวเ้ป็นประการใด 
หากอมตะ บี.กริม เพาเวอร์เป็นฝ่ายปฏิบติัผิดสัญญาและมีการบงัคบัช าระหน้ี
ตามค าพิพากษาเพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนรวม กองทุนรวม 
รับทราบว่า ความรับผิดของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใต้สัญญาตกลง
กระท าการจะมีจ านวนไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมดท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ถืออยู่ในบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (ทั้งน้ี ณ วนัท่ีของสัญญามลูค่าหุน้ทั้งหมดท่ี 
อมตะ.บี.กริม เพาเวอร์ ถืออยู่ใน บี.กริม 1 เท่ากับ 1,039,499,960 บาทและ
มูลค่าหุ้นทั้ งหมดท่ีอมตะ.บี .กริม เพาเวอร์ ถืออยู่ใน บี .กริม 2 เท่ากับ 
741,999,300 บาท) เท่านั้น และตกลงท่ีจะบังคับช าระหน้ีตามค าพิพากษา
ดงักล่าวเฉพาะในหุน้ท่ีอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ถืออยู่ใน บี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 เท่านั้น  

(ข)       หากสัญญาโอนผลประโยชน์ระงบัส้ินลงภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
ดงักล่าว คู่สญัญาตกลงใหถื้อวา่สญัญาตกลงกระท าการเลิกกนัโดยอตัโนมติั 
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4.5.2.3    สาระส าคัญของสัญญาระหว่างเจ้าหนี ้สัญญาสินเช่ือ และสัญญาบริหารจัดการกระแสเงินสด 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

คู่สญัญา กองทุนรวมจะเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างเจา้หน้ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 กบัคู่สญัญาดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะผูใ้หกู้ส้กลุเงินบาทหลกั  

 ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต สาขากรุงเทพ และธนาคาร KfW ในฐานะผูใ้หกู้ส้กุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาหลกั  

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต สาขากรุงเทพและ
ธนาคาร KfW ในฐานะผูจ้ดัการเงินกูห้ลกั  

  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนสินเช่ือ  

  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนหลักประกัน(“ตัวแทน
หลกัประกนั”)  

 ตาม สัญญาสินเช่ือ-สกุลเงินบาท ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (“และสัญญา
สินเช่ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมเรียกว่า “สัญญาสินเช่ือ”) (รวมเรียกว่า”
เจา้หน้ีล าดบัแรก”) 

  (2)  กองทุนรวม (“เจา้หน้ีล าดบัรอง”)  

โดยเจา้หน้ีล าดบัแรกและเจา้หน้ีล าดบัรองเรียกรวมกนัวา่ “เจา้หน้ี” 

(3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนระหวา่งเจา้หน้ี 

(4) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 (“ลกูหน้ี”) 

กองทุนรวมมิไดเ้ขา้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาสินเช่ือ และสัญญาบริหารจดัการกระแสเงิน
สดซ่ึงเป็นสัญญาระหว่างเจา้หน้ีล าดบัแรกกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 อย่างไรก็ดี ภายใต้
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สัญญาทั้งสองฉบบัดงักล่าว บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในฐานะลูกหน้ี มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั
บางประการ (เช่น หนา้ท่ีในการเปิดบญัชีและการควบคุมกระแสเงินสด) ซ่ึงการปฏิบติั
ตามหน้าท่ีดงักล่าวนั้นอาจเก่ียวขอ้ง หรือกระทบกบัสิทธิของกองทุนรวมในการไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ทั้งน้ีหน้าท่ีของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบั
กองทุนรวม ไดก้ล่าวรวมโดยสรุปไวใ้นขอ้น้ี 

วนัท่ีเขา้ท า
สญัญา 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับสัญญาสินเช่ือ และสัญญาบริหารจดัการกระแสเงิน
สด และ วนัท่ีจดัตั้งกองทุนส าหรับสญัญาระหวา่งเจา้หน้ี 

หนา้ท่ีใน
การเปิด
บญัชี 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะแยกกนัเปิดบญัชีดงัต่อไปน้ีกบัธนาคารเจา้ของบญัชี 

(1) บญัชีรายได ้

(2) บญัชีค่าด าเนินกิจการ 

(3) บญัชีส ารองช าระหน้ี (DSRA) 

(4) บญัชีส ารองการซ่อมบ ารุงใหญ่ ( MMRA) 

(5) บญัชีเงินสดส่วนเกิน 

(6)    บัญชีลูกหน้ี (ซ่ึงประกอบด้วยบัญชีย่อย ได้แก่ บัญชีลูกหน้ีส าหรับเงินสดรับ 
บญัชีลูกหน้ีส าหรับเงินผลประโยชน์ของกองทุนรวม บญัชีลูกหน้ีส าหรับเงินส่วนของ
ลกูหน้ี และบญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม)  

 บญัชีทั้งหมดดงักล่าวจะถกูบริหารโดยธนาคารเจา้ของบญัชี  

นอกจากน้ี ตวัแทนหลกัประกนัจะท าการเปิดบญัชีตวัแทนหลกัประกนั บญัชีเงินรับจาก
ประกนัภยั  และบญัชีเงินชดเชยเพ่ือการปฏิบติัตามกลไกท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดว้ย 

โดยรายละเอียดของบญัชี การฝากเงินและการถอนเงินจากบญัชีดงักล่าวจะเป็นไปตาม
สญัญาระหว่างเจา้หน้ีและกองทุนรวม และ/หรือ ขอ้ตกลงอ่ืนๆระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 
กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 (หากมี) 

การช าระ
หน้ีของ
ลกูหน้ีแก่
เจา้หน้ีล าดบั
รอง 
(กองทุน

หา้มมิใหล้กูหน้ีกระท าการต่อไปน้ี 

1. ช าระหน้ี ช าระหน้ีล่วงหนา้ หรือปลดหน้ีของเจา้หน้ีล าดบัรอง เวน้แต่เป็นการช าระ
หน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบัน้ี (“การช าระหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต”) 

2. ให้หลกัประกนัใดๆแก่เจา้หน้ีล าดบัรองเวน้แต่จะให้หลกัประกนัเดียวกนัแต่ล าดบั
ดีกวา่แก่เจา้หน้ีล าดบัแรก 
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รวม) 

ก า ร ช า ร ะ
หน้ีท่ีได้รับ
อนุญาต 

การช าระหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาต(แก่เจา้หน้ีล าดบัรอง) ตอ้งเป็นการช าระหน้ีดว้ยเงินท่ีอยู่ใน
บญัชีลกูหน้ีเท่านั้น 

การควบคุม
กระแสเงิน
สด 

หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอ่ืน จ านวนเงินต่างๆในบญัชีรายไดจ้ะตอ้งช าระตามล าดบั
ความส าคญัดงัต่อไปน้ีไปยงับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ีท าการจดัสรรเงินสดในแต่ละเดือน: 

(ก) ค่าใช้จ่ายการด าเนินการของลูกหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณในการประกอบ
กิจการของลกูหน้ีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหช้ าระไปยงับญัชีค่าด าเนินกิจการ 

(ข) ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาสินเช่ือ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ท่ีช าระแก่ตวัแทนสินเช่ือ ตวัแทนหลกัประกนั และค่าธรรมเนียมตามสัญญาดงักล่าว ให้
ช าระไปยงับญัชีค่าด าเนินกิจการ 

(ค) การช าระดอกเบ้ียและเงินตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญา
แลกเปล่ียนสามญัตามสญัญาสินเช่ือใหช้ าระไปยงับญัชีค่าด าเนินกิจการ 

(ง) การช าระเงินเพ่ือตดัต้นเงินและการช าระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือให้ช าระไปยงั
บญัชีค่าด าเนินกิจการ 

(จ) การโอนไปยงั DSRA ให้โอนไปเท่ากบัจ านวนท่ีครบก าหนดช าระหน้ีภายใน 6 
เดือนถดัไปตามสญัญาสินเช่ือ และเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุ 

(ฉ) การช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลด
จ านวนเงินตามสัญญา (Notional amount) ภายใต้สัญญาดงักล่าว อนัเป็นผลมาจากการ
ช าระหน้ีหลักโดยบังคับหรือโดยสมัครใจ และการช าระเงินในการบอกเลิกสัญญา
แลกเปล่ียน (swap) ซ่ึงในทั้งสองกรณี เป็นผลมาจากการผิดนดัช าระหน้ีหรือการบอกเลิก
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  และบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มิใช่ฝ่ายท่ีผิดนัด
ช าระหรือฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบ ใหช้ าระไปยงับญัชีค่าด าเนินกิจการ  

(ช) การโอนเงินไปยงั MMRA จนถึงจ านวนเงินส ารองซ่ึงเท่ากบั 110.28 ลา้นบาทใน
พ.ศ. 2556-2558 ส าหรับบี.กริม 1 และ เท่ากบั 55.57 ลา้นบาทในพ.ศ. 2556-2557  61.18 
ลา้นบาทในพ.ศ. 2558-2560 และ29.58 ลา้นบาทในพ.ศ. 2561-2562  ส าหรับบี.กริม 2 เพ่ือ
การซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ตามท่ีก าหนดในสญัญาสินเช่ือ 

(ซ) หลงัจากการจดัการตาม (ก) ถึง (ช) ขา้งตน้แลว้ ใหน้ าเงินคงเหลือไปฝากในบญัชี
เงินส่วนเกิน และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขในการจ ากดัการช าระเงิน (Restricted Payment) 
ตามท่ีก าหนดแลว้ (อนัไดแ้ก่  ลกูหน้ีมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 1.2:1 และไม่มีเหตุการณ์ใดๆท่ีลกูหน้ีตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิด
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สญัญา หรือไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้ี) ใหน้ าเงินในบญัชีเงินสด
ส่วนเกินไปฝากยงับญัชีลกูหน้ี 

(ฌ)        ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสูตรขา้งตน้น้ีจะค านวณจากเงิน
สดในบญัชีลูกหน้ีบวกกลบัดว้ยจ านวนเงินสดคงเหลือตน้งวด และหกัออกดว้ยจ านวนเงิน
สดคงเหลือขั้นต ่า (จ านวนเงินสดคงเหลือขั้นต ่าก าหนดไวเ้ป็นจ านวน 50 ลา้นบาท ต่อ
บริษทั) ซ่ึง บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงท่ีจะโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าน้ีใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 

เงินรับจากประกนัภยัทั้งปวง ให้ช าระโดยตรงไปยงับญัชีเงินรับจากประกนัภยั และเงิน
ชดเชย ให้ช าระโดยตรงไปยงับญัชีเงินชดเชย โดยเจา้หน้ีล าดบัแรกมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ี
จากเงินค่าสินไหมทดแทนจากประกนัภยัและเงินชดเชยก่อนเจา้หน้ีล าดบัรอง 

เง่ือนไขใน
การจ ากดั
การช าระ
เงิน 
(Restricted 
Payment) 

ลกูหน้ีจะไม่  
(ก) ช าระหน้ีหรือช าระหน้ีล่วงหนา้แก่เจา้หน้ีรายหน่ึงรายใด (ข) จ่ายเงินปันผลหรือ
จ่ายเงินในรูปแบบอ่ืนแก่ผูถื้อหุน้หรือบริษทัในเครือ (ค) จ่ายเงินในรูปแบบใดๆแก่กองทุน
รวม เวน้แต่ลกูหน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาสินเช่ือครบถว้น 
(อนัไดแ้ก่  ลกูหน้ีมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีเท่ากบัหรือมากกวา่ 1.2:1 และ
ไม่มีเหตุการณ์ใดๆท่ีลูกหน้ีตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้ี) 

เหตุการณ์ท่ี
ลกูหน้ีตก
เป็นฝ่ายผิด
สญัญา  

เหตุการณ์ท่ีลูกหน้ีตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาภายใตส้ญัญาสินเช่ือรวมถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญาสินเช่ือ ไดแ้ก่ การผิดนดัช าระหน้ี การผิดค ารับรองและค ารับประกนั 
การผิดสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 การลม้ละลาย การตก
เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั การไม่ไดรั้บการอนุมติัในเร่ืองส าคญัจากหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง การผิดสัญญาอ่ืนๆ การกระท าท่ีน าไปสู่การยกเลิกเพิกถอน หรือการโอนสิทธิ
ในโครงการท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั การผิดหนา้ท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนั 
การท่ีทรัพยสิ์นเสียหายทั้งหมดหรืออยา่งมีนยัส าคญั การหยดุหรือเลิกประกอบกิจการ การ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหรือขอ้บงัคบัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม การผิดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. 
และเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัแก่ลูกหน้ี 

เงินไดจ้าก
การ
ประกนัภยั 

หากเป็นเงินไดจ้ากการประกนัภยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมี
นยัส าคญั เงินดงักล่าวจะถูกน าส่งใหแ้ก่เจา้หน้ีล าดบัแรก เม่ือเจา้เจา้หน้ีล าดบัแรกหกัช าระ
หน้ีของตนครบถว้นแลว้ เงินท่ีเหลือจะถกูส่งต่อใหเ้จา้หน้ีล าดบัรองต่อไป 

หากเป็นเงินไดจ้ากการประกนัภยัในส่วนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความเสียหายทั้งหมดหรือ
อย่างมีนยัส าคญั เงินดงักล่าวจะถูกน าส่งให้แก่ลูกหน้ีเพ่ือน าไปซ่อมแซมความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของลกูหน้ี 
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เงินได้
ค่าชดเชย 

เงินค่าชดเชย เงินได้จากการเวนคืน ค่าปรับ  หลกัประกัน การค ้ าประกัน ค่าสินไหม
ทดแทน หรือเงินไดอ่ื้นๆในลกัษณะเดียวกนัท่ีลูกหน้ีไดรั้บ หากเป็นเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบท่ีส าคญั เงินดงักล่าวจะถูกน าส่งให้แก่เจา้หน้ีล าดบั
แรก เม่ือเจา้เจา้หน้ีล าดบัแรกหกัช าระหน้ีของตนครบถว้นแลว้ เงินท่ีเหลือจะถูกส่งต่อให้
เจา้หน้ีล าดบัรองต่อไป 

หากเป็นเงินไดใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์อ่ืนนอกเหนือจากเหตุการณ์ซ่ึงมีผลกระทบ
ในทางลบท่ีส าคญั เงินดงักล่าวจะถกูน าส่งใหแ้ก่ลกูหน้ีเพ่ือน าไปใชเ้พ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟู
กิจการตามดุลพินิจของลกูหน้ี 

หลกัประกนั
ร่วม 

การจ านองโรงงาน ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
(“ทรัพยสิ์นท่ีจ านอง”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การจ านองล าดบัแรกเหนือทรัพยสิ์นท่ีจ านอง แก่เจา้หน้ีล าดบัแรกมูลค่าจ านอง
เท่ากบัเงินกูท่ี้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บตามสญัญาเงินกู ้

 (2) การจ านองล าดบัรองเหนือทรัพยสิ์นท่ีจ านองแก่เจา้หน้ีล าดบัรองมูลค่า  เท่ากบั
ราคาซ้ือท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

ตวัแทนหลกัประกนัจะเก็บโฉนดท่ีดินและเอกสารสิทธิของทรัพยสิ์นท่ีจ านองไวเ้พ่ือและ
ในนามของเจา้หน้ีทุกราย ตราบเท่าท่ีการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีล าดบัแรกยงัไม่ครบถว้น 

เม่ือมีการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีล าดบัแรกครบถว้นแลว้ เจา้หน้ีล าดบัแรกจะเพิกถอนและจด
ทะเบียนไถ่ถอนการจ านองล าดบัแรกและตวัแทนหลกัประกนัจะส่งมอบโฉนดท่ีดินและ
เอกสารสิทธิของทรัพยสิ์นท่ีจ านองใหแ้ก่เจา้หน้ีล าดบัรอง 

เจา้หน้ีล าดบัแรกและเจา้หน้ีล าดบัรองแต่ละรายจะมีช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม (ร่วมกบั
ลูกหน้ี) และ ผูรั้บประโยชน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีจ านอง เงินท่ีไดรั้บ
จากการประกนัภยัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีจ านองใหน้ าไปช าระหน้ีตามสญัญาสินเช่ือ 
สินเช่ือ และตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ (ตามล าดบั) ทั้งน้ีตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาระหว่างเจา้หน้ีและกองทุนรวมและ/หรือ ขอ้ตกลงอ่ืนๆ
ระหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม 2 กองทุนรวม และ/หรือ เจา้หน้ีเงินกูข้องบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
(หากมี)  เงินจ านวนท่ีเหลือจากการช าระหน้ีดงักล่าวใหคื้นแก่ลูกหน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การบงัคบั/
ยึด
หลกัประกนั 

(1) เจา้หน้ีล าดบัรองจะไม่ท าการบงัคบัจ านองหรือหลกัประกนัใดๆ โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมจากเจา้หน้ีล าดบัแรก (เวน้แต่เจา้หน้ีล าดบัแรกจะใชสิ้ทธิบงัคบัจ านองแลว้ 
หรือเป็นการบงัคบัซ่ึงสิทธิในเงินสดในบญัชีลูกหน้ีตามขอ้ก าหนดของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง) 

(2) ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีล าดับรองได้รับเงินจากการบังคับหลกัประกันก่อนท่ีเจ้าหน้ี
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ล าดบัแรกจะไดรั้บช าระหน้ี เจา้หน้ีรองจะมอบเงินดงักล่าวใหต้วัแทนหลกัประกนั 

(3) ในกรณีท่ีมีเจา้หน้ีล าดบัแรกท าการบงัคบัจ านองหรือหลกัประกนัใดๆ และน าเงิน
จากการบงัคบัหลกัประกนัช าระหน้ีอย่างครบถว้นแลว้ หากมีเงินเหลือให้น าเงินส่วนท่ี
เหลือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีล าดบัรอง 

การช าระ
หน้ีการ
บงัคบั
จ านอง 

การช าระหน้ีในกรณีท่ีมีการบงัคบัจ านองเหนือทรัพยสิ์นท่ีจ านองจะเป็นไปตามล าดบัดงัน้ี  

(1) ล าดบัแรกช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีล าดบัแรกตามสญัญาสินเช่ือใหค้รบถว้น 

(2) ล าดบัท่ีสองช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีล าดบัรองตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าใหค้รบถว้น 

(3) ล าดบัท่ีสาม ช าระเงินจ านวนอ่ืนใดท่ีลูกหน้ีพึงช าระแก่เจา้หน้ี และ 

(4) ล าดบัสุดทา้ย คืนใหแ้ก่ลูกหน้ี หรือจดัการตามค าสัง่ศาล 

ขอ้ตกลงหน้ี
ดอ้ยสิทธิ 
เม่ือเกิดการ
มีหน้ีสินลน้
พน้ตวั 

ในกรณีท่ีเกิดการมีหน้ีสินล้นพ้นตัว การช าระบัญชี การฟ้ืนฟูกิจการ การจ าหน่าย
สินทรัพย ์หรือการฟ้ืนฟูสภาพของลูกหน้ี ขอ้เรียกร้องของเจา้หน้ีล าดบัรองจะมีสิทธิดอ้ย
กวา่จากขอ้เรียกร้องของเจา้หน้ีล าดบัแรก 

 

4.5.3  สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) 
และการต่ออายสัุญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัการ
ใหค้วามยินยอมแก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามแผนการด าเนินงานของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) และการด าเนินการ
ต่ออายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) กบักฟผ. การแกไ้ขสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง และการเขา้ท า
สญัญาเพ่ิมเติม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ตกลงเขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) และการต่ออายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. กบักองทุนรวมซ่ึง
มีสาระส าคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

คู่สญัญา บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (“อมตะ บี.กริม”)และ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวม”) (เรียกแต่ละฝ่าย และ/หรือ รวมกนัว่า
“คู่สัญญา”) จะเขา้ท าสัญญาตกลงกระท าการ (“สัญญา”) ส าหรับการต่ออายสุัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (Extension) และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) 
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ค านิยาม “แผนการด าเนินงาน” หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) และการด าเนินการต่ออายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบักฟผ. ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ซ่ึงจดัท าโดยบริษทั 
แทรคเทเบล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

 

“โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement)” หมายถึง การประกอบกิจการเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ กกพ. 

 

“ประกาศ กกพ.” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง ประกาศเชิญ
ชวนการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะ
ส้ินสุดอายุสัญญาในปี 2562 - 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี  2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ข้อสัญญาท่ี
ส าคญั 

1. อมตะ บี.กริม ตกลงว่าจะจัดให้ บี.กริม1 ด าเนินการ พัฒนา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และ
ด าเนินการต่ออายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) แล้วแต่กรณี  ให้ เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี หากการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานดงักล่าวของ บี.กริม1 ไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีระบุไว ้อมตะ บี.กริม ตกลงว่าจะด าเนินการให้บี.
กริม1 ไม่ท าให้การไม่ปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานนั้นก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาง
ลบต่อรายไดข้องกองทุนรวมตามสญัญาโอนผลประโยชน ์

2. อมตะ บี.กริม ตกลงว่าจะจดัให ้บี.กริม2 ด าเนินการ พฒันา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) ให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน ทั้งน้ี หากการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานดงักล่าวของ บี.
กริม2 ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีระบุไว้ อมตะ บี .กริม ตกลงว่าจะ
ด าเนินการให้บี.กริม2 ไม่ท าให้การไม่ปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานนั้นก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทุนรวมตามสญัญาโอนผลประโยชน ์ 

3. อมตะ บี.กริมตกลงจะจดัให้บี.กริม1 และ บี.กริม2 จดัจา้งท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ
เขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของบี.กริม1 และ บี.กริม2 รวมถึงจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ พฒันา ก่อสร้าง ว่าจา้ง และการด าเนินการ
ต่ออายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินการดงักล่าวของบี.กริม1 
และ บี.กริม2 ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทุนรวมภายใตส้ญัญาโอน
ผลประโยชน์ โดยรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวอาจจดัท าเป็นส่วนเพ่ิมเติมใน
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รายงานผลการด าเนินการตามปกติซ่ึงท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระจดัส่งใหแ้ก่กองทุน
รวม และจดัส่งใหแ้ก่กองทุนรวมอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาโอน
ผลประโยชนย์งัมีผลใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ดว้ยค่าใชจ่้ายของอมตะ บี.กริม (ถา้มี) 

4. อมตะ บี.กริม ตกลงวา่จะจดัให ้บี.กริม2 แยกบญัชีธนาคารและจดัท ารายงานทางการ
เงินท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมถึงรายการเดินบญัชี และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นต่อการตรวจสอบ เฉพาะส่วนส าหรับกิจการโรงไฟฟ้าปัจจุบันและ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) ต่างหากจากกนั รวมถึงใหก้ารรับรองและตก
ลงว่าจะจดัให้มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รายการธุรกรรมค่าใช้จ่ายของ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) เพ่ือให้การแบ่งแยกผลประโยชน์ รวมถึง
ข้อมูลในการด าเนินงานกิจการโรงไฟฟ้า ระหว่างกิจการโรงไฟฟ้าปัจจุบันและ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) เกิดความชดัเจน รวมถึงมิให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อรายไดข้องกองทุนรวมตามสญัญาโอนผลประโยชน ์

5. อมตะ บี.กริม ตกลงว่าจะจดัให้ บี.กริม1 ช าระค่าเช่าให้แก่ บี.กริม2 ส าหรับการเช่า
ท่ีดินของบี.กริม2 ซ่ึงการเช่าท่ีดินดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานตามอตัราค่าเช่าท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดในบริเวณดงักล่าว
และรับรองโดยผูป้ระเมินอตัราค่าเช่าอิสระ 

6. อมตะ บี.กริม ตกลงว่าจะให้การสนบัสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นทั้งหมดแก่ บี.กริม1 
และ บี.กริม2 ส าหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ และค่าชดเชยใด ๆ ทั้งหมด ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการพฒันา การก่อสร้าง การวา่จา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement) ของบี.กริม1 และ บี.กริม2 และการด าเนินการต่ออายุ
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบี.กริม1 แลว้แต่กรณี 

 

7. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชน์หรือรายได้
ของกองทุนรวมภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์ไดรั้บผลกระทบในทางลบโดยท่ีเกิด
จากเหตุการณ์  
(ก) การด าเนินการ การพฒันา การก่อสร้าง การว่าจา้ง และด าเนินการต่ออายสุญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) และ/หรือ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
(Replacement) หรือ  

(ข) การผิดค ารับรอง ขอ้ตกลงกระท าการ หรือ ขอ้ตกลงใดๆ ซ่ึงบี.กริม1 และ/หรือ 
บี.กริม2 ไดใ้ห้ไวต่้อกองทุนรวมภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์ (ฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม) หรือสัญญาใดๆ  หรือการผิดค ารับรอง ข้อตกลงกระท าการ หรือ 
ขอ้ตกลงใดๆ ซ่ึงอมตะ บี.กริมให้ไวต่้อกองทุนรวมภายใตส้ัญญาตกลงกระท า
การฉบบัน้ี เน่ืองจากการด าเนินการ การพฒันา การก่อสร้าง การว่าจา้ง และต่อ
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อายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Extension) และ/หรือ การลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement)  

อมตะ บี.กริมตกลงท่ีจะช าระเงินให้แก่กองทุนรวมจนครบถ้วนเต็มจ านวนส าหรับ
ค่าเสียหายหรือรายไดข้องกองทุนรวมท่ีขาดไป (Shortfall) จากรายไดต้ามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ โดยในการค านวณค่าเสียหายหรือรายได้ของ
กองทุนรวมท่ีขาดไป (Shortfall) อมตะ บี.กริมตกลงว่าจะจดัให้บี.กริม1 และ บี.กริม2 
หารือร่วมกนัโดยสุจริตกบักองทุนรวมใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัจ านวนค่าเสียหายหรือรายได้
ของกองทุนรวมท่ีขาดไป (Shortfall) ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีกองทุนรวมไดแ้จง้แก่บี.
กริม1 และ บี.กริม2 เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่สามารถตกลงได้ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้กองทุนรวมมีสิทธิโดยสุจริตในการจดัจา้งท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือประกอบการ
ค านวณค่าเสียหายหรือรายไดข้องกองทุนรวมท่ีขาดไป (Shortfall) ดงักล่าว ทั้ งน้ี ดว้ย
ค่าใชจ่้ายของอมตะ บี.กริม 

ก า ร ร ะ งับ
ขอ้พิพาท  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขัดแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ซ่ึง
เกิดข้ึนจากสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างสุจริตเพ่ือระงบัขอ้
พิพาทใดๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีดงักล่าวได ้
คู่สัญญาจึงมีสิทธิน าคดีข้ึนสู่การวินิจฉัยช้ีขาดโดยการอนุญาโตตุลาการตามขอ้บังคับ
อนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยุติธรรม ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ใน
ขณะท่ีมีการเสนอข้อพิพาทเพ่ือการอนุญาโตตุลาการและให้อยู่ภายใต้การจดัการของ
สถาบนัดงักล่าว ทั้งน้ี คู่สญัญาตกลงใหมี้การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจ านวน 3 ท่าน เป็นผู ้
ช้ีขาดปัญหาขอ้พิพาท โดยอมตะ บี.กริมตกลงรับผิดชอบค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมท่ี
เกิดข้ึนแต่เพียงฝ่ายเดียว 

กฎหมาย ท่ี
ใชบ้งัคบั 

สญัญาน้ีใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 

4.6 การรับผลประโยชน์จากกระแสเงนิสดในอนาคตตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า
ของกองทุนรวม 

 (ก) สิทธิในการไดรั้บโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมจะเขา้ท าสัญญาระหว่างเจา้หน้ี โดยสาระส าคญัของสัญญาเป็นการก าหนดสิทธิของ
เจา้หน้ีแต่ละรายในการไดรั้บช าระหน้ีจาก บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวกองทุน
รวมถูกจดัอยู่ในฐานะของเจา้หน้ีล าดบัรองท าให้สิทธิในการได้รับโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของกองทุนรวมจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาระหว่างเจา้หน้ีดงักล่าว โดยสูตรของการโอนผลประโยชน์จากการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1  และบี.กริม 2 ใหก้องทุนรวมตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์าก
การประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นดงัน้ี  

ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากรายไดข้องโรงไฟฟ้า – 
กระแสเงินสดท่ีจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปล่ียนแปลงรายการตั้งส ารอง + เงินสด
คงเหลือตน้งวด – เงินสดคงเหลือขั้นต ่า 
โดยกระแสรายรับและรายจ่ายของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้งผา่นบญัชีและขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั ก่อนท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะสามารถโอนผลประโยชนไ์ปยงักองทุน
รวมได ้ 
 (1) บญัชีรายได ้ 
บญัชีรายไดป้ระกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายไฟใหแ้ก่กฟผ. รายไดจ้ากการขายไฟและไอน ้าใหแ้ก่
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม รายได้จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

 (2) บญัชีค่าด าเนินกิจการ 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจการ รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าธรรมเนียม โดย
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะท าการประมาณงบรายจ่ายประจ าปีของปีต่อไป และจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากกองทุนและเจา้หน้ีก่อน โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถใชเ้กินการประมาณงบ
รายจ่ายประจ าปีไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของงบท่ีไดรั้บอนุมติั มิฉะนั้น บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้ง
ขออนุมติัจากกองทุนอีกคร้ัง โดยเงินจากบญัชีรายไดจ้ะถกูโอนเขา้บญัชีค่าด าเนินการเดือนละ 2 
คร้ัง เพ่ือช าระค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 (3) บญัชีส ารองช าระหน้ี ( Debt Service Reserve Account, DSRA) 
เจา้หน้ีก าหนดใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส ารองค่าใชจ่้ายทางการเงินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียใน
งวดการช าระ 6 เดือนถดัไป ในบญัชีส ารองช าระหน้ี 

 (4) บญัชีส ารองการซ่อมบ ารุงใหญ่ ( Major Maintainance Reserve Account, MMRA) 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะตอ้งส ารองเงินส าหรับการซ่อมบ ารุงใหญ่ ซ่ึงจะท าทุก 3-6 ปี เน่ืองจาก
ค่าซ่อมบ ารุงเป็นรายจ่ายท่ีส าคญัของโรงไฟฟ้า เงินส ารองส่วนน้ีจึงจ าเป็น นอกจากน้ีการซ่อม
บ ารุงแต่ละคร้ังตอ้งใชใ้ชจ่้ายสูง การส ารองเงินไวจ้ะท าให้กระแสเงินสดท่ีโอนเขา้กองทุนคงท่ี
มากข้ึน โดยจะตอ้งโอนเงินไปยงั MMRA จนถึงจ านวนเงินส ารองซ่ึงส าหรับบี.กริม  1 เท่ากบั 
110.28 ลา้นบาทในพ.ศ. 2556-2558 และ ส าหรับบี.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
ส่วนเกินน้ี 
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 (6) บญัชีลกูหน้ี 
หากปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ ากดัการช าระเงิน (Restricted Payment) ตามท่ีก าหนดแลว้ เงินใน
บญัชีเงินสดส่วนเกินไปจะถูกโอนไปฝากยงับญัชีลกูหน้ี ทั้งน้ี เง่ือนไขการจ ากดัการช าระเงิน 
(Restricted Payment) มีดงัต่อไปน้ี 
  (1) บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service 
Coverage Ratio, DSCR) เท่ากบัหรือมากกว่า 1.2:1 และไม่มีเหตุการณ์ใดๆท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือ 
  (2) ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้ี 
โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสูตรข้างต้นน้ีจะค านวณจากเงินสดใน
บญัชีลูกหน้ีบวกกลบัดว้ยจ านวนเงินสดคงเหลือตน้งวด และหักออกดว้ยจ านวนเงินสดคงเหลือ
ขั้นต ่า (จ านวนเงินสดคงเหลือขั้นต ่าจ านวน 50 ลา้นบาทต่อบริษทั) ซ่ึงบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะ
น าส่งงบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้และตกลงท่ีจะโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าน้ีใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 

 โปรดพิจารณารายละเอียดของสิทธิของกองทุนรวมในการได้รับช าระหน้ีจะเป็นไปตาม
สาระส าคญัของสญัญาระหวา่งเจา้หน้ีท่ีสรุปไวใ้นขอ้ 4.5.2.3 ขา้งตน้  

 (ข) การประกนัรายไดภ้ายใตส้ญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
  ไม่มี 

 (ค) การประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูโ้อน รวมถึงขอ้ตกลงกระท าการต่างๆ (หากมี) 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัดงัต่อไปน้ี เพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ีทั้งปวง
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีอยูก่บักองทุนรวม  

(1) จ านองล าดบัท่ีสองส าหรับโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือโรงไฟฟ้าของ      บี.กริม 2 
รวมถึงท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าดงักล่าวและเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งของโรงไฟฟ้า 

(2) จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวม (หากบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ีด ารงบญัชีดงักล่าวตามท่ีก าหนดในสญัญา) 

(3) จ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเง่ือนไขในบญัชีลูกหน้ี ส าหรับเงินผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม  

(4) ด าเนินการให้กองทุนรวม เป็นผู ้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
ประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิดและประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

 โดยกองทุนรวมตกลงจะปลดหลกัประกนัทั้งหมดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ภายใตเ้อกสาร
หลักประกันรวมถึงด าเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมลงทุน หรือเม่ือสญัญาโอนผลประโยชน์
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จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส้ินสุดลงตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนด และบี.กริม 1 และ/หรือ บี.
กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ไม่มีหน้ี ค่าเสียหาย หรือเงินจ านวนอ่ืนใดคา้งช าระแก่กองทุนรวม 

 (ง) มาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารโรงไฟฟ้า 

 ภายใตส้ัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงจะ
ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรม อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent 
Utility Practice)  นอกจากน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัตกลงด าเนินการผลิตไฟฟ้าโดยให้
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity Efficiency) และ
ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง (Outage) ตามท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
เข้าท ากับ กฟผ. โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต (Electricity 
Efficiency) และระยะเวลาการซ่อมบ ารุง (Outage)ของโรงไฟฟ้าทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมลงทุน และให ้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ด าเนินการแจง้ผลการประเมินให้กองทุน
รวม ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยหาก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกบั
การด าเนินการผลิตไฟฟ้าและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิต (Electricity Efficiency) และระยะเวลาการซ่อมบ ารุง (Outage) ดงักล่าวได ้บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 และกองทุนรวม จะร่วมกนัหารือกนัถึงสาเหตุและการแกไ้ขเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้า
และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อไป 

(จ) ภาษีธุรกิจเฉพาะและ/หรือ ภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  ภาษีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะน าส่งใหแ้ก่กองทุนรวม ตาม
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดในส่วนของส่วนต่างรายงวดระหวา่ง
ผลประโยชนซ่ึ์งบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โอนใหก้บักองทุนรวมกบัค่าตอบแทนการเขา้ท าสญัญา
โอนผลประโยชนท่ี์กองทุนรวมช าระใหก้บั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  (“ส่วนต่างภายใตส้ัญญา”) 

กล่าวคือ กรมสรรพากรอาจเห็นวา่ภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชนน์ั้น กองทุนรวมประกอบ
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย ์ ส่งผลใหก้องทุนรวมอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร อยา่งไรกดี็ หากกรมสรรพากรมีความเห็นวา่ส่วนต่าง
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถือเป็นค่าตอบแทนท่ีกองทุนรวมใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 กูย้ืม
เงินเยี่ยงธนาคารพาณิชย ์ เม่ือมีการจ่ายส่วนต่างภายใตส้ญัญาดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม กองทุน
รวมกจ็ะไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   หรืออาจมีภาษีเงินไดอ่ื้นๆเก่ียวกบัการเขา้ท าสญัญาโอน
ผลประโยชนร์ะหวา่งบี.กริม 1 บี.กริม. 2 และกองทุนรวมหรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ญัญาใน
การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  อยา่งไรกต็าม หากกองทุนรวมตอ้งช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ส าหรับส่วนต่างภายใตส้ญัญา หรือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตอ้งช าระภาษีเงินไดต่้างๆท่ีอาจเกิดข้ึน
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จากการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชน ์ (นอกเหนือจากภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนกบัค่าตอบแทนท่ี
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดรั้บจากการโอนผลประโยชน์ใหก้องทุนรวมภายใตส้ญัญาท่ีถือเป็น
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 และบี.กริม 2) หรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ญัญาใน
การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงท่ีจะชดเชยภาระภาษีเหล่านั้นใน
รูปแบบการช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวม โดยจะช าระจากจ านวนเงินส ารองท่ีบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ตกลงฝากและคงไวใ้นบญัชีส ารอง (โดยรายละเอียดเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา
โอนผลประโยชน)์ ในจ านวนรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท   โดยหากปรากฏวา่ภาระภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งคือภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินส ารองท่ีจะตอ้งคงไวจ้ะเป็นจ านวนเท่ากบั 100,000,000 บาท ซ่ึง
ในกรณีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะให้
เพ่ิมเติมหากเงินส ารองดงักล่าวไม่เพียงพอ
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สญัญาสินเช่ือสกลุเงินบาทและ
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

สญัญาจดัสรรหลกัประกนัและ
ขอ้ตกลงร่วมระหวา่งเจา้หน้ีสินเช่ือ 

บญัชีรายได ้

ตวัแทนสินเช่ือ ตวัแทนหลกัประกนั 

บญัชีค่าด าเนินกิจการ 

 

 

บญัชีเงินได้
จากการ
ประกนัภยั 

บญัชีเงินได้
ค่าชดเชย 

บญัชีเงินสดส่วนเกิน 

เดือน 

ช าระหน้ีตาม
สญัญาสินเช่ือ 

บญัชีส ารองช าระหน้ี (DSRA) 
เท่ากบัจ านวนท่ีครบก าหนดช าระหน้ีภายใน 6  เดือนถดัไปตาม
สญัญาสินเช่ือ 

บญัชีส ารองการซ่อมบ ารุงใหญ่ (MMRA) 

กรณีท่ีเจา้หน้ีมีสิทธิไดรั้บ ตอ้งช าระให้แก่เจา้หน้ีสินเช่ือก่อน 

หลงัจากช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีสินเช่ือแลว้ 

 

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการ
ไฟฟ้า

บี.กริม 1 

สัญญาระหว่างเจ้าหนีแ้ละกองทุน
รวม

บี.กริม 2 เจา้หน้ีสถาบนั 
การเงินไทย ตวัแทนระหวา่งเจา้หน้ี 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ 

เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
ต่างประเทศ 

ธนาคารเจา้ของบญัชี  

 

แผนภาพที่ 4-4: แผนภาพสรุปสญัญาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีสินเช่ือและกองทุนรวม  และบญัชีของลูกหน้ีในการประกอบกิจการ  

 

 

หากผา่นขอ้ก าหนดตามสญัญาให้สินเช่ือ/สญัญาระหวา่งเจา้หน้ีและกองทุนรวม (เช่น ลูกหน้ีมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี
เท่ากบัหรือมากกวา่ 1.2:1 และไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีลูกหน้ีตกเป็นฝ่ายผิดนดั ผดิสญัญา) 
 

บญัชีลกูหน้ีส าหรับเงินสดรับ 

บญัชีลูกหน้ีส าหรับ
เงินส่วนของลูกหน้ี 
(เช่น ราคาซ้ือท่ีรับ
จากกองทุนรวม) 

บญัชีลูกหน้ีส าหรับเงิน
ผลประโยชน์ของกองทุน
รวม (ส าหรับเงิน
ผลประโยชน์ท่ีจะโอนให้
กองทุนรวมแต่ละงวด)  
 

บญัชีส ารอง
เพื่อช าระเป็น
ค่าธรรมเนียม  
 

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการฯโดยค านวณตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ โดยคิดจากผลประกอบการราย 6 เดือน 

บญัชีลกูหน้ี 
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4.7 จุดเด่นในการลงทุน  

บริษทัจดัการเช่ือวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนมีจุดเด่นในการประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

 4.7.1 ความมัน่คงของรายได้และกระแสเงินสดจากการมสัีญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ประมาณก่ึงหน่ึง
อยูภ่ายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นรายไดส่้วนท่ีเหลือ
มาจากสญัญาซ้ือขายระยะยาวกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงจะมีอายสุญัญา 15 ปี 
นบัแต่วนัเร่ิมตน้สญัญา ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแสดงความจ านงต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากวา่ 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี โดยในปัจจุบนัสญัญาส่วนใหญ่ท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ท ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมจะส้ินสุดลงใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีขอ้ตกลงกบักองทุนรวมเก่ียวกบัการไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยจะไม่ด าเนินการใหบ้ริษทัในเครือใดๆของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เสนอ
ขายไฟฟ้า หรือไอน ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นคู่สญัญากบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  หากการเสนอขายไฟฟ้า
หรือไอน ้าดงักล่าว มีผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ในขณะท่ีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระหวา่ง กฟผ. กบั บี.กริม 1 จะส้ินสุดลงในเดือน กนัยายน ปี พ.ศ. 2562 และสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. กบั 
บี.กริม 2 จะส้ินสุดลงในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บั
ธุรกิจของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

 การมีสญัญาระยะยาวช่วยสร้างความมัน่คงของรายไดแ้ละกระแสเงินสด โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดเ้ขา้
ท าสัญญาระยะยาวต่างๆ อนัประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงโครงสร้างของสัญญาดงักล่าวจะช่วยบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งผ่านความเส่ียงบางส่วนให้แก่คู่สัญญา เช่น การก าหนดปริมาณซ้ือขาย
ไฟฟ้าขั้นต ่าเป็นการส่งผ่านความเส่ียงจากการผนัผวนของรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงในกระแสเงินสดรับ ส าหรับ
ค่าพลงังานไฟฟ้าในสูตรค านวณราคาไฟท่ี กฟผ. ตอ้งช าระให้ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไดค้รอบคลุมตน้ทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ใช้ในการผลิต จึงเป็นการส่งผ่านความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ อีกทั้งสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวยงัก าหนดให้ กฟผ. ช าระค่าพลงัไฟฟ้าในสูตรค านวณราคาไฟซ่ึง
ครอบคลุมต้นทุนทางการเงินของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าในส่วนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการช่วยลด
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจ่ายของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จากความผนัผวนของสกลุเงินดงักล่าว 

  4.7.2 ความมัน่คงในการจดัหาวตัถุดบิหลกัในการผลติไฟฟ้า 

 วตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ และน ้า โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. โดยมีอายคุรอบคลุมสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ
ดงักล่าว มีการก าหนดปริมาณและคุณภาพก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ตอ้งจดัส่งใหก้บัทางบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  และมี
การก าหนดให ้ปตท. ตอ้งช าระค่าปรับในกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตามสัญญาใหบี้.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนด  
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 นอกจากน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดท้ าสัญญาบริการจดัหาน ้ าระยะยาวกบั บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 
โดยอายุสัญญาบริการจดัหาน ้ าของบี.กริม 1จะครอบคลุมอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ส าหรับอายุสัญญา
บริการจดัหาน ้ าของบี.กริม 2 จะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบี.กริม 2 จะด าเนินการต่ออายุสัญญา
เพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือให้ครอบคลุมอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. สัญญาการบริการจดัหาน ้ าดงักล่าวยงัมีการ
ก าหนดปริมาณน ้าท่ี บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั ตอ้งจดัส่งให้ทางบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เพ่ือเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่วา่ปริมาณน ้าจะเพียงพอส าหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายสุญัญา  

 4.7.3 ลูกค้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มคุีณภาพเครดติที่ด ี

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2  แบ่งลกูคา้เป็น 2 ประเภท คือ กฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดย บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2  มีการคดัเลือกเฉพาะลูกคา้ท่ีน่าเช่ือถือและเหมาะสมกบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  กฟผ. ซ่ึงถือเป็นลูกคา้ราย
ใหญ่ท่ีสุดของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยบริษทั Standard&Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของ กฟผ. ไวท่ี้ระดบั BBB+ ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัเดียวกบัของ
ประเทศไทยและแนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  

 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นบริษทัท่ีมี
ฐานะทางธุรกิจท่ีมัน่คง และหลายแห่งเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ และมีคุณภาพเครดิตท่ี
น่าเช่ือถือ     มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นอย่างดีและช าระเงินค่าไฟฟ้าตรงตามก าหนด 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคย
ประสบปัญหาการเรียกเกบ็เงินหรือขอ้พิพาทใดๆกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัส าคญั 

 นอกจากน้ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการบริหารจดัการลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมใหมี้การกระจายตวัท่ีดี เพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงอย่างมีนยัส าคญั โดย
ในปี พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของทั้งบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของ
รายไดท้ั้งหมดของโรงไฟฟ้านั้นๆ และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10  อนัดบัแรก คิดเป็น
ร้อยละ 64 และร้อยละ 50 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตามล าดบั  

 4.7.4 อุปกรณ์เคร่ืองจกัรของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นเทคโนโลยทีี่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล  

 อุปกรณ์เคร่ืองจกัรหลกัในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  ซ่ึงไดแ้ก่ กงัหันก๊าซ 
กงัหนัไอน ้าและเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล
และใชใ้นโรงไฟฟ้าต่างๆ มากมายทัว่โลก โดยอุปกรณ์เคร่ืองจกัรดงักล่าวนั้นน าเขา้จากต่างประเทศและผลิตโดย
ผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงชั้นน าของโลก ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั จีอี จ ากดั บริษทั ซีเมนส์ เอจี จ ากดั และ บริษทั อลัสตอม เอบีบี 
จ ากดั ผูผ้ลิตเหล่าน้ีเป็นผูน้ าในการพฒันาเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าและมีการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนั
เป็นการช่วยลดตน้ทุนใหก้บัลกูคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
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 ตลอดระยะเวลาท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้ามากวา่ 10 ปี บี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา โดยผลจากการศึกษารายละเอียดของบี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยบริษทั มอท แมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จ ากดัซ่ึงท่ีเป็นปรึกษาทางเทคนิคของกองทุนรวม 
(Independent Technical Advisor) พบว่าสภาพอุปกรณ์เคร่ืองจักรเหล่าน้ียงัอยู่ในสภาพดีและมีอายุการใช้งาน
ยาวนานครอบคลุมอายขุองสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 4.7.5 ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมท าให้การผลติไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มปีระสิทธิภาพสูง   

 นอกจากขอ้ดีของโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานความร้อนร่วมโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถประหยดัค่าเช้ือเพลิงในหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการจดัการ
แบบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม ซ่ึงการเช่ือมโยงหน่วยผลิตเขา้ดว้ยกนัน้ีมีขอ้ดีหลายประการ กล่าวคือ บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 สามารถเลือกรูปแบบการเดินเคร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีตน้ทุนต ่าได ้สามารถปรับปรุงการ
ผลิตและจดัส่งไฟฟ้าและไอน ้าใหมี้ความมัน่คงมากยิ่งข้ึน และมีความคล่องตวัสูงข้ึนในการหมุนเวียนการซ่อมบ ารุง
ใหส้อดคลอ้งกนั ลกัษณะการด าเนินงานดงักล่าวท าใหโ้รงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการจดัส่งไฟฟ้าและไอน ้าใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีความมัน่คงดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า  

  4.7.6 ความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกจิโรงไฟฟ้า และประวตักิารด าเนินงานที่ดอีย่างต่อเนื่อง 

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นบริษทัยอ่ยของ อมตะ บี กริม เพาเวอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงของประเทศใน
ธุรกิจผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จึงได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ต่างๆ อีกทั้งคณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  มีความเช่ียวชาญ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการบริหาร และจดัการโรงไฟฟ้ามานานกวา่ 30 ปี โดยคณะผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมานานกว่า 17 ปี ท าให้คณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ทกัษะและความช านาญท่ีจะรับมือกบัความเปล่ียนแปลงใดๆ ของอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทั้งกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของภาครัฐ ทั้งน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการสรรหาผูบ้ริหารและบุคคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้ามาร่วมงาน  ท าใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีความแขง็แกร่งใน
การเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้

 นอกจากน้ีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีไดด้  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจจากกฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมในฐานะผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเอกชนราย
ส าคัญรายหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากมาตรฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมั่นคงและให้การบริการท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงตอ้งพ่ึงพาการจดัหาไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีมีความมัน่คง (Reliability) 
และไดม้าตรฐาน โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีโรงไฟฟ้าและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีด าเนินการแบบรวมศูนยแ์ละ
เช่ือมโยงการท างานเขา้ดว้ยกนั โดยมีเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานในการจดัส่งกระแสไฟฟ้าท่ีพร้อมสมบูรณ์ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปัจจยัดงักล่าวท าใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถรักษาและขยายฐานลูกคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นจุดเด่นท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ท่ีประกอบโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนั 
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 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จดัการเช่ือวา่ประวติัการด าเนินงานท่ีดี ช่ือเสียงของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในธุรกิจโรงไฟฟ้า และความเช่ียวชาญของคณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าจะส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
สามารถรักษาฐานะทางธุรกิจและการเงินท่ีแขง็แกร่ง และรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 4.7.7 โครงสร้างทางการเงนิของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บี.กริม 1 มีสัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหน้ี
ส้ินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 ท าให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมีความเส่ียงจากการกูเ้งิน (financial 
leverage risk) ในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
สัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุนเท่ากับ 3:1โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ได้รับความ
น่าเช่ือถือจากสถาบนัการเงิน โดยหลงัจากมีการแกไ้ขสัญญาเจา้หน้ี (refinance) บี.กริม 1 มีสัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุน
เท่ากับ 0.96:1 และ บี.กริม 2 มีสัดส่วนหน้ีส้ินต่อทุนเท่ากับ 1.2:1 โดยไม่รวมหน้ีสินอ่ืนท่ีเกิดจากสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

 นอกจากน้ี ตน้ทุนการกูย้ืมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยู่ในระดบัท่ีต ่าเน่ืองจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ประวติัการช าระหน้ีท่ีดีมาโดยตลอด และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  

 4.7.8 ความต้องการซ้ือไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายเดียวในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึง
เป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีจ านวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศโดยมี
ขนาดพ้ืนท่ีรวม 25,145 ไร่ และโรงงานทั้งหมด 549 โรงงาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ความตอ้งการซ้ือไฟฟ้าของ
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 อยูใ่นระดบัท่ีสูงอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ีน โดยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดรวมของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 เพ่ิมข้ึนจาก 81 เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2545 เป็น 230  เมกะวตัต ์ในปี พ.ศ. 2555  

 4.7.9 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าในนิคมอมตะนคร  

 อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ไดท้ าสญัญากบันิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยไดรั้บสิทธิในการสร้างโรงไฟฟ้า
โรงใหม่ในนิคมอมตะนครแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในกรณีท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตอ้งการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่าวส่งผลให ้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถรักษาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
และลดโอกาสการเกิดแข่งขนัดา้นราคาจากผูป้ระกอบการไฟฟ้ารายอ่ืนๆ  

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขนัของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 และเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากการท่ีโรงไฟฟ้าภายใตก้ารบริหารงานโดย อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2  กองทุนรวมจึงไดท้ าขอ้ตกลงกบั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
เก่ียวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ อาจด าเนินการใหบ้ริษทั
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ในเครือใดๆ ของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าให้แก่นิติบุคคลใดๆ ท่ีเป็นคู่สัญญาของ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ/หรือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ท่ีจัดท าข้ึนใหม่ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ โดยมีเง่ือนไขว่าการเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าดงักล่าวตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลประกอบการฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์าก
การประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 

 ดงันั้น สิทธิในการสร้างโรงไฟฟ้าโรงใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแต่เพียงผูเ้ดียว และขอ้ตกลงกบั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เก่ียวกบัการไม่ประกอบการแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  จึงช่วยลดผลกระทบจากการ
แข่งขนัดา้นราคาเพ่ือขยายฐานลูกคา้ของผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ารายใหม่ อนัส่งผลให้บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มี
ความสามารถในการท าก าไรตามสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าตลอดสญัญา 

 4.7.10 การตั้งส ารองค่าใช้จ่ายต่างๆ ท าให้กระแสเงินสดจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ามี
ความมัน่คง   

 ในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม บริษทัจดัการไดจ้ดัให้บี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 มี รายการตั้งส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยจะมีการตั้งส ารองดงักล่าวในแต่ละปีไม่เกิน 110.28 ลา้นบาท ส าหรับบี.กริม 1 
และ ไม่เกิน 61.18 ลา้นบาทส าหรับ บี.กริม 2ในแต่ละปี ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้ดีในการบริหารจดัการของบี.กริม 1 และ 
บี.กริม 2 ท่ีไดด้  าเนินการท าสัญญาจดัหาอะไหล่ช้ินส่วนและบ ารุงซ่อมแซม และรูปแบบการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมท่ีสามารถคาดการณ์เวลาและประมาณการค่าใชจ่้ายได ้ประกอบกบับี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 ไดด้ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากว่า 10 ปี ท าใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีขอ้มูลเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง
ในอดีต โดยการส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุงดงักล่าวช่วยท าให้กระแสเงินสดจากผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บมีความมัน่คงมากข้ึน 

 นอกจากน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ยงัมีการจดัหาวงเงินกูไ้วล่้วงหนา้เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุน 
(Capital Expenditure) หากมีเหตุจ าเป็น ซ่ึงบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 สามารถเบิกใช้ไดแ้ทนการน ากระแสเงินสด
ภายในบริษทัมาช าระค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุน 

 ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ให้กบัสถาบนัการเงินนั้น บริษทัจดัการไดจ้ดัให้มี
รายการตั้งส ารองส าหรับการช าระเจา้หน้ีทั้งในส่วนเงินตน้และดอกเบ้ียในงวดการช าระหน้ี 6 เดือนถดัไป ซ่ึงช่วย
เพ่ิมความมัน่คงในกระแสเงินสดท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บอีกทางหน่ึง 

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

 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะเขา้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 27.5 แต่ไม่เกินสัดส่วนท่ี ก.ล.ต. อนุญาตหรือหน่ึงในสามของหน่วยท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี การเขา้มามีส่วนไดเ้สียโดยการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นการสร้าง
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ความเช่ือมัน่วา่ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะด าเนินการควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของ
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ใหอ้ยูใ่นเกณฑดี์และสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับี.กริม 1 และ บี.กริม 2   

4.8 การประกนัภัย 

 4.8.1 การประกนัภัยโรงไฟฟ้า 

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะตกลงกบักองทุนรวมและจดัการใหมี้การประกนัภยัโรงไฟฟ้า ดงัต่อไปน้ี  

 (1) ประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิด (All Risks) 

(ก) กองทุนรวมในฐานะผูล้งทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าและ 
บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในฐานะผูข้ายสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ตกลงเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม (Co-Insured) กบับี.กริม 1 และบี.กริม 2  ภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิดในส่วนท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย
กองทุนรวมจะมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัภายใตก้รมธรรมด์งักล่าว 

(ข) กองทุนรวมมีฐานะเป็นผูรั้บผลประโยชนร่์วม  

นอกจากกองทุนรวมจะอยู่ในฐานะผูเ้อาประกนัภยัร่วม (Co-Insured) กบับี.กริม 1 และบี.
กริม 2 แลว้ กองทุนรวมยงัอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บผลประโยชน์ร่วม (Co-Beneficiaries) ภายใต้
กรมธรรม์ดงักล่าวดว้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ภายหลงัจากกลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายเพ่ือช าระหน้ีตามสญัญาเงินกูจ้นเตม็จ านวนก่อน 

ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บความเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั กองทุนรวมตกลงใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูด้  าเนินการรับ
ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจากบริษทัผูรั้บประกนัแทนกองทุนรวม โดยบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 มีหน้าท่ีในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าโดยใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทั้ งน้ี ตาม
รายละเอียดต่างๆ ท่ีก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัภยั 

 (2) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

(ก) กองทุนรวมมีฐานะเป็นผูรั้บประโยชนร่์วม (Co-Beneficiaries) กบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการไฟฟ้าของ
บี.กริม 1 และบี.กริม 2  อยา่งไรกต็าม กองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ภายหลงัจากกลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายเพ่ือช าระหน้ีตามสญัญาเงินกูจ้นเตม็จ านวนก่อน 
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(ข) บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัภยั 

(ค) ระยะเวลาของความคุม้ครอง 1 ปี นับแต่วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 โดยจะมีการต่ออายุคราวละ 1 ปี ตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

(ง) ความคุม้ครองของประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกัจะรวมถึงค่าขาดก าไร (Loss of Gross Profit) 
อนัเน่ืองมาจากการขาดรายไดค่้าพลงัไฟฟ้า (loss of capacity charge revenue) และ/หรือการ
ขาดก าลังการผลิตไฟฟ้า (loss of output) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน 
(Increased Cost of Working) และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ิมเติม 
(Additional Increased Cost of Working) แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมกรุณา (ex gratia losses) 

 (3) ประกนัภยัเพ่ือประโยชนบุ์คคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) 

  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูเ้อาประกนัภยัและมีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัภยั 

 (4) ประกนัภยัส าหรับความเส่ียงอ่ืนใด ซ่ึงโรงไฟฟ้าท่ีมีประเภทและสถานท่ีคลา้ยกนัควรมีตามปกติ
ตามท่ีกองทุนรวมร้องขอโดยกองทุนรวม และ/หรือ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีฐานะเป็นผูรั้บ
ประโยชน ์ 

 บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัภยั วงเงินเอาประกนัของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กรมธรรม์
งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงัตารางดา้นล่างน้ี โดยบริษทัจดัการเห็นว่าวงเงินเอาประกัน
ดงักล่าวเพียงพอและเหมาะสมกบัอุตสาหกรรม ทั้งน้ี วงเงินเอาประกนัดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงถา้มี
การต่ออายกุรมธรรม ์แต่จะตอ้งเพียงพอและเหมาะสมกบัช่วงเวลานั้นๆ 

 
ลา้นบาท 

วงเงินเอาประกนั- 
ความเส่ียงทุกชนิด* 

วงเงินเอาประกนั-
ธุรกิจหยดุชะงกั 

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

*หมายเหตุ วงเงินประกนัความเส่ียงทุกชนิดอยู่ในสกลุดอลล่าร์สหรัฐ 
โดยคิดวงเงินเอาประกนัท่ีอตัราแลกเปล่ียน 30 บาท ต่อ ดอลล่าสหรัฐ 

 

 4.8.2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 

 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดโดยยงัคงสามารถใช้ทรัพยสิ์น
บางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามสัญญาขายไฟฟ้าฯ ต่อไปได ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีหน้าท่ีตอ้ง
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นโดยน าเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภัยท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดรั้บมาใช้ในการ
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ด าเนินการซ่อมแซมทรัพยสิ์นดงักล่าว ทั้งน้ี การบริหารจดัการเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดในสญัญาระหวา่งเจา้หน้ีและกองทุนรวม 

 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายทั้งหมดหรืออยา่งมีนยัส าคญัไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ และ 

1. กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนยัส าคญัเป็นของบี.กริม 1 คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 1 จะคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 1 ตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้ งน้ี ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนท่ี
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั
ทั้งหมดท่ีบี.กริม 1ไดรั้บ ภายหลงัจากหกัช าระหน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีหลกัโดยกองทุนรวม จะ
ไดรั้บคืนราคาซ้ือดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาระหวา่งเจา้หน้ีและกองทุนรวม  

2. กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนยัส าคญัเป็นของบี.กริม 2 คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงว่า บี.กริม 2 จะคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 2 ตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม ทั้ งน้ี ไม่ว่าในกรณีใดๆ จ านวนท่ี
กองทุนรวม จะไดคื้นดงักล่าวรวมแลว้จะมีจ านวนไม่เกินเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั
ทั้งหมดท่ีบี.กริม 2ไดรั้บ โดยกองทุนรวม จะไดรั้บคืนราคาซ้ือดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีก าหนดใน
สญัญาระหวา่งเจา้หน้ีและกองทุนรวม ภายหลงัจากหกัช าระหน้ีสินเช่ือคา้งช าระแก่เจา้หน้ีหลกั 

4.9 การลงทุนในอนาคต 

 ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนเพ่ิมเติม โดยอาจท าการซ้ือสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ใหก้บั
กองทุนรวม และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนเพ่ิมเติม และจะมีแนวทางการ
ลงทุนและการบริหารจดัการภายใตข้อบเขต และทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายการ
ลงทุนในการลงทุนคร้ังแรก 

 อน่ึง บริษทัจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นส าคญั และการลงทุนของกองทุนรวมจะ
เป็นไปตามขอบเขตท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย จะมีค าสั่งหรือประกาศ เพ่ือก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
สั่งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตของประเภททรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนได ้อาทิ ให้
กองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพย์สินท่ีตั้ งอยู่นอกประเทศไทยได้ หรือขยายขอบเขตส าหรับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งหรือประกาศ 
เพ่ือก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม สั่งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตเพ่ือให้กองทุนรวม
สามารถขยายการลงทุนและการจดัหาประโยชนไ์ดม้ากข้ึน   
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4.10 ปัจจยัความเส่ียง 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณารายละเอียด
โครงการฉบบัน้ีอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัความเส่ียงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยน้ีก่อนตดัสินใจในการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ีแลว้ยงัอาจมี
ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรือเป็นความเส่ียงท่ีกองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่
เป็นสาระส าคญั แต่ความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความส าคญัต่อไปในอนาคต ความเส่ียงท่ีปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบับน้ีและความเส่ียงท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  

 ค าอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมวา่ กองทุนรวม
จะด าเนินมาตรการรองรับความเส่ียงตามท่ีก าหนดไวไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นขอ้ยืนยนัว่าความเส่ียง
ต่างๆ ตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ีจะลดลงหรืออาจไม่เกิดข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากความส าเร็จ และ/หรือ
ความสามารถในการลดความเส่ียงยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

 ข้อความในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบัน้ี เช่น การใชถ้อ้ยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ 
หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ เป็นการคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้มลูในส่วนท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มลูท่ีไดม้าจาก
ขอ้มลูท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้ าการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

 เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
ผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจึงไม่ควรคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขาย
ของหน่วยลงทุนกบัมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต ่าลงหรือสูงข้ึน ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนในการ
ลงทุน ดงันั้น ผูท่ี้ประสงคซ้ื์อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผูป้ระกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 
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4.10.1  ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
1. ความเส่ียงโดยทั่วไป 
      ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซ่ึงรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาค่า

ไฟฟ้า ราคาก๊าซธรรมชาติ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนรวมถึงปัจจยัทางการเมืองของประเทศ มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของ
กองทุนรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ซ่ึง
จะมีผลต่อรายไดข้องกองทุนรวม 

2. ความเส่ียงทางด้านการเมอืงอาจผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ สภาวะทางการเงนิ ผลการด าเนินกจิการ และการ
เตบิโตของกองทุนรวม 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ความแตกแยกในแนวความคิด ความเช่ือ และความไม่แน่นอนในสภาวะทาง
การเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย อาทิ การปิดสนามบิน
สุวรรณภูมิ และการปิดถนนเพ่ือชุมนุมย่านราชประสงค ์เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัทางการเมืองดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ
รุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งน้ี จึงไม่สามารถรับรองไดว้่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนิน
กิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3. ความเส่ียงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 
 ผูจ้ดัการกองทุนไดท้ าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตภายใตส้ัญญาโอน

ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียด
จากรายงานของผูป้ระเมินราคา และรายงานของผูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นเทคนิคของกองทุนรวมอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม 
การกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัวา่ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร่อง ท่ีอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมินราคา และรายงานของผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระดา้นเทคนิคของกองทุนรวมท่ีผูจ้ดัการกองทุนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีขอ้บกพร่อง มีความไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคา และผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ดา้นเทคนิคของกองทุนรวม 

4. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ

การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได ้ส าหรับการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม กฎเกณฑท์างภาษี ภาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางภาษีอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์
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ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถท่ีจะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถ
รับประกนัไดว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 นอกจากนั้น รายรับสุทธิท่ีกองทุนรวมจะได้รับจาก บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามสัญญาโอนผลประโยชน์และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทางภาษีอากรเก่ียวกบัภาษี
ธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมส าหรับการเขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชนห์รือส าหรับส่วนต่างรายงวดระหว่างผลประโยชน์ซ่ึงบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 โอนใหก้บักองทุนรวมกบัค่าตอบแทนการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชนท่ี์กองทุนรวมช าระใหก้บั บี.กริม 
1 และ บี.กริม 2 (“ส่วนต่างภายใตส้ญัญา”) และ/หรือ ภาษีเงินไดอ่ื้นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม (ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินไดข้องบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้ท าสญัญาโอนผลประโยชน์ หรือการรับรู้ส่วนต่างภายใตส้ญัญาในการค านวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลของบี.กริม 1 และบี.กริม 2) ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทางภาษีอากรเหล่านั้นถือเป็นเหตุการณ์ท่ีกองทุนรวมไม่อาจ
รับประกนัได ้  ทั้ งน้ี ราคาประเมินทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวมท่ีจดัท าโดยบริษทัผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นนั้นท าข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัเกณฑ์ทางภาษีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั (ซ่ึงไม่มีภาระภาษีอ่ืนๆเก่ียวกบัธุรกรรมตามสัญญา
โอนผลประโยชน์) ประกอบกบัขอ้ตกลงของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ท่ีจะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะให้กบักองทุนรวมตาม
จ านวนท่ีกองทุนรวมตอ้งช าระหากมีภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดข้ึนกบัส่วนต่างภายใตส้ัญญาท่ีกองทุนรวมไดรั้บ  อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างท่ีกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัภาระภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 เขา้ท ากบักองทุนรวมนั้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทางภาษีอากรเก่ียวกบัส่วนต่าง
ภายใตส้ัญญา   บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงท่ีจะน าฝากเงินส ารองเพ่ือชดเชยภาระภาษีท่ีอาจมีข้ึนเป็นจ านวนรวม 300,000,000 
บาท โดยจะชดเชยภาระภาษีในรูปแบบการช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กองทุนรวมจากจ านวนเงินส ารองท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ตกลงฝากและคงไวใ้นบญัชีส ารอง (โดยรายละเอียดเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์ ดงัมีสาระส าคญัตามท่ี
สรุปไวใ้นขอ้ 4.5.2.1 เก่ียวกบับญัชีส ารองเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม)   โดยท่ี 

(ก) ในกรณีท่ีตามความเห็นของกรมสรรพากรส าหรับธุรกรรมน้ี เห็นว่าภาระภาษีท่ีเก่ียวขอ้งคือภาษีธุรกิจเฉพาะ และไม่มี
ภาระภาษีเงินไดอ่ื้นๆเก่ียวกบัการเขา้ท าสัญญา (นอกเหนือจากภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนกบัค่าตอบแทนท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ไดรั้บจากการเขา้ท าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีถือเป็นรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 (หากมี)) และส่วนต่างภายใตส้ัญญา (“ภาษีเงินไดอ่ื้นๆ”) เงินส ารองท่ีจะตอ้งคงไวจ้ะลดลงเหลือเป็นจ านวน
เท่ากบั 100,000,000 บาท  ซ่ึงบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะชดเชยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ิมเติมหากเงินส ารอง
ดงักล่าวไม่เพียงพอ หรือ 

(ข) ตามความเห็นของกรมสรรพากรดงักล่าว   มีภาษีเงินไดอ่ื้นๆเกิดข้ึน  บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตกลงชดเชยภาระภาษีกรณี
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมจากเงินส ารองดงักล่าว ในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท   โดยบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่
ตอ้งชดเชยใหแ้ก่กองทุนรวมเพ่ิมเติมจากจ านวนเงินส ารองดงักล่าว  

ทั้งน้ี เงินส ารองดงักล่าวจะคงไวจ้นกว่าจะมีความเห็นหรือหลกัเกณฑ์จากกรมสรรพากรท่ีชัดแจง้เก่ียวกบัธุรกรรมตาม
สัญญาโอนผลประโยชน์เพ่ือยืนยนัว่าไม่มีภาระภาษีใดๆเก่ียวกบัส่วนต่างภายใตส้ัญญาทั้งภาระภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุน
รวม หรือภาษีอ่ืนๆท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมอาจไดรั้บภายใต้
สญัญา) 
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5. ความเส่ียงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย (ข) 
การขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) การใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 
ของกองทุนรวมในการก าหนดราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนหรือ (ง) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึง
อาจมีมูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในช่วงเวลาก่อนที่จะมกีารออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เติม 

      ภายหลงัจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ
ประสบกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก)    ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซ่ึงราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนนั้น 
ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ปริมาณการซ้ือขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุม
ได ้อนัไดแ้ก่ ความเคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออ้มท่ีมีผลต่อการน าเขา้หรือส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป 
ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของ
รัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ เช่น การวางผงัเมือง การไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นตน้  ดงันั้น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถท่ีจะขายหน่วย
ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม รวมถึงความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  (ข)    หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดรองซ่ึงข้ึนอยู่กบัความถ่ีและ
ปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) ซ่ึง
ปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) อยู่กบัปัจจยัหลายประการซ่ึงกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น 
ปริมาณความตอ้งการของตลาด  

  (ค)    การค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการประกาศ เป็นการค านวณ โดยใช้
รายงานการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจ
ไม่ใช่มลูค่าท่ีจะซ้ือขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ดงักล่าว 

   (ง)    ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมอาจด าเนินการให้มีการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ซ่ึงราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจต ่ากว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้น ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง ภายหลงั
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมดงักล่าว 

6. ความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอืน่ 
  การท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานจะตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75  

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะท่ี
กองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และสรุปปัจจยัความเส่ียงที่ส าคัญ 

ความเส่ียง/มคีวามซับซ้อนต า่        ความเส่ียง/มคีวามซับซ้อนสูง 

 

 

กองทุนรวม    กองทุนรวม        กองทุนรวม            กองทุนรวม กองทุนรวมผสม            กองทุนรวม             กองทุนรวม            กองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ตลาดเงิน    ตลาดเงนิ  พนัธบัตรรัฐบาล           ตราสารหนี ้                                                  ตราสารแห่งทุน    หมวดอุตสาหกรรม        ทรัพย์สินทางเลอืก 

ที่ลงทุนเฉพาะ        ทีล่งทุนใน                                                      

ในประเทศ          ต่างประเทศบางส่วน  

 

 

 

 

 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน จดัอยูใ่นกลุ่มกองทุนรวมท่ีลงทุนทรัพยสิ์นทางเลือกซ่ึงมีระดบัความเส่ียง =8 (Risk Profile = เส่ียงสูงมาก)เพราะมีนโยบายลงทุนใน
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซบัซอ้น ผูล้งทุนจึงควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือช้ีชวนโดยละเอียดก่อนตดัสินใจลงทุน 

        

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
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7. ความเส่ียงเกีย่วกบัความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมและ
เง่ือนไขการช าระเงินตามสัญญาระหว่างเจ้าหน้ี ซ่ึงบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ต้องมีอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีมากกว่าหรือเท่ากับ 1.2:1  โดยทั้ งหมดน้ีข้ึนอยู่กับปัจจยัหลาย
ประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของเจา้ของ
ทรัพยสิ์นในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ตน้ทุนการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่างๆ ท่ีอาจสูงข้ึนกว่าประมาณการเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ของภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตน้ทุนการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ค่าเบ้ียประกนัภยั อตัราเงินเฟ้อ
และภาระภาษีต่างๆ (รวมถึงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล)ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัรายรับของบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2)  เป็นต้น การแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคับท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุน
จะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามท่ีไดป้ระมาณการเอาไว ้ 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ี
กองทุนรวมจะไดรั้บจากผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ถึงแม ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 
สามารถส่งผา่นความเส่ียงบางส่วนจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายหลกั
ในการด าเนินงาน ใหก้บั กฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมได ้ผ่านทางค่าพลงัไฟฟ้า ซ่ึงสูตรการ
ค านวณค่าพลงัไฟฟ้าจะแปรผนัตามราคาของก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อความผนั
ผวนของผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2และความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม อย่างไรก็ตามบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะไม่มีการรับประกนั
กระแสเงินสดท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า และกองทุนรวม
จะไม่มีการรับประกนัเงินปันผล 

8. ความเส่ียงจากการพึง่พงิการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการบริหารจดัการ การบ ารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและความ
เช่ียวชาญของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทัว่ไป ซ่ึงหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไวไ้ด ้เช่น ถา้ระดบัความพร้อม
จ่ายต ่ากว่าท่ีก าหนดไวอ้าจส่งผลใหต้อ้งเสียค่าปรับใหแ้ก่ กฟผ. หรือในกรณีร้ายแรงอาจถกูยกเลิก
สญัญาได ้

ตั้งแต่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เร่ิมด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงั
ความร้อนร่วมท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษทัจดัการ
ได้มีมาตราการรองรับความเส่ียงดังกล่าว โดย อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ท าสัญญาตกลงกับ
กองทุนรวม เพ่ือด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม 
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อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึง
ขอ้สญัญาตกลงเก่ียวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 

นอกจากน้ี การเขา้มามีส่วนได้เสียในกองทุนรวมของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นการควบคุม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
และสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม โดย
จะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม  

9. ความเส่ียงจากการที่เจ้าหนีส้ถาบันการเงินมสิีทธิในหลกัประกนัเป็นล าดบัแรก 

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงในสัญญา
เงินกูก้ับสถาบันการเงินดังกล่าว บี.กริม 1 และบี.กริม 2ได้ตกลงให้หลกัประกันเพ่ือเป็นการ
ประกนัหน้ีตามสญัญาเงินกูแ้ก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน กล่าวคือ การจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง
และทรัพยสิ์นเคร่ืองจกัรหลกัส าหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า การโอนสิทธิในกรมธรรม์
และใบสลกัหลงักรมธรรม ์การโอนสิทธิในเอกสารโครงการแบบมีเง่ือนไข การโอนสิทธิในบญัชี
แบบมีเง่ือนไข และการจ าน าบญัชีของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยท่ีเจา้หน้ีสถาบนัการเงินมีสิทธิ
ในหลกัประกนัดงักล่าวเป็นล าดบัแรกก่อนเจา้หน้ีรายอ่ืนของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุผิดนดัช าระ
หน้ี (Event of Default) ตามสัญญาเงินกู ้และอาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีสถาบนัการเงินใชสิ้ทธิบงัคบัเอา
หลกัประกนั และส่งผลใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2ไม่สามารถประกอบธุรกิจและโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาท่ีท าไวก้บักองทุนรวมได ้หรือจ านวนเงินท่ีกองทุนรวม
ไดรั้บหลงัจากช าระคืนเงินกูเ้จา้หน้ีสถาบันการเงินนั้นไม่เพียงพอกบัเงินลงทุนท่ีกองทุนรวม
ลงทุนไวใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์ ท าใหก้องทุนรวมอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดท่ี
ไดล้งทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์  

ในการท าสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
กบักองทุนรวม บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดต้กลงท าสัญญาจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
ทรัพยสิ์นเคร่ืองจกัรหลกัส าหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตาม
สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม กองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นดงักล่าวระหวา่งระยะเวลาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ยกเวน้แต่
กรณีบงัคบัเอาหลกัประกนั หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการอนั
จะท าใหก้องทุนรวมมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัได ้โดยกองทุนรวมมีสิทธิในหลกัประกนัดงักล่าว
เป็นล าดบัสองรองจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีสิทธิในหลกัประกนัเป็นล าดบัแรก แต่ก่อนเจา้หน้ี
รายอ่ืนของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  
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10. ความเส่ียงจากการจดัสรรกระแสเงนิสด 

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงในสัญญาเงิน
กูย้ืมกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินจะก าหนดล าดบัการจดัสรรกระแสเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เงินต้น ดอกเบ้ีย และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนส าหรับการกูย้ืม รวมถึงบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งจดัใหมี้การตั้งส ารองส าหรับ
การช าระเจา้หน้ีทั้งในส่วนเงินตน้และดอกเบ้ียส าหรับงวดถดัไป และส ารองส าหรับการซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้าคร้ังใหญ่ ก่อนท่ีจะมีการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุน
รวม หากผลประกอบการในปีใดไม่เป็นไปตามสมมติฐานการประเมินค่าท่ีตั้งไว ้ผลประโยชน์ท่ี
กองทุนรวมจะไดรั้บอาจนอ้ยกวา่ประมาณการท่ีคาดไว ้ 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทุกคร้ัง หรือมีสัดส่วนเงินสดคงเหลือต่อจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายช าระคืนใน 6 เดือน 
ขา้งหนา้สูงกว่า 1.2:1 บี.กริม 1 และบี.กริม 2จึงจะโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า
ให้แก่กองทุนรวม หากเจ้าหน้ีสถาบันการเงินใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติการโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม หรือเงินสดคงเหลือของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2ไม่เพียงพอต่อการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียในอีก 6 เดือน ขา้งหนา้ กองทุนรวม
จะไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดล่าชา้  

อีกทั้งระยะเวลาในโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าน้ีใหแ้ก่กองทุนรวมโดยคิดจาก
ผลประกอบการราย 6 เดือนพิจารณาจากช่วงเวลาการช าระเงินและการรับเงินของโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตอ้งช าระค่าก๊าซให้แก่ ปตท. ก่อนไดรั้บเงินไดจ้าก กฟผ. และ
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม จึงต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับระยะเวลาการรับ -จ่ายเงินท่ีไม่
สัมพันธ์กันดังกล่าว ตัวอย่างแสดงกระแสเงินสดรับจากการขายไฟฟ้าให้กฟผ. และลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมและเงินสดจ่ายค่าก๊าซให ้ปตท.ของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ส าหรับไฟฟ้าท่ีขาย
และก๊าซท่ีใชร้ะหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 31 มกราคม ดงัตารางดา้นล่างน้ี 

 วนัที่ใบเรียก
เกบ็เงนิ 

ระยะเวลาในการช าระเงนิ วนัที่ช าระเงนิ 

ปตท. (เงินออก) 10 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดการใชก๊้าซ 28 ก.พ. 

ลกูคา้อุตสาหกรรม (เงินเขา้) 2-5 ก.พ. 15 วนันบัจากวนัท่ีในใบเรียกเก็บเงิน 17-20 ก.พ. 

กฟผ. ค่าพลงัไฟฟ้า (เงินเขา้) 2-5 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบเรียกเก็บเงิน 2-5 มี.ค. 

กฟผ. ค่าพลงังานไฟฟ้า (เงิน
เขา้) 

11-15 ก.พ. 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบเรียกเก็บเงิน 11-15 มี.ค. 
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นอกจากน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความจ าเป็นในการส ารองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
ส าหรับการซ่อมบ ารุง ถึงแม ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะมีการก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงท่ีชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นในการซ่อมบ ารุงนอกเหนือจากแผนการซ่อมบ ารุงท่ีก าหนดไว ้
เน่ืองจากความเสียหายของช้ินส่วนของเคร่ืองจักรบางช้ินก่อนก าหนดอายุเวลา โดยจ านวน
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงดงักล่าวไม่สามารถประมาณการเพ่ือท าการตั้งเงินส ารองในส่วนน้ีได ้

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดเป็นล าดบัท่ีสองถดัจากเจา้หน้ีสถาบัน
การเงิน และไดรั้บการจดัสรรกระแสเงินสดก่อนท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผู ้
ถือหุน้หรือช าระค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดยระหวา่ง
ระยะเวลาในการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซ่ึงโอนปีละ 2 คร้ัง มีการจดัการ
กระแสเงินสดรายรับและกระแสเงินสดรายจ่ายท่ีชดัเจนตามท่ีก าหนดในสญัญาสินเช่ือ 

นอกจากน้ี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีมัน่คงมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปีท่ีด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งบี.
กริม 1 และบี.กริม 2ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบักฟผ. และลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นรายได ้ประกอบกบัการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ และมีการ
ท าสัญญาว่าจา้งกบั จีอี ให้เป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ช้ินส่วนโดยมีการจ ากดัอตัราการข้ึนราคาสูงสุดใน
แต่ละปี เพ่ือลดความผนัผวนดา้นค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 

 11. ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากกองทุน
รวมไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดของประกาศอธิบดกีรมสรรพากร  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบบัลงวนัท่ี  9 ตุลาคม 2555 ไดย้กเวน้ภาษี
เงินไดใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึง
ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล) ส าหรับเงินปันผลท่ีไดจ้ากกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเวลา 10 ปีภาษีต่อเน่ืองกนันบัแต่ปีภาษีท่ีมีการจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนรวม 
ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศกาหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ซ่ึง
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานจะตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากเงินปันผล อยา่งไรก็ดี มีเง่ือนไขประการหน่ึงท่ีกองทุนไม่สามารถ
ปฏิบัติได้คือ บริษัทจัดการต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ียื่นค าขอต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัจดัการไดย้ื่นไวเ้ม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากประกาศฉบบั
ดงักล่าวไดมี้ผลบังคับใช้ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 ซ่ึงพ้นก าหนดระยะเวลาข้างตน้แลว้ ดงันั้น 
กองทุนหรือบริษทัจดัการไดด้ าเนินการหารือหรือขอผ่อนผนัต่อกรมสรรพากร ซ่ึงบริษทัจดัการ
ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษทัจดัการหรือกองทุนจะสามารถปฏิบัติตามท่ีกรมสรรพากรจะ
ก าหนดหรือไดรั้บการผ่อนผนัจากกรมสรรพากรหรือไม่ ซ่ึงหากเกิดกรณีขา้งตน้ ผูถื้อหน่วยลงทุน



 

128/1 

 

ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน และประโยชน์ทางภาษีท่ีคาดว่าผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ  

12. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอาจไม่ประสบความส าเร็จ 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงท าให้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมไม่
ประสบความสาเร็จ ตัวอย่างเช่น  การกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผูล้งทุนรายย่อยตาม
หลกัเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย ์

เม่ือมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน บริษทัจดัการอาจไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนได ้
และตอ้งด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

 4.10.2 ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่ลงทุน ซ่ึงจะกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พารายได้จาก กฟผ.  

กฟผ.เป็นลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย กฟผ.ตกลงซ้ือไฟฟ้าจากบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึง
สญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 และ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรับ บี.
กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวนบัวา่เป็นสญัญาท่ีมีความส าคญัต่อ
ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2โดยมีมลูค่าร้อยละ 45 และ 41 ของรายไดร้วมในปี พ.ศ .2555 
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั 

อยา่งไรกต็าม กฟผ. มีสถานะทางธุรกิจและการเงินท่ีแขง็แกร่ง อีกทั้ง กฟผ.ยงัเป็นผูน้ าในธุรกิจ
ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซียและเป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในกิจการไฟฟ้าของประเทศ โดยนอกจาก
เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและควบคุมการจ าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขายส่งของประเทศแลว้ กฟผ.ยงัเป็น
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศอีกดว้ย กฟผ.มีความส าคญัต่อความมัน่คงทางพลงังาน
ไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้
ทั้งหมดและเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายไดเ้ป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจาก ปตท.ในปี พ.ศ . 2555 
ทั้งน้ีบริษทั Standard&Poor’s ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ กฟผ. ท่ีระดบั BBB+  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัเดียวกบัของประเทศไทยและแนวโนม้
เครดิตมีเสถียรภาพ  
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1.2 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายช าระค่าไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม การผดิสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง หรือการไม่สามารถจดัหา
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเมือ่ไม่มกีารต่อสัญญา 

รายไดร้้อยละ 54 และ 56 ของรายไดร้วมในปี พ.ศ. 2555 ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามล าดบั มา
จากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการต่อสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรมทุก 3-5 ปี แมว้่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมหลายราย แต่หากลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายช าระค่าไฟฟ้า หรือยอมเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อนก าหนด 
และทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถจดัหาลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
ให ม่มาทดแทนได้ ส่ งผลให้ป ริมาณความต้องการพลังไฟฟ้ า ท่ีจ าห น่ายให้แ ก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมอาจลดลง นอกจากน้ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลงของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม
ยงัอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณค่าพลงังานไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ท่ีจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 
ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจ
ส่งผลกระทบความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในท่ีสุด 

ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางธุรกิจท่ีมัน่คง หลาย
แห่งเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบรรษทัขา้มชาติ และมีคุณภาพเครดิตท่ีน่าเช่ือถือ โดยบี.
กริม 1 และบี.กริม 2ไม่เคยประสบปัญหาการเรียกเกบ็เงินหรือขอ้พิพาทกบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม
อย่างมีนัยส าคญั ประกอบกบันิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีจ านวน
โรงงานมากท่ีสุดในประเทศโดยในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีโรงงานทั้งหมด 549 โรงงาน และมี
โรงงานกว่า 400 โรงงานท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 อีกทั้ง บี.
กริม 1 และบี.กริม 2 ท าขอ้ตกลงกบักองทุนรวมว่าจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและจะใชค้วามพยายาม
ในการจดัหาลกูคา้เพ่ือเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าใหม่ ในกรณีท่ีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมมีเหลือ  

นอกจากน้ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยงัมีการบริหารจดัการลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมให้มีการกระจาย
ตวัท่ีดี เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรมราย
ใดรายหน่ึงอย่างมีนัยส าคัญ โดยวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 35 ราย และ 39 ราย ตามล าดบั โดยในปี พ.ศ. 2555 รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 50 ของรายได้
จากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหล้กูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามล าดบั 

1.3 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแหล่งเช้ือเพลงิ  

การประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ข้ึนอยู่กับการจัดหาเช้ือเพลิง โดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงถือเป็นตน้ทุนหลกัของบี.กริม  1 และบี.กริม 2 หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ 
อาจท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าหรือไอน ้ าได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้บี.กริม 1 
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และบี.กริม 2 จ าเป็นตอ้งหยดุผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราว ผลิตกระแสไฟฟ้าไดใ้นปริมาณท่ี
ต ่ากวา่ความตอ้งการ หรือไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้าท่ีมีอยูไ่ด ้ 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก
ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามท่ีหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกับการก ากับการและควบคุมดูแลกิจการพลงังานคาดการณ์ ซ่ึงหากมีปริมาณความ
ตอ้งการสูงกว่า จะท าให้การจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีคาดว่าจะขยายตวั
เพ่ิมข้ึนในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจโลก 

อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดมี้มาตราการบริหารความเส่ียงดา้นส ารองก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดโลกโดยติดตามความเคล่ือนไหวและการก าหนดแนวทางของภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัหาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ โดยจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ ณ ส้ินปี 2554 ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู่เพ่ือรองรับความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจากแหล่งท่ีพิสูจน์แลว้เป็นเวลา 11 ปี และปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทยจากแหล่งท่ีพิสูจน์แลว้ 
ท่ีคาดวา่จะพบ และท่ีน่าจะพบ เป็นเวลา 30 ปี ฉะนั้นปริมาณก๊าซธรรมชาตินั้นเพียงพอต่อปริมาณ
ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพ่ือผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
ตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเต่ิมในหวัขอ้ 4.3.4 (ค) 

1.4 ความเส่ียงจากการขาดน า้ในการผลติไฟฟ้าและไอน า้ 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งน ้ าดิบท่ีผ่านกระบวนการก าจดัแร่ธาตุ (demineralization) 
เพ่ือน าไปใชใ้นกระบวนการหล่อเยน็และระบบหมอ้ไอน ้า ความเส่ียงจากการขาดแคลนน ้าดิบอาจ
ส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวอาจมาจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิดปริมาณฝนนอ้ยกว่าปกติ หรือไม่ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จนท า
ใหป้ริมาณน ้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า 

อยา่งไรกดี็ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการจดัหาน ้าใหก้บัทางบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดมี้การบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ และมีการเพ่ิมปริมาณการเก็บกกัน ้ า
ส าหรับปีท่ีคาดว่าปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ โดยปัจจุบนั อ่างเก็บน ้ าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครสามารถจดัส่งน ้าส าหรับใชภ้ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครไดจ้ านวน 16.5 ลา้นลกูบาศก์
เมตรต่อปี ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ในการผลิตไฟฟ้าและไอ
น ้ าซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากน้ี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด 
(มหาชน) ตกลงท่ีจะให้บริการจดัหาน ้ าให้กบัทางบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หากบริษทั อมตะ วอ
เตอร์ จ ากดั หยดุการใหบ้ริการ 
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1.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดย ปตท. เพยีงรายเดยีว  

ปตท. เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเช้ือเพลิงในประเทศในลกัษณะผูกขาด และเป็นผูป้ระกอบการเพียงราย
เดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 ได ้หาก ปตท. ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปริมาณท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. อาจท าให้ธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยุดชะงกัได้ แมใ้น
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีขอ้ก าหนดให้ ปตท.ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่ง
ก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีก าหนดในสัญญาได ้โดยเป็นค่าชดเชยเฉพาะในส่วนของปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายให ้กฟผ.เท่านั้น ไม่ไดร้วมถึง
ในส่วนของการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม แมว้่าโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 จะไดรั้บการออกแบบให้สามารถใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงได ้แต่การเปล่ียนไปใช้
น ้ ามนัดีเซลในการผลิตจะท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพต ่าลง นอกจากน้ี การผลิตไฟฟ้าโดยใชน้ ้ ามนัดีเซลจะส้ินเปลืองเช้ือเพลิงดีเซลใน
อตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถจดัหาเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนกลบัคืนในถงั
เกบ็ได ้ดงันั้น จึงไม่สามารถใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานได ้ 

ดงันั้น ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงอาจเกิดจากขอ้บกพร่องในระบบ
ท่อส่งหรือเม่ือมีการปิดซ่อมบ ารุง หรือจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 โดยความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน ้ามากว่า 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนเช้ือเพลิงดงักล่าว
ขา้งตน้ ทั้งน้ี จากการท่ี ปตท.เป็นผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติชั้นน าของประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ง 
ปตท.ยงัด าเนินการปฎิบติัตามขอ้ก าหนดหลกัในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดว้ยดีมาโดยตลอด 
บริษัทจัดการจึงไม่มีเหตุผลใดท่ีจะท าให้เช่ือว่า ปตท.จะไม่สามารถด าเนินการส่งมอบก๊าซ
ธรรมชาติใหก้บับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดต้ามสญัญา  

1.6 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาต ิ 

เช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัในการด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2โดยราคาค่าก๊าซธรรมชาติท่ี
จ่ายให้กบั ปตท.ตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาตินั้นอิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติ ค่าการขุดเจาะ 
รวมถึงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลกท่ีข้ึนลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนสูงและข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก การเปล่ียนแปลงของ
อุปสงค์ อุปทานและปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก 
เสถียรภาพทางการเมืองและการก าหนดนโยบายการผลิตของประเทศผู ้ผลิตและส่งออก
ปิโตรเลียม สภาพภูมิอากาศ อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติ  
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ส าหรับตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถส่งผ่านความ
เส่ียงท่ีเก่ียวกบัความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ กฟผ. ผ่านค่าพลงังานไฟฟ้าตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โดยสูตรการค านวณอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าจะแปรผนัตามตน้ทุนจริงของ
ราคาก๊าซธรรมชาติและอตัราการใชค้วามร้อนตามสัญญา (Contracted Heat Rate) ในอตัรา 8,600 
บีทียู/กิโลวตัต์-ชัว่โมง ซ่ึงหากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีอตัราการใชค้วามร้อนจริง (Actual Heat 
Rate) ต ่ ากว่าอัตราการใช้ความร้อนตามสัญญา บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะได้รับการชดเชย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในส่วนของการผลิตไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ.
ทั้ งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีปรากฎในหัวข้อ 4.5.1.1.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระหวา่งบี.กริม 1 กบั กฟผ. และหวัขอ้ 4.5.1.2.1 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบี.กริม 2 กบั กฟผ. 

ส าหรับตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าและไอน ้ าให้แก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 สามารถส่งผ่านความเส่ียงท่ี เก่ียวกับความผันผวนของราคาเช้ือเพลิงให้แก่ลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านทางค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงอา้งอิงกบั
อตัราค่าไฟฟ้าของกฟภ. ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) อย่างไรก็ดี 
อตัราค่าไฟฟ้าของกฟภ. จะสะทอ้นถึงความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง โดยใชค่้าไฟฟ้ารวมสูตร
การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟที ท่ีมีการปรับเปล่ียนทุก 4 เดือนตามต้นทุน
เช้ือเพลิงหลากหลายประเภทท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น ้ ามันเตา 
เช้ือเพลิงอ่ืนๆ รวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ราคาก๊าซ
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อีกทั้งราคาก๊าซธรรมชาติมีการปรับเปล่ียนทุกเดือน ดงันั้นการอา้งอิงกบั
ดชันีราคาเช้ือเพลิง อาจไม่สะทอ้นและไม่ไดถู้กออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 เป็นกรณีเฉพาะ นอกจากน้ี ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัอาจไม่ไดป้รับเปล่ียนตามกลไก
ท่ีก าหนดไวเ้สมอไป 

ดงันั้น การเปล่ียนแปลงค่าพลงังานไฟฟ้าน้ีอาจมีผลกระทบกบัผลประกอบการของบี.กริม 1 และ
บี.กริม 2 ได ้หากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติัไม่สอดคลอ้งกบัความแปรผนัของราคาก๊าซ
ธรรมชาติท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จึงอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบี.กริม 
1 และบี.กริม 2 ลดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อสถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน ้ ามามากกว่า 10 ปี บี.กริม 1 และบี.กริม 2สามารถบริหารจดัการให้มีผลก าไรท่ีมัง่คงมา
โดยตลอด แมว้่าอาจมีผลกระทบจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัท่ีไม่สอดคลอ้งกับ
ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในบางคร้ัง แต่กเ็ป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น 
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1.7 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภัิย และเหตุสุดวิสัยอืน่ๆ ที่อาจเกดิขึน้ได้ในการด าเนินธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจท าใหเ้กิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด ท่อก๊าซร่ัว 
การฟุ้ งกระจายของก๊าซอนัตราย น ้ามนัร่ัวไหลปนเป้ือน การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุท่ี
เกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตรายอ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้แมจ้ะมีโอกาส
เกิดข้ึนได้ไม่บ่อยคร้ังนักแต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน 
ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

บริษทัจดัการและบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงดงักล่าวโดย
บริษทัจดัการไดจ้ดัให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2ท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงส าหรับทรัพยสิ์น
หลกัท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจทั้ งหมด และมีวงเงินสอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกันภยัของ
บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อาทิ ประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิด (All Risks) และไดท้ า
ประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งหยุดด าเนินการ (Business Interruption) 
รวมถึงประกนัภยัเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) เพ่ือลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการถูกด าเนินคดีหรือถูกเรียกร้องจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ใน
กรณีท่ีโรงไฟฟ้าไดรั้บความเสียหายเพียงบางส่วนเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัจะ
น ามาซ่อมแซมโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะด าเนินการผลิตไฟฟ้า ส าหรับกรณีท่ีโรงไฟฟ้า
ได้รับความเสียหายทั้ งหมด (Total Loss) หรือโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ 
(Significant Loss) กองทุนรวมจะส่งเงินท่ีไดรั้บจากค่าสินไหมทดแทนหลงัจากจ่ายช าระให้กบั
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินคืนใหแ้ก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมโปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีปรากฏ
ในหวัขอ้ 4.9.1 การประกนัภยัโรงไฟฟ้า 

1.8 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการ การบ ารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 

 1.8.1 ความเส่ียงจากอุปกรณ์เคร่ืองจกัรเส่ือมสภาพเร็วกว่าก าหนด 

ปัจจยัท่ีมีผลส าคญัอย่างยิ่งต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าคือสภาพของอุปกรณ์เคร่ืองจกัร
หลกัของโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ หน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) หน่วยผลิต
ไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า (Steam Turbine Generator : STG) และเคร่ืองผลิตไอน ้าจากพลงังานความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator : HRSG) แมผ้ลจากการศึกษารายละเอียดของบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระทางดา้นเทคนิคของกองทุนรวม (Independent Technical Advisor) 
พบว่าสภาพของอุปกรณ์หลกัเหล่าน้ียงัอยู่ในสภาพดีและมีอายุการใชง้านครอบคลุมเกินกว่าอายุ
ของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า แต่อาจมีโอกาสท่ีอุปกรณ์เคร่ืองจกัร
หลกัเหล่าน้ีเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติหากการบริหารจดัการซ่อมบ ารุงไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้
คุณภาพ ส่งผลใหป้ริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดอ้าจลดลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
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ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการเช่ือว่าบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีมาตรการรองรับความเส่ียงดงักล่าว โดย
บี.กริม 2 ไดล้งนามในสัญญาว่าจา้งกบัจีอี เพ่ือเป็นผูจ้ดัหาและรับประกนัอะไหล่ช้ินส่วนรวมถึง
การบริการซ่อมแซมและการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค เน่ืองจากจีอีเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองจกัร
ส่วนหน่ึงในโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 ท าให้มีความเขา้ใจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 เป็น
อย่างดี และเป็นบริษทัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าทัว่โลกมา
ยาวนาน  ส่วนของบี.กริม 1ใชเ้คร่ืองจกัรจากบริษทั ซีเมนส์ เอจี จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงใน
ระดบัสากล นอกจากน้ี บี.กริม 1ยงัใหค้วามส าคญักบัการดูแลเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดี โดยมีแผนการ
ซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ทุกๆ 3-6 ปี เพ่ือลดความเส่ียงจากการเส่ือมก่อนก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ  

 1.8.2 ความเส่ียงจากการที่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ผลิตไอน ้าได้ต ่ากว่าร้อยละ 10 และมีค่า
ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้าต า่กว่าร้อยละ 45 

ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งใช้
พลงังานอย่างต่อเน่ือง โดยจะตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวณการ
อุณหภาพไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 โดยเฉล่ียในแต่ละปี และจะตอ้งมีค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากระบบผลิตไม่ต ่ากว่าร้อยละ 45 หากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีภาระจ่ายช าระค่าปรับให ้กฟผ. ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในหัวขอ้ 4.5.1.1.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กบั กฟผ. และหัวขอ้ 4.5.1.2.1 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง บี.กริม 2 กบั กฟผ. 

เน่ืองดว้ยความตอ้งการใชไ้อน ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ในระดบัต ่า ส่งผลใหบี้.กริม 1 
และบี.กริม 2 มีสัดส่วนของพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพต ่ากว่าร้อยละ 10 
จึงตอ้งช าระค่าปรับใหแ้ก่กฟผ. ตามสญัญาซ้ือขายไฟ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการน าพลงัความร้อนไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพเพ่ือผลิตไอน ้ ามีผลต่อค่า
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต กฟผ.จึงจะไม่คิดค่าปรับซ ้ าซ้อน ในกรณีท่ีบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 มีสัดส่วนของพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพต ่ากว่าร้อยละ 10  
ซ่ึงเป็นสาเหตุใหค่้าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตต ่ากว่าร้อยละ 45 อย่างไรก็ดี กฟผ. 
ไม่คิดค่าปรับซ ้าซอ้น  ดงันั้น บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงไม่ถูกเรียกช าระค่าปรับจาก กฟผ. ส าหรับ
ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 45 

อน่ึง เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นกรณีปกติส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ประเภทโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม (Cogeneration) ท่ีท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. รุ่นแรกโดยผูผ้ลิตไฟฟ้าเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่มีภาระจ่ายช าระค่าปรับดงักล่าวเช่นเดียวกบับี.กริม 1 และบี.กริม 2 ส่งผลใหห้น่วยงาน



 

135/1 

 

ภาครัฐ ไดแ้ก่ กกพ. และ กฟผ. ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและมีการแกไ้ขปรับเปล่ียนระเบียบ
การรับซ้ือไฟและต้นแบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.กับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าและไอน ้าร่วม ใหส้อดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง  

ส าหรับสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 กบั กฟผ. ทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงถือเป็นสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. รุ่นแรกนั้น กฟผ. ไดมี้การแกไ้ขสัญญาเพ่ิมเติมเพ่ือผ่อนปรนการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขโดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2ได้รับส่วนลดร้อยละ 50 ของจ านวนค่าปรับจากการท่ี
สัดส่วนของพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพต ่ากว่าร้อยละ 10 ตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ากับกฟผ. ส่งผลให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีภาระการจ่ายช าระค่าปรับลดลง อีกทั้ ง 
บริษทัจดัการไดพิ้จารณาถึงค่าปรับดงักล่าวในการจดัท าประมาณการ  

1.8.3 ความเส่ียงจากการนัดหยุดงาน การเรียกร้องและข้อพพิาทต่างๆกบัพนักงาน 

พนกังานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจมีการนดัหยุดงานอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้องค่าแรงท่ี
เพ่ิมข้ึน หรือ ขอ้พิพาทต่างๆ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งมีการ
หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังานเสมอมาตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบนั และในอดีตตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ 
บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าว 

1.9 ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกนัภัย 

 1.9.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัเบีย้ประกนัภัยที่อาจปรับเพิม่สูงขึน้ 

แม้นิคมอุตสาหกรรมท่ีโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ตั้ งอยู่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์น ้ าท่วมใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 บริษทัจดัการคาดว่า     เบ้ียประกนัภยัส าหรับการเอาประกนัภยัคุม้ครองโรงไฟฟ้าของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2อาจมีการปรับสูงข้ึนเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัจดัการไม่สามารถระบุ
ได้ว่าจะมีการปรับเบ้ียประกันภัยข้ึนเม่ือไร หรือในอัตราเท่าไร การเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกัน
คุ้มครองโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

นอกจากน้ี ความเสียหายบางอย่าง เช่น ภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อการร้าย หรือความสูญเสีย
ใดๆ ท่ีเป็นผลมาจากเร่ืองดงักล่าว อาจมีเบ้ียประกนัภยัสูงเกินกว่าความเหมาะสมจนไม่คุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเอาประกนัภยั เป็นเหตุใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งเอาประกนัภยัโดยลดความ
คุ้มครองลงหรือไม่สามารถเอาประกันภัยได้ เม่ือเกิดความเสียหายท่ีร้ายแรง ส่งผลให้ความ
คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีอยู่อาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความเสียหายตามท่ีไดมี้การ
เรียกร้องหรือครบถว้นตามมลูค่าตลาด หรือเต็มมลูค่าในการจดัหาของทดแทน (replacement cost) 
ใหเ้ท่ากบัเงินลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสียไป 
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อยา่งไรกต็าม บริษทัจดัการไดจ้ดัใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีการท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียง
ส าหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจทั้งหมดรวมถึงประกนัในกรณีน ้าท่วม และมีวงเงิน
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 

 1.9.2 ความเส่ียงจากการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือเงนิค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

แมว้า่บริษทัจดัการจะจดัใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 มีกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีครอบคลุมทั้งทรัพยสิ์น
ของโรงไฟฟ้าและความรับผิดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 โดย
บริษทัจดัการเช่ือว่าเง่ือนไขความคุม้ครองและจ านวนเงินเอาประกนัของบี.กริม 1 และบี.กริม 2
เป็นไปตามแนวปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า แต่การจดัท าประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่
สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจากบริษทัประกนัภยัจ ากดัความ
คุม้ครองความเสียหายเฉพาะบางกรณีเท่านั้น นอกจากน้ี เง่ือนไขการรับประกนัภยัท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมอาจจ ากดัขอบเขตของการไดรั้บความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 และกองทุนรวมจะสามารถจดัหา
หรือมีความสามารถท่ีจะจดัหามาภายใตเ้ง่ือนไขของอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ความ
ช ารุดบกพร่องส่ิงก่อสร้างของโรงไฟฟ้า หรือความช ารุดบกพร่องท่ีมองไม่เห็นของโรงไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรในโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจท าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่ได้
รับความคุม้ครองจากกรมธรรม ์ 

นอกจากน้ี ความเสียหายบางอย่างอาจเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้ีส ารวจความ
เสียหาย (Loss Adjuster) นิติวิศวกร (Forensice Engineer) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคหรือดา้นอ่ืนๆ 
แลว้แต่กรณี หรืออาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซ่ึงอาจท าใหใ้ชร้ะยะ
เวลานานเพ่ือแกไ้ขขอ้พิพาทในการเรียกร้องเพ่ือเอาประกนัภยั 

ดงันั้น กองทุนรวมมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ โดยแบ่งเป็นสองกรณี 
คือ กรณีท่ีทรัพยสิ์นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกนัภยัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บนั้นไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย เป็น
เหตุใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2  มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพ่ือใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้และกรณีท่ีทรัพยสิ์นเสียหายทั้งหมด (Total Loss) หรือทรัพยสิ์นเสียหายอย่างมี
นยัส าคญั (Significant Loss)  หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 ไดรั้บนั้นไม่เพียงพอ ท าใหก้องทุนรวมสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดล้งทุนในสญัญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เน่ืองจากกองทุนรวมจะไดรั้บเงินชดเชยความ
เสียหายในกรณีดงักล่าวภายหลงัจากกลุ่มเจา้หน้ีสถาบันการเงินของบี.กริม 1 และบี.กริม 2ซ่ึง
ไดรั้บเงินชดเชยเตม็จ านวนตามสญัญาเงินกู ้ 
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1.10 ความเส่ียงจากการปฏิบัตกิารของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

เน่ืองจากกิจการของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
เดียวกนั ท าให้บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอาจเป็นเหตุให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
นิคมอุตสาหกรรมถกูเพิกถอน 

อย่างไรก็ดี แมว้่าความเส่ียงดงักล่าวนั้นสามารถพบไดท้ัว่ไปส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ท่ี
ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีแผนรองรับความเส่ียง
จากการปฏิบติัการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยบี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถผลิต
ไฟฟ้าและไอน ้ าให้กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง หากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
คุม้ค่าแก่การลงทุนสายส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม หรืออาจจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยู่บริเวณเดิม แมลู้กคา้รายนั้นอาจไม่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้กต็าม  

 1.11 ความเส่ียงจากการแข่งขันในการจ าหน่ายไฟให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
กบับริษทับี.กริม3 หรือบริษทัในเครือใดๆของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

  เน่ืองจาก อมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโรงนอกจากโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2  บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จึงอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขนัระหว่าง บี.กริม 1 และบี.
กริม 2 กบัโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ อยา่งไรกต็าม ปัจจยัต่อไปน้ีเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว 

ก. สญัญาตกลงกระท าการระหวา่งอมตะ บี.กริม เพาเวอร์กบักองทุนรวม 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์และกองทุนรวม ตกลงเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการ โดยมีข้อตกลง
เก่ียวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2 โดยอมตะ บี.กริม เพาเวอร์จะ
ด าเนินการให้บริษทัในเครือเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ าให้แก่นิติบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นคู่สัญญา
ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ/หรือ สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ท่ีจดัท าข้ึนใหม่กบับี.กริม 1 และ บี.กริม 2  
ภายใตเ้ง่ือนไข คือ การเสนอขายไฟฟ้าและ/หรือไอน ้ านั้นตอ้งไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงินและ/หรือความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญา
โอนผลประโยชน์ของบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 ทั้งน้ี กองทุนรวมอาจร้องขอใหอ้มตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ช้ีแจงหรือน าส่งขอ้มูลเพ่ิมเติม และหากไม่สามารถอธิบายช้ีแจงได ้กองทุนรวมและอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์อาจร่วมกนัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวแก่กองทุน
รวม โดยร้องขอใหอ้มตะ บี.กริม เพาเวอร์รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ข. ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีมากกวา่ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั  
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ปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดเ้ขา้ท าสัญญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกบัก าลงัการ
ผลิตของโรงไฟฟ้าแลว้ และบี.กริม 3 ไดเ้ขา้ท าสัญญากบัลูกคา้ภาคอุตสาหรรมซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
116 ของก าลงัการผลิตท่ีมีส าหรับการจ าหน่ายให้ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด แสดงถึงความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีสูงกว่าก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัรวมกนั 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีอายสุญัญา 5 และ 15 
ปี โดยเม่ือมีการต่อสญัญาใหม่จะเป็นสญัญาท่ีมีระยะเวลา 3-5 ปี โดยลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะ
ท าสญัญา 5 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 89  ของจ านวนสญัญาทั้งหมด ตามล าดบั 

 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 

นอกจากน้ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีนโยบายคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้ในการต่อสัญญาดงัน้ี 1) 
ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือไดลู้กคา้ภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
ความมั่นคงในการใช้ไฟในระยะยาว 2) ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง  

ทั้งน้ี บี.กริม 1 และ บี.กริม 2ใหค้วามส าคญักบัการรักษาฐานลูกคา้โดยจะดูแลความสัมพนัธ์อนัดี
กบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดย บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไม่เคยมีขอ้พิพาทอนัมีนยัส าคญักบัลูกคา้
ภาคอุตสาหกรรม และปัจจุบนัร้อยละ 91 และ ร้อยละ 49 เป็นลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 ตั้งแต่ช่วง 3 ปีแรกของการเร่ิมด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า ตามล าดบั 

ค. ราคาค่าไฟฟ้าท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ท่ีผ่านมา ตลาดการจ าหน่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นการผูกขาดโดยผูข้ายเพียงนอ้ย
ราย (บี.กริม 1 บี.กริม 2 และ กฟภ.) ต่อมา ถึงแม้บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีการก่อตั้ ง
โรงไฟฟ้าเพ่ิม ตลาดการจ าหน่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอมตะนครยงัคงเป็นการผูกขาดโดยผูข้าย
เพียงน้อยราย  (บี.กริม 1 บี.กริม 2 กลุ่มบริษทัอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ กฟภ.) โดยในตลาด
ลกัษณะน้ี ผูจ้  าหน่ายจะมีอ านาจต่อรองในการก าหนดราคาในตลาด ประกอบกบัความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมีมากกว่าก าลงัการผลิต ท าให้ราคาไฟฟ้าจะไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ดงัท่ีเห็นไดจ้าก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 ท่ีบี.กริม 3 เร่ิมจ าหน่าย
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ไฟฟ้า ราคาค่าไฟลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม 3 ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั   

1.12 ความเส่ียงในการต่อสัญญาของบี.กริม 1 บี.กริม 2 และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 เน่ืองจากบี.กริม 1 บี.กริม 2 ท าสัญญาว่าจา้งอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ไดแ้ก่ สัญญาบริการพ้ืนท่ีเก็บ
งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบอีเมล ์และสัญญาใหเ้ป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงสัญญารายปีซ่ึงจะส้ินสุด 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556  (โปรดพิจารณารายละเอียด ในเอกสารแนบ 1) จึงอาจมีความเส่ียงท่ีอมตะบี.กริม
เพาเวอร์จะไม่ต่อสญัญา ท าใหบี้.กริม 1 และบี.กริม 2 ตอ้งหาผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอมตะ บี.กริม เพาเวอร์มีขอ้ตกลงกะท าการท่ีจะถือหน่วยลงทุนตลอดอายุ
สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
หวัขอ้ 4.5.2.2) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 27.5 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะต่อสญัญา
ไปจนกระทั้งจบสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า  

2. ความเส่ียงทางการเงนิ 

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น ส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้
และรายจ่าย 

เน่ืองจากผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มีดอกเบ้ียจ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และกฟผ. 
ตอ้งการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนน้ีใหแ้ก่ผูผ้ลิตไฟฟ้า กฟผ.จึงก าหนด
ราคาค่าไฟท่ีตอ้งช าระให้กฟผ.ร้อยละ 80 ของอตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะแปรผนัตามอตัราแลกเปล่ียน
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอกเบ้ียจ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมาจากเงินกูข้อง
สถาบนัการเงินท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือน ามาซ้ือหน่วยผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์
จากต่างประเทศ  ฉะนั้น บี.กริม 1 และบี.กริม 2 สามารถจดัการบริหารความเส่ียงน้ีไดโ้ดยวิธี
ธรรมชาติ (Natural Hedge) คือบริหารรายรับ และรายจ่ายให้เป็นสกุลเงินเดียวกนั อย่างไรก็ตาม 
จดัการบริหารความเส่ียงน้ีไดโ้ดยวิธีธรรมชาติของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่อาจลดความเสียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนได้ทั้ งหมดแต่เป็นการลดผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนต่อสถานะการเงิน
โดยรวม 

2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะด าเนินการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีในปัจจุบนัดว้ยวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวใหม่ท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินใหเ้สร็จส้ินก่อนกองทุนด าเนินการลงทุนใน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยดอกเบ้ียตามสญัญาเงินกูข้องบี.กริม 1 และบี.กริม 
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2 น้ีเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ซ่ึงหากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน จะส่งผลใหบี้.กริม 1 และ บี.กริม 2 
มีภาระในการช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่เจา้หน้ีสูงข้ึนดว้ย โดยอาจส่งผลกระทบในทางลบกบัการช าระ
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วย อย่างไรกต็าม บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 มีแผนท่ีจะป้องกนัความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียผา่นเคร่ืองมือทางการเงินเช่น Interest Rate Swap โดยมิไดท้ า
เพ่ือการเกง็ก าไร แต่เป็นไปเพ่ือการป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการป้องกนั
ความเส่ียงผา่นเคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะข้ึนกบัภาวะตลาดการเงินในขณะนั้น 

 3. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบภาครัฐ 

3.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบการรับซ้ือไฟ 

กิจการไฟฟ้าเป็นธุรกิจด้านพลังงานซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคท่ีส าคัญต่อต้นทุนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ จึงตอ้งด าเนินการตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค การเพ่ิมประสิทธิภาพ ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ลว้นส่งผลต่อความเส่ียงในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ในอนาคต  

ในอดีตท่ีผา่นมาแนวทางการก ากบัดูแลท่ีบงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศไดมี้การเปล่ียนแปลง
เร่ือยมา และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเพ่ิมข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ในอดีตท่ีผ่านมามี
ขอ้เสนอหลากหลายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าซ่ึงมกัมีการชะลอ 
ยกเลิก หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัก่อนท่ีจะน าขอ้เสนอเหล่านั้นมาประกาศให้มีผล
บงัคบัใช ้

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. ส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กไม่ได้มี
ขอ้ก าหนดเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัการแปรรูปกฟผ. หรือการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแต่อย่าง
ใด บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามารถคาดการณ์ไดถึ้งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
ในการก ากบัดูแลกิจการไฟฟ้าหรือการแปรรูปกฟผ. ท่ีจะมีต่อสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของบี.กริม 1 
และบี.กริม 2 และต่อกิจการไฟฟ้าโดยรวม ตวัอย่างเช่น หากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบมีผลให้
ยกเลิกค่าไฟฟ้าตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดโดย กฟภ. ซ่ึงเป็นอตัราอา้งอิงท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
ใชใ้นการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมแลว้ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 อาจตอ้งพยายาม
เจรจาก าหนดโครงสร้างราคาจ าหน่ายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 อาจไม่สามารถเจรจาใหโ้ครงสร้างราคาดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสมได ้

อย่างไรก็ตาม บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ได้ติดตาม ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบการดังกล่าว และมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์  
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3.2 ความเส่ียงจากการแปรรูปรัฐวสิาหกจิที่ประกอบกจิการไฟฟ้า (รวมถึง กฟผ. และ กฟภ.)ที่อาจ
เกดิขึน้ 

ในอนาคต รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้ง(รวมถึง กฟผ. และ กฟภ.) อาจแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และน าหุน้เขา้เป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการ
ไฟฟ้านั้น อาจส่งผลกระทบต่อบี.กริม 1 และบี.กริม 2 อยา่งมีนยัส าคญัได ้ 

4. ความเส่ียงด้านอืน่ๆ 

4.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัข้อพพิาทที่อาจเกดิขึน้กบักฟผ. 

แมว้า่ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีเหตุหรือขอ้พิพาท
ใดๆ กบักฟผ. ขอ้พิพาทหรือการมีความเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัท่ีส าคญัระหว่างบี.กริม 1 และบี.
กริม 2 กบักฟผ. อาจเกิดข้ึนไดแ้ละน าไปสู่การยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.กริม 1 และบี.กริม 
2 และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม หากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนังสือบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก กฟผ. 
ฉบับใดฉบบัหน่ึงและไม่สามาถด าเนินการแก้ไขให้ กฟผ. ยกเลิกหนังสือบอกเลิกดงักล่าวได ้
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าไดท้นัที และ
กองทุนรวมจะไดรั้บคืนราคาซ้ือคงเหลือของ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ตามท่ีก าหนดในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ทั้ งน้ี กองทุนรวมมีสิทธิท่ีจะรอผลการด าเนิน
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการบอกเลิกสญัญาของ กฟผ. หากผลปรากฎวา่ บี.กริม 1 และ
บี.กริม 2  มีความผิดจริงและต้องปฏิบัติตามหนังสือบอกเลิกของ กฟผ. กองทุนรวมจะไดรั้บ
ชดเชยค่าเสียหายจากบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตามท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า แต่หากผลปรากฎวา่ บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีความผิดและไม่ตอ้งปฏิบติั
ตามหนงัสือบอกเลิกของ กฟผ. กองทุนรวมจะไม่ไดรั้บชดเชยค่าเสียหายส าหรับช่วงเวลาท่ีการ
ด าเนินธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 หยดุชะงกัจากขอ้พิพาทกบั กฟผ. ดงักล่าว 

4.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัข้อพพิาทที่อาจเกดิขึน้กบัปตท. 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั ซ่ึง
มี ปตท. เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเช้ือเพลิงแบบผูกขาดและเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถ
จดัส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 แมว้่า
ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่มีเหตุหรือขอ้พิพาทใดๆ 
กบัปตท. ขอ้พิพาทหรือการมีความเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัท่ีส าคญัระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 
กบัปตท. อาจเกิดข้ึนไดแ้ละน าไปสู่การยกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
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ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบี.
กริม 1 และบี.กริม 2 และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี เม่ือบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไดรั้บหนังสือบอกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจาก 
ปตท. และบี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่สามาถด าเนินการให ้ปตท. ยกเลิกหนงัสือบอกเลิกดงักล่าว
ได ้กองทุนรวมจะไดรั้บเงินค่าชดเชยความเสียหาย โดยค านวณนบัจากวนัท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2
ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกของ ปตท. อีกทั้ง บี.กริม 1 และบี.กริม 2ไดด้ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามากวา่ 10 
ปี คณะผูบ้ริหารโรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ามากว่า 30 ปี ท าให้คณะผูบ้ริหารของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยบริษทัจดัการเช่ือว่าบี.กริม 1 และบี.กริม 2 จะสามารถเจรจาเพ่ือแกไ้ขเหตุ
ขอ้พิพาทกบัปตท. ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

4.3 ความเส่ียงเกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม และ สังคม 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ 
สังคม ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของพนกังานและ
ชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า ซ่ึงสาเหตุของความเส่ียงอาจเกิดจากประสิทธิภาพการผลิต และ
มาตรการจดัการท่ีไม่เพียงพอในเร่ืองดงักล่าว  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ไม่เคยมีเหตุการณ์ดงักล่าว อยา่งไรกต็าม บี.กริม 1 
และบี.กริม 2 ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบในทางลบและลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล จัดท ารายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบ 
ติดตามตรวจสอบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้สามารถก าหนด
มาตรการและแผนรองรับไดท้นัท่วงที อีกทั้งไดมี้การด าเนินการดา้นชุมชนสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.4 ความเส่ียงจากการผดิสัญญาของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 

กองทุนรวมมีความเส่ียงหากบี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 กระท าการใดๆอนัเป็นเหตุผิดสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เช่น การไม่โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวมในวนัครบก าหนด หรือการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆท่ีใหไ้วใ้นสัญญา
โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา บี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) ได้
ตามท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า หากเป็นการผิดสัญญา
ดว้ยเหตุว่า บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 ไม่โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่
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กองทุนรวมในวนัครบก าหนดท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือ บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 จงใจหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าถาวรโดยไม่มี
เหตุอันควร (เวน้แต่กรณีท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จ าเป็นต้องหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าอัน
เน่ืองมาจากทรัพยสิ์นเสียหาย หรือทรัพยสิ์นถูกเวนคืน หรือบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 หยดุประกอบ
กิจการไฟฟ้าชั่วคราวเพ่ือการบ ารุงรักษา หรือหยุดประกอบกิจการไฟฟ้าเน่ืองจากค าสั่งของ
หน่วยงานรัฐ) หรือ บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ลม้ละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ    
เม่ือกองทุนรวมบอกเลิกสัญญาในกรณีดงักล่าวแลว้ บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 (แลว้แต่กรณี) จะตอ้ง
คืนเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอน
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

หากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2 ผิดสัญญาเน่ืองจากเหตุอ่ืนๆ เช่น การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกระท า
การท่ีเป็นสาระส าคญั หรือค ารับรองท่ีใหไ้วใ้นสัญญาโอนผลประโยชน์ไม่ถูกตอ้ง กองทุนรวมมี
สิทธิฟ้องร้องบงัคบัคดีและ/หรือเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  รวมถึงเรียก
ดอกเบ้ียของจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาโอนผลประโยชนจ์าก
การประกอบกิจการไฟฟ้า  ถา้บี.กริม 1 หรือบี.กริม 2  (แลว้แต่กรณี) ไม่แกไ้ขการการผิดสัญญา
ดงักล่าวภายในเวลาท่ีกองทุนรวมก าหนด แต่กองทุนรวมไม่มีสิทธิเลิกสญัญาแต่อยา่งใด 

4.5 ความเส่ียงของประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิาน 

 ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานส าหรับปีตั้ งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดงักล่าวเป็นการน าเสนอฐานะทางการเงินท่ี
น่าจะเป็นของกองทุนรวมภายหลงัเม่ือครบรอบ 12 เดือน บนขอ้สมมติฐานหลายประการท่ีระบุใน
เอกสารแนบ 5 แมว้า่บริษทัจดัการจะไดพิ้จารณาการจดัท าการคาดการณ์และประมาณการไวอ้ยา่ง
รอบคอบแลว้ สมมติฐานท่ีเป็นท่ีมาของการคาดการณ์และประมาณการดงักล่าวอยู่ภายใตค้วาม
เส่ียง ความไม่แน่นอน และเหตุอ่ืนๆ บางประการทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และกฏระเบียบ ท่ี
ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจท าใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัจากท่ีประมาณการไว ้ 

ทั้งน้ี ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานดงักล่าวไม่ควรถูก
พิจารณาว่าเป็นค ารับประกนั ค ารับรอง หรือการคาดการณ์ภายใตส้มมติฐานท่ีถูกตอ้งของกองทุน
รวม บริษทัจดัการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่าย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือบุคคลใดๆ   และไม่ควรถูกพิจารณาว่า
ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล  
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5. นโยบายการกู้ยมืของกองทุนรวม 

กองทุนรวมน้ีไม่มีนโยบายในการกูย้ืมตลอดอายุของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนในคร้ังแรก อยา่งไรก็ดี หากกองทุนรวมมีการลงทุนเพ่ิมเติม กองทุนรวมอาจ
พิจารณากู้ยืมเงินโดยจะด าเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(รวมถึงท่ีมีการแกไ้ข)  
 

6. หลกัเกณฑ์การลงทุน 
6.1 การลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 

การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.1.1 ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนได ้ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

(2) สิทธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(3) สิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายไดใ้นอนาคต
ของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

(4) สิทธิเรียกร้องตามสญัญาซ้ือขายติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือสญัญาก่อสร้าง หรือสญัญา
ซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(5) หุน้หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

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

(ข) มีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้เกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทันั้นและเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทันั้น 
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6.1.2 กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกวา้งของ
ประเทศไทย ทั้งน้ี ใหถื้อว่ากิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ย 

(1) กิจการท่ีจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งหรือให้บริการแก่
ประชาชนในวงกวา้งโดยทางออ้มผา่นผูป้ระกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 

(2) กิจการท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการทั้งหมดแก่ภาครัฐ 

(3) กิจการท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึง
การจ าหน่ายหรือใหบ้ริการนั้นไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัเฉพาะแก่ภาคธุรกิจเอกชนราย
ใดรายหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ทั้งน้ี ในขณะท่ียื่นค าขอ การจ าหน่ายหรือให้บริการ
ดงักล่าวต้องไม่เกินกว่าหน่ึงในสามของก าลงัการผลิตหรือการให้บริการสูงสุดของ
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น 

ใหถื้อวา่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นกลุ่มเดียวกนักบัภาคธุรกิจ
เอกชนตามวรรคหน่ึง 

(ก)   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ในลกัษณะเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
หุน้ส่วนของภาคธุรกิจเอกชนดงักล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อย
ละสามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วน
ทั้งหมดของภาคธุรกิจเอกชนนั้น 

(ข)   นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตาม (ก) เป็นบุคคลเดียวกนั 
(ค)   คู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) 

6.1.3 มีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะลงทุนอยา่งแน่นอนแลว้ 

6.1.4 ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตอ้งผา่นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
ร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัให้มีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ขอ้มลูดา้นการเงิน กฎหมาย 
และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นตน้ และมีความเห็นว่ากิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนเพ่ือเป็นรายไดใ้หแ้ก่กองทุนรวมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(ข) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีครบถว้น ชัดเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
และเพียงพอต่อการท่ีกองทุนรวมจะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชนไ์ด ้

(2) จดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29 
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(3) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะลงทุนเป็นสิทธิในการรับประโยชนจ์าก
รายไดใ้นอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้  บริษทัจัดการตอ้งด าเนินการให้ผู ้
ประกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นคู่สัญญาจดัใหมี้กลไกให้บริษทัจดัการหรือผูท่ี้
บริษทัจดัการมอบหมายสามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของ
ส่วนแบ่งรายไดท่ี้กองทุนรวมไดรั้บตามขอ้ตกลง ตลอดจนจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งต่อบริษทัจดัการเพ่ือใชใ้นการติดตามและตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าว 

6.1.5 บริษทัจดัการจะเขา้ท าสญัญาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน 6 เดือนนบั
แต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม
ของกองทุนรวม  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.1.6 บริษัทจัดการจะด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ
กองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีบริษทัจดัการจะไม่ด ารงมลูค่าดงักล่าวกไ็ด ้

(1) กรณีท่ีเป็นรอบปีบญัชีสุดทา้ยท่ีกองทุนรวมส้ินอายโุครงการ 

(2) กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.1.7 การได้มาเพ่ิมเติมและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   การไดม้าเพ่ิมเติมหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าเกิน
กวา่ 100,000,000 บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมข้ึน
ไป บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) การไดม้าเพ่ิมเติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
ข้อตกลงหรือสัญญาท่ีมีกับภาครัฐซ่ึงได้ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงแล้วใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข) การไดม้าเพ่ิมเติมหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมี
มลูค่าเกินกวา่ 100,000,000 บาท แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวม
ของกองทุนรวม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ 

ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานขา้งตน้ จะพิจารณาจากมูลค่า
การลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(2) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตาม (1)  ใหร้วมถึงการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้มผา่นบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผู ้
ถือหุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5)  
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6.1.8 บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
(1) กองทุนรวมจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอ่ื้นด าเนินการ
เท่านั้น 

(2) กองทุนรวมจะก าหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
เง่ือนไขตามสัญญาจดัหาผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวม  และมี
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(3) การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีมูลค่าของสัญญาเกินกวา่ 100,000,000 บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมข้ึนไป บริษทัจดัการจะจดัให้มีการขอมติจากผู ้
ถือหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ ซ่ึงไดร้ะบุ

ไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 
(ข) การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ท่ีมีมูลค่า

ของสัญญาเกินกว่า 100,000,000 บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าของสัญญาขา้งตน้ จะพิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการ
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

6.1.9 การท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการลงทุนคร้ังแรกน้ี  กองทุนรวมจะท าการลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชนจ์ากการประกอบ
กิจการไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ซ่ึงบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ถือหุ้นโดย อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมประมาณร้อยละ 98 และร้อยละ 100 ตามล าดบั ทั้งน้ี เม่ือการ
จองซ้ือหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เสร็จส้ิน อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของของบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จะเขา้
มาเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ซ่ึงในกรณีดงักล่าว ถือวา่เป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ของกองทุนรวม ทั้งน้ี กรณีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการท าธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งผา่นการประเมินค่าโดยผูป้ระเมินค่าอยา่งนอ้ย 2 ราย ตามรายละเอียดท่ีระบุ
ในขอ้ 29.2.3 โดยการท าธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างกองทุนรวม
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวม จะตอ้งกระท าตามขอ้ก าหนดของประกาศ ทน.1/2554 และ
ประกาศอ่ืนๆของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 
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 (1) ในการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ให้เป็นไปตามประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม  และหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
(ก) เป็นธุรกรรมท่ีใชร้าคาท่ีเป็นธรรม  
(ข) เป็นธุรกรรมท่ีบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรม 
(ค) การคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ท าธุรกรรมจากกองทุนรวมอยู่ในอตัราท่ี

เป็นธรรมและเหมาะสม 
(2) การด าเนินการดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน   

(ก) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นการได้มาเพ่ิมเติม หรือการ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลค่าของทรัพยสิ์นไม่
นอ้ยกว่า 20,000,000 บาท หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีมีกบัภาครัฐ ซ่ึงไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงแลว้ใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลค่าของสัญญาไม่นอ้ยกว่าท่ีก าหนด
ไวใ้น (ก) 

(ค)   การตกลง ยินยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง เพ่ือให้บริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผู ้ถือ
หุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5) ท าธุรกรรมตาม (ก) หรือ (ข) กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ 
6.2.1 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งประเภททรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีนอกจากการลงทุนในทรัพยสิ์น

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกับอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
ทัว่ไป 
(1) พนัธบตัรรัฐบาล 
(2)  ตัว๋เงินคลงั 
(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน เป็นผูอ้อก 

และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(5) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้ งน้ี หากเป็นบัตรเงินฝากท่ีเข้า

ลักษณะของตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 



 

149/1 

 

(6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผู ้
สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้ าประกนั  ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋
สัญญาใชเ้งินท่ีเขา้ลกัษณะของตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่ง
หน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและ
ชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 

(ค) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจดัตั้งข้ึนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
(10) หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษทันั้นมีการลงทุนทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) (2) 
(3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทั
ดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
75 ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 

(ข) บริษทันั้นมิใช่บริษทัตามขอ้ 6.1.1 (5) 
(11) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงการเขา้ท าสัญญาดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง

ของกองทุนรวม 
 6.2.2 กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการใหก้องทุนรวมน าเงินส่วนท่ีกนัไวส้ าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป ไปลงทุนใน
ทรัพยสิ์นตามขอ้ 6.2.1 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 

6.3 การลงทุนในหุ้นที่มสิีทธิออกเสียงเป็นพเิศษ  
กองทุนรวมอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของนิติบุคคลดงัต่อไปน้ีได ้เฉพาะหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูถื้อหุน้
ในการอนุมัติการด าเนินงานบางประการ (golden share) ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับของนิติบุคคล
ดงักล่าว และไม่เกินหน่ึงหุน้ 
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(1) นิติบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งในการน าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดงักล่าวตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่กองทุน
รวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น 

(2) นิติบุคคลท่ีกองทุนรวมเขา้ท าสญัญาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ทั้งน้ี กองทุนรวมไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ใน บี.กริม 1 หรือ บี.กริม 2 

7 ข้อก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.1.1 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 คร้ัง  
7.1.2 การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้  

(2) การค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ บริษทัจดัการจะค านวณโดยหักก าไรสุทธิของ
กองทุนรวมดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตาม
แนวทางท่ีส านักงานก าหนด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุน
รวม 

(ข) เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกองทุนรวมตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการของ
กองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 

(ค) เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ือการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุน
รวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวนหรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีทยอยตัดจ่ายหรือผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (unrealized loss) เป็นตน้  บริษทัจดัการจะหักรายการตาม (ข) 
และ (ค) จากก าไรสุทธิของกองทุนรวมไดต้ามมูลค่าของรายการดงักล่าวเฉพาะส่วนท่ี
เกินกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดเท่านั้น 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 
7.1.3 บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัตั้งแต่

วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้นหรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลนั้น แลว้แต่กรณี เวน้แต่ กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลา
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ดงักล่าวบริษทัจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

7.1.4 เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

(1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมี
มลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ัง
นั้น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายใน
งวดถดัไป 

(2) ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี
ระบุไว ้เวน้แต่ กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฏหมาย ไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 
ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนั้น ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้
ทุกประการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการการจ่ายเงินปันผล  

7.2 วธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล  ตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 

7.2.2 หากปรากฏว่าผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และ
ข้อ 8.1.5 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนท่ีเกินกว่าอตัราท่ี
ก าหนด โดยใหเ้งินปันผลในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(1) ยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ งปวง
รับทราบและยินยอมใหด้ าเนินการแลว้ และ 

(2) ในระหว่างท่ียงัมิไดด้ าเนินการตาม (1) บริษทัจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

7.2.3  บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงิน
ปันผล และอตัราเงินปันผล โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งหนังสือแจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แลผลประโยชน ์หรือ 



 

152/1 

 

(2)  ท าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทุน หรือ  

(3) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

7.2.4  บริษทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาท่ีระบุไว้
ในขอ้ 7.1 ทั้ งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10  หรืออตัราอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดของเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวน้แต่ผู ้
ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทัจดัการเพ่ือด าเนินการเป็น
อยา่งอ่ืนภายใน  3 วนันบัจากวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.2.5 บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน และส่งทาง
ไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน หรือน าเงินฝากเขา้บญัชี
เงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ไว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดข้ึน และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี) โดยบริษทั
จดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากจ านวนเงินท่ีจะส่งให ้

7.2.6 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือ
การอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชนข์องกองทุน 

8 หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

8.1 ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

8.1.1 หลกัเกณฑ์ และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ 
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยให้ถือว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

8.1.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี    

(1) หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และ 

(2) ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

8.1.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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8.1.4 บริษัทจดัการอาจจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลดังต่อไปน้ีเกินกว่าอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 8.1.2 ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวม  

(1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(2) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(3) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

(4) กองทุนประกนัสงัคม 

(5) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8.1.5 อตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8.1.2 จะไม่น ามาใชก้บับริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีรับหน่วยลงทุนไว้
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการรับหน่วยลงทุนตามสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ 

(2) การรับหน่วยลงทุนอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินอตัราท่ีก าหนด
ในขอ้ 8.1.2 ไวไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน 

(ข) ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจ ากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราดงัต่อไปน้ี 

1. ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ
กองทุนรวม และ 

2. ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุน 

(ค) ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม (ก) บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจ ากดัสิทธิในการรับเงินปันผลและการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนท่ีถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดในขอ้ 8.1.2 

8.1.6 ในกรณีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพ้ืนฐานมีการก าหนดสดัส่วน
การลงทุนของคนต่างดา้วไว ้ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่คนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย   
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ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพ้ืนฐานมีการก าหนดสดัส่วน
การลงทุนของคนต่างด้าวไวแ้ตกต่างกัน  บริษทัจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดไวต้ ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

8.2 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

8.2.1 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เกินกว่าอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้  8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5 แลว้แต่กรณี บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไป 

(1)  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการ
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

(2) แจง้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้  
8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5  แลว้แต่กรณี 

8.2.2 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี สามารถปฏิเสธไม่รับคนต่างดา้ว
ลงทะเบียนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนไดห้ากว่าการรับลงทะเบียนดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือหน่วย
ลงทุนของคนต่างดา้วไม่เป็นไปตามสดัส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 8.1.6 

8.2.3 ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดไว ้จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
ส่วนของหน่วยลงทุนท่ีถือเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดนั้น 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดไว ้จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในส่วนของหน่วยลงทุนท่ีถือเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดนั้น ทั้ งน้ี จะยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแลว้ ในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัมิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
จดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุน โดยไม่
น ามารวมค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ 7.2.2 

8.3 การจดทะเบียนกองทุน  

8.3.1 เม่ือบริษทัจดัการไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเสร็จส้ินแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกนั้น  โดยแสดงจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
เพ่ือเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพ่ือเป็นกองทุนรวม 
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8.3.2 การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่าโครงการจัดการ
กองทุนรวมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) มีจ านวนผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่าท่ีก าหนดในประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งและ
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม  

(2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดในประกาศ
ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราการจดัสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

8.3.3 บริษทัจดัการจะยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นหนงัสือต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

8.3.4 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งออก
หลกัฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริษทัจดัการท่ียื่นค าขอจดทะเบียน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ค าขอจดทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอมีรายละเอียดครบถว้นถกูตอ้ง  

(2) บริษทัจดัการไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน
และการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 

8.3.5 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ บริษทัจดัการจะยื่นค าขอจด
ทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

(1) เม่ือมีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการจะยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมเงินทุนจด
ทะเบียนเป็นหนงัสือภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ือการ
เพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน 

(2) เม่ือมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษทัจดัการจะยื่นค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมเงินทุนจดทะเบียน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีลดทุนแลว้เสร็จ 

(3) เม่ือขอ้มลูอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวมี้การเปล่ียนแปลงไป บริษทัจดัการจะยื่นค าขอภายใน 5 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีขอ้มลูนั้นเปล่ียนแปลง 
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8.3.6 การรับจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ และการออก
หลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว  จะเป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในขอ้ 8.3.4 
โดยอนุโลม  

8.3.7 ในกรณีท่ีหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือหลกัฐานการรับจด
ทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ สูญหายหรือถูกท าลาย  บริษทัจดัการอาจยื่นค า
ขอรับใบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้  โดยช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู  การจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่าง ๆ 

8.3.8 บุคคลใดท่ีประสงคจ์ะขอตรวจดู หรือขอคดัและรับรองส าเนาเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการรับจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีจดทะเบียน
ไว ้ ให้กระท าไดเ้ม่ือช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ว่าดว้ยการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบียนและการยื่นค าขอต่างๆ   

9 การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือไดท้ าการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑภ์ายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้ 22 และตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนดแลว้ บริษทัจดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้
พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป หรือหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่
จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนั
จดทะเบียนกองทุนรวม  

ทั้งน้ี เม่ือมีการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
ผูล้งทุนสามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10 การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้ 8 และหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วธีิการโอนหน่วยลงทุนที่มใีบหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยงันาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบโอนหน่วยลงทุนท่ีลงนาม โดยผูโ้อนและ
ผูรั้บโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะก าหนด การโอน
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หน่วยลงทุนใหมี้ผลบงัคบัและไดรั้บการรับรองเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึกรายช่ือผูรั้บโอน
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอนตามท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนด และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

10.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

11 การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอืน่ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมท าการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือมีสิทธิเรียกร้องใดเหนือลูกหน้ีของกองทุนรวม 
หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ บริษทัจดัการอาจรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนั
และมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทุนรวมได ้โดยตอ้งเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน ดงัน้ี 

11.1 การขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันในแต่ละคร้ัง บริษทัจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับ
ช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่ง
หน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการ
ค่าใชจ่้าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี   

11.2 การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 เม่ือไดรั้บทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษทัจดัการจะน าทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงัน้ี 

11.2.1 กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมกไ็ด ้  

11.2.2  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว 
บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นดงักล่าวกไ็ด ้

 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

12 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือท าหนา้ท่ีให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการจดัการทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

12.1 องค์ประกอบ 

12.1.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูแ้ทนจากบริษัทจัดการ โดยผู ้แทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นผูจ้ ัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้ประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั 

12.1.2  การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมจะมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีพน้วาระไปแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดอี้ก นอกจากน้ี บริษทัจดัการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระกไ็ด ้

12.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งกรรมการเขา้ด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการท่ีว่างลงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ โดยให้มีเวลาอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่าท่ีกรรมการผูอ้อกไปนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

12.1.4 กรรมการของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าท่ี คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลายคนไร้
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ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุกในความผิดทางอาญาใดๆ 

12.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปล่ียนแปลงจ านวน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน เท่าท่ีไม่ขดัต่อเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 12.1.1 

12.2 รูปแบบการตดัสินใจ 

12.2.1  การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนเพ่ือพิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดย
บริษทัจดัการจะส่งหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงระบุถึง วนั เวลา สถานท่ี และวาระของการประชุม โดย
ทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ใหแ้ก่กรรมการทุก
ท่านทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีฉุกเฉินไม่จ าเป็นตอ้งส่ง
หนังสือเชิญประชุม ในกรณีท่ีไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมแลว้ ใหถื้อวา่กรรมการท่านดงักล่าวสละสิทธิในการไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  

12.2.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะจดัใหมี้การประชุมอย่างนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

12.2.3  องคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการจ านวนเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี โดยมีตวัแทนของบริษทัจดัการซ่ึง
ไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ในการประชุมนั้นอาจ
เป็นในลกัษณะการนั่งประชุมรวมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็
ได ้โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมจะด าเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมาก
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมการ 1 คนมี
สิทธิออกเสียง 1 เสียง และกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนอาจประชุมโดยจดัให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ตอ้งจดั
ประชุมก็ได ้โดยเสนอมติท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเวียนให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
ลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงักล่าว  

12.2.4 มติของท่ีประชุม 

กรณีจดัให้มกีารประชุม  
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ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดจากจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

กรณีไม่จดัให้มกีารประชุม 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยมติดงักล่าวจะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบรวมกนัเกิน
กว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการสามารถจดัส่งมติท่ีไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสาร ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชนจ์ากส าเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการ
ซ่ึงส่งทางโทรสารถึงบริษทัจดัการเป็นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการท่ีน าส่งมติ
ทางโทรสารดงักล่าวจะตอ้งน าส่งตน้ฉบบัของมติให้บริษทัจดัการต่อไปเพ่ือบริษทัจดัการจะเก็บ
รักษาตน้ฉบบัของมติท่ีไดรั้บมาไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีบริษทัจดัการ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
กรรมการมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

12.2.5 กรณีมีส่วนไดเ้สีย 

ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนทุกคร้ัง บริษทัจดัการจะด าเนินการให้
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองใด ปฎิบติัดงัน้ี 

)1  (  แจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา  

)2  (  ไม่เขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

12.2.6 สิทธิยบัย ั้งพิเศษ (Veto Right) 

หากมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนหรือการด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนค าสั่ง
ใดๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  หรือเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์
ของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมีสิทธิใชสิ้ทธิยบัย ั้ง
พิเศษ (Veto Right) โดยแจง้ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ใหถื้อวา่มติดงักล่าวไม่มีผลผกูพนักบับริษทัจดัการ 

12.2.7 ประธานท่ีประชุม  

บริษทัจดัการจะแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ
ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  
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12.2.8  รายงานการประชุม  

บริษทัจดัการจะตอ้งท ารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนาม
รับรองและเก็บรักษาไวท่ี้บริษทัจดัการ รวมทั้งจดัให้มีส าเนาเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษทัจดัการในวนัและเวลาท าการของบริษทัจดัการ 

12.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ใน
การพิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกองทุน ดงัน้ี 

12.3.1  ใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าในการลงทุน ซ้ือ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับ
โอนซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

12.3.2 ด าเนินการอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยู่แลว้และท่ี
จะมีข้ึนในภายหนา้  

12.3.3 กรรมการทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุน เวน้แต่จะมี
กฎหมายก าหนดโดยชดัแจง้ให้เปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผยให้ผูล้งทุน
ทัว่ไปทราบแลว้ 

12.3.4 ในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องกระท าดว้ยความ
โปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในภายหนา้ โดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมเป็นส าคญั 

13 ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

13.1 ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

      เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 0 2299 2807 

โทรสาร : 0 2299 1278 



 

162/1 

 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม โดยบริษทัจดัการจะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมมีอ านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ  
ทั้งน้ี การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อว่า
ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

13.2 เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษทัจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

13.2.1 เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์ใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ีจะเลิกสัญญาบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.2  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือความ
รับผิดชอบตามท่ีตกลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 

13.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่สามารถตก
ลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้ งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคลอ้งกับประกาศค าสั่ง 
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้ งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิม
ภาระหนา้ท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน ์ และผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป 
ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

13.2.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการ
เปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์

13.2.5  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทั
จดัการจะด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขเหตุขาดคุณสมบัติดงักล่าวให้ถูกตอ้ง
ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบ
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ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน  

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
บริษทัจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แกไ้ข เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั้งน้ีเวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น อยา่ง
อ่ืน  

13.2.6  หากผูดู้แลผลประโยชนน์ าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการกองทุนไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพ่ือก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์น้ีได ้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจัดการ และ/หรือ
กองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชนด์ว้ย   

13.2.7  เม่ือมีผูใ้ดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือฟ้ืนฟู
กิจการ ประนอมหน้ี หรือผ่อนผนัการช าระหน้ี จดัการทรัพยสิ์น ช าระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้อง
ขออ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั  ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่างๆ บริษทั
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนน้ี์ไดท้นัที 

13.2.8 เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทัว่ไป  บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนน้ี์ไดท้นัที 

ในทุกกรณี การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ก่อนเน่ืองจากพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดใหก้องทุนตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดงันั้น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ท่ีลงตามเง่ือนไข
การเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์นั้นตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไป
อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้ งหมดของกองทุนให้แก่ผูดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั่งของบริษทัจดัการ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เพ่ือใหก้ารโอนทรัพยสิ์น และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยใหแ้ก่ผูดู้แล
ผลประโยชนร์ายใหม่จนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานไดต่้อเน่ือง 
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ในกรณีท่ีสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเน่ืองจากผูดู้แลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หาก
บริษทัจัดการยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัส้ินสุดสัญญา
ดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นั้นไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีจนถึง
วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดส้ิ้นสุดการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง
เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งผูดู้แลผลประโยชน์นับตั้ งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเป็นต้นไป
จนกวา่บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

ในกรณีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั้งหมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมาแทน หรือด าเนินการอย่างอ่ืน
ตามค าสั่งของบริษทัจดัการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้การโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีการ
เป็นผูดู้แลผลประโยชนส้ิ์นสุดลง 

13.3 สถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ช่ือ  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

      เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 0 2299 2807 

โทรสาร : 0 2299 1278 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาทรัพยสิ์นไวท่ี้ส านกังาน
ของผูดู้แลผลประโยชนท่ี์บริษทัจดัการแต่งตั้งข้ึนหรือท่ีส านกังานของผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะท าการเก็บรักษาโฉนดท่ีดิน 
หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรมป์ระกนัภยั ไวท่ี้ส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ยกเวน้ในการเกบ็ทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเกบ็รักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้

14 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ  : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 

  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์ : 0 2286 9999 
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โทรสาร  : 022 86 5050 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี โดยบริษทั
จดัการ จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการ 

15 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์ :0 2229 2800  

โทรสาร : 0 2359 1259  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  

  กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท:์  0 2888 8888 

โทรสาร : 0 2888 8882 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายเพ่ิมเติมในภายหลงั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และ
บริษทัจัดการจะแจง้การแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบ  รวมทั้ งปิดประกาศไวใ้นท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายทุกราย และผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนทุก
ราย 

17 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์  0 2626 7000 
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โทรสาร : 0 2657 3236 

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์  0 2296 4776  

โทรสาร : 0 2296 4866  

ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : ชั้น 11 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท:์  0 2680 1111 

โทรสาร : 0 2680 1014   

บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง รวมทั้ง
ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายทุกราย และผูส้นบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนทุกราย ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมผูส้นับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้
ความเห็นชอบเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ 

18 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน 

18.1 ในการประเมนิค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในคร้ังแรก 

ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นแต่ละช้ินท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์น จ านวน 2 ราย เพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี 
ช่ือ  : บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : ชั้น33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789 

ช่ือ  : บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั  

ท่ีอยู ่ : 66/22 ลาดพร้าว 80 วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
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โทรศพัท ์ :  0 86565 9900 

โทรสาร : 0 2530 5927 

18.2 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิม่  

บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น เพ่ือท าการประเมินค่าและหรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

19 ที่ปรึกษาของกองทุนรวมและผู้ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ปฏิบัตกิารด้านงานสนับสนุน  

กองทุนรวมอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้ง
กองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม ท่ีปรึกษาในการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น เป็นตน้ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาของกองทุนรวมท่ีแต่งตั้งส าหรับการจดัตั้ง
กองทุนรวมและปรึกษาของกองทุนรวมท่ีแต่งตั้ งส าหรับปฏิบัติการระหว่างอายุของกองทุนรวมอาจ
แตกต่างกนั ตามท่ีบริษทัจกัการเห็นสมควร 

บริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูอ่ื้นบริหารจดัการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและการ
จดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปฏิบติัการดา้นงาน
สนับสนุน โดยการมอบหมายการบริหารจดัการกองทุนรวมดังกล่าว บริษทัจัดการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ี บริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งบริษทัตาม
รายละเอียดดงัน้ี เป็นท่ีปรึกษษของกองทุนรวมส าหรับการจดัตั้งกองทุนรวม 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

ช่ือ  : บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพียงพนอ จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชั้น 22 

     แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ : 0 2264 8000  

โทรสาร : 0 2657 2222  

ท่ีปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือจดัตั้งกอง 

ช่ือ  : บริษทั มอท แมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 65/159 และ 65/162 อาคารช านาญเพญ็ชาติฯ ชั้น 19 

     ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
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  กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2643 8648  

โทรสาร : 0 2643 2514  

ท่ีปรึกษาทางเทคนิคหลงัจดัตั้งกอง 

ช่ือ  : บริษทั แทรคเทเบล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 57 อาคารปาร์เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชั้น 12 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 

โทรศพัท ์ : 02 256 0400 

โทรสาร :  02 256 0475 

ท่ีปรึกษาทางดา้นประกนัภยั 

ช่ือ  : บริษทั ลอ๊คตั้น วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)  จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : อาคารยไูนเตด็เซ็นเตอร์ ชั้น 35 

     323 ถนนสีลม เขตบางรัก 

  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ : 0 2635 5000  

โทรสาร : 0 2635 5112 

20 การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตาม
ขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีข้ึนและ
ด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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20.1 การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาเสนอขายและตามระยะเวลาเสนอขาย
ท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน 

20.1.1  ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 500  ราย โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดให้แก่ผูจ้องซ้ือพิเศษ
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และประมาณร้อยละ 33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
ทั้งหมดใหแ้ก่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว  บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปโดยใชก้ระบวนการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีใหโ้อกาสแก่ผู ้
จองซ้ือทุกรายอยา่งเป็นธรรมตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

20.1.2 วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและเอกสารการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจจองซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
และผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขาย  

20.1.3 วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผูจ้องซ้ือทัว่ไป 

ส าหรับเงินสดหรือเงินโอน  

ตั้งแต่วนัท่ี [•] 2556 ถึง วนัท่ี [•] 2556 ในวนัและเวลาท าการของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน และ ในวนัท่ี  [•] 2556 ตั้งแต่เวลาเปิดท า
การของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน 
ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู ้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขาย 

ส าหรับเงินช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์
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ตั้งแต่วนัท่ี [•] 2556 ถึง วนัท่ี  [•] 2556 ในวนัและเวลาท าการของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน และในวนัท่ี  [•] 2556 ตั้งแต่เวลาเปิดท า
การของส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาบริษัทจัดการหรือผู ้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน ถึงเวลา 12.00 น.  

ส าหรับผูจ้องซ้ือประเภทผูจ้องซ้ือพิเศษ หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้ หรือผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย 
โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบับุคคลดงักล่าว 

ตั้งแต่วนัท่ี [•] 2556 ถึงวนัท่ี [•] 2556 ในวนัและเวลาท าการของส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุน 

20.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

20.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

(2) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคาร หรือส าเนารายการเดินบญัชี (Statement) ท่ีระบุ
เลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือโดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยการโอนเงินเขา้บญัชี 

20.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(5)  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ .ธนาคารกสิกรไทย  หรือส าเนารายการเดินบัญชี 
(Statement) ท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือโดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปัน
ผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยการโอนเงิน
เขา้บญัชี 

20.2.3 กรณีบุคคลต่างดา้ว 
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เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และถ่ินท่ีอยู่ และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ี
บริษทัจดัการจะเห็นสมควร รวมทั้ งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงลงนามรับรองความ
ถกูตอ้ง ส าหรับกรณีบุคคลธรรมดา และหนงัสือรับรองบริษทั ส าหรับกรณีนิติบุคคล 

 

หมายเหตุ 
-  กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั 
-  ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรับรองว่ายินยอมท่ีจะผกูพนัตามขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไว้

ในโครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดป้ระกาศ ก าหนด ทั้งท่ีไดมี้อยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ 

- ผูจ้องซ้ือจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และไดรั้บการ
ประเมินระดบัความเส่ียงของผูล้งทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีผูจ้องซ้ือท าการจองซ้ือดว้ยก าหนด 

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่รับจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเปิดบัญชีกองทุนในช่ือร่วม 
กองทุนของผูเ้ยาว ์หรือผูท่ี้อายนุอ้ยกว่า 20 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1574 (11)   และ 
มาตรา 1598/4  ซ่ึงหา้มการท านิติกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูเ้ยาว ์ยกเวน้แต่ศาลสัง่ 

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ทดแทนหรือเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร 
20.3 วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจจองซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบจองซ้ือ
หน่วยลงทุนเพ่ือแสดงความจ านงในการจองซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามและประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และช าระเงินค่าจองซ้ือตามวิธีการใน
ขอ้ 20.4 ภายในวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีไดก้ าหนดในหนังสือช้ีชวน ผูจ้องซ้ือตอ้งจองซ้ือ
อย่างต ่า 2,000 หน่วย และเพ่ิมเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย โดยช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีราคาสูงสุด (11 
บาทต่อหน่วย) พร้อมกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
ทั้งหมดตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด พร้อมเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีรับการจองซ้ือจะส่งมอบหลกัฐานการจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้
จองซ้ือ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีราคาเสนอขายสุดท้ายมีราคาต ่ากว่าราคาจองซ้ือหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาจองซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก  

ในการจองซ้ือผูจ้องซ้ือจะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
กบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีก าหนดไววิ้ธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
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20.3.1 ออกใบหน่วยลงทุนโดยระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัส่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุ
ในขอ้ 24 

20.3.2 ฝากหน่วยลงทุนไวท่ี้บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะ
น าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือนั้น 

20.3.3 ฝากไวก้บันายทะเบียน ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้ฝากไว้
กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูจ้องซ้ือ (เขา้บญัชี 600)  

อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อ
การลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

20.4 การรับช าระและการเกบ็รักษาเงนิค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

20.4.1 กรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั 

(1) กรณีจองซ้ือผา่นบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ
หน่วยลงทุน ณ วนัจองซ้ือ โดยมีวิธีการช าระเงิน ดงัน้ี 
(ก) หากท าการจองซ้ือภายในวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายไม่เกิน 12.00 น. 

หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงิน
ค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ โดยช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า 
“เช็คธนาคาร”)หรือดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนั โดยใหล้ง
วนัท่ีไม่เกินวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน 

 ในการช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน
ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพ่ือเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพยใ์นนาม 
"บญัชีจองซ้ือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ " ท่ีบริษทั
จดัการและผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ปิดไวก้บั บมจ . ธนาคารกสิกรไทย และผูจ้องซ้ือ
จะตอ้งเขียนช่ือ นามสกุล สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท์ลงบนดา้นหลงัของเช็ค 
ดราฟต์ หรือค าสั่งจ่ายเงินให้ชดัเจน และผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม
ธนาคาร หรือค่าใชจ่้ายในการโอนเงินหรือแลกเปล่ียนเงินโดยจ่ายใหธ้นาคารต่างหากจาก
จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ  

(ข) หากท าการจองซ้ือในวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอ
ขาย ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ โดยช าระเป็นเงินสด
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หรือเงินโอนเท่านั้น  บริษทัจดัการจะถือว่าผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท าการจองซ้ือในวนัท า
การท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินได ้  

(2) กรณีจองซ้ือผา่นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน 

ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ณ 
วนัจองซ้ือโดยมีวิธีการช าระเงิน ดงัน้ี 
(ก) หากท าการจองซ้ือภายในวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย ไม่เกิน 12.00 น. หรือ

เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูส้นบัสนุนการขาย ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ โดยช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า“เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนั โดยใหล้งวนัท่ี
ไม่เกินวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หรือช าระเป็นเงินสด การโอนเงิน  

(ข) หากท าการจองซ้ือในวนัท าการก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 12.00 น. หรือ
เวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผูส้นับสนุนการขาย ถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย ผู ้
จองซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเตม็จ านวนท่ีจองซ้ือ โดยช าระเป็นเงินสดหรือเงิน
โอน เท่านั้น 

ทั้งน้ี การช าระเงินค่าจองซ้ือผ่านระบบโอนเงินอตัโนมติัจะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีไดเ้ปิด
บญัชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนราย
อ่ืนท่ีไดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพ่ือช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมติั และระบบ
การโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลบงัคบัแลว้ในวนัจองซ้ือ ส่วนการช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ใหขี้ดคร่อมสัง่จ่ายเพ่ือเขา้บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์
ในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ” ท่ีผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืนก าหนด พร้อมทั้ งเขียนช่ือ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไวด้า้นหลงั โดยบริษทัจดัการจะท าการรวบรวมเงินค่า
จองซ้ือในส่วนของผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน เพ่ือช าระค่าจองซ้ือต่อไป 

บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะก าหนดราคาสุดท้ายโดยใช้วิธี 
bookbuilding หรือ ก าหนดราคาสุดทา้ยจากความประสงค์ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละระดบัราคา
ของช่วงราคา 10.5 – 11.0 บาท ของนกัลงทุนสถาบนัท่ีแจง้มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยจะเป็นราคาท่ีมีนกัลงทุนสถาบนัเสนอความตอ้งการซ้ือเขา้มา 
และท าให้บริษทัจดัการระดมทุนเพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกได ้โดยบริษทั
จดัการจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ยโดยเร็วภายหลงัการก าหนดราคาเสนอขาย
สุดทา้ยแลว้เสร็จ 
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20.4.2 กรณีผูล้งทุนสถาบนัหรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้หรือผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าว 
ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้ หรือผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ดงักล่าวท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนอาจจะช าระเงินค่าจองซ้ือภายหลงัจากท่ีทราบผลการจดัสรรแลว้ 
ทั้งน้ี ตามจ านวน วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนดหรือแจง้โดยบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุน 
กรณีวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดเ้ป็นวนัหรือเวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนไปแลว้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนราย
นั้น ยกเวน้กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าวผูจ้องซ้ือท่ีไดช้ าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแลว้จะยกเลิกการจองซ้ือและขอคืนเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินค่าจองซ้ือในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนใดๆ (ถา้มี) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

20.5 การจองซ้ือหน่วยลงทุน การช าระเงิน และการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนโดยผู้ ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศผ่านผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเบือ้งต้น 

ให้การจองซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศท่ีประสงค์จะให้ผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนเบ้ืองตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

20.5.1 ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้จะด าเนินการจองซ้ือหน่วยลงทุนแทนผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศราย
เดียวหรือหลายราย และภายใตก้ารจองซ้ือรวมกนัหรือแยกต่างหากจากกนั โดยตอ้งน าส่งใบจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศไดล้งลายมือช่ือเพ่ือแสดงความประสงคท่ี์จะจองซ้ือ
หน่วยลงทุน (ใบจองซ้ือของผูล้งทุนสถาบนั) ให้แก่บริษทัจดัการเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ
จองซ้ือ ทั้งน้ี เอกสารดงักล่าวตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศประสงค์
จะจองซ้ือท่ีตรงกับจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู ้ซ้ือหน่วยลงทุนเบ้ืองต้นจองซ้ือแทนผู ้ลงทุน
ต่างประเทศดงักล่าว 

20.5.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้อาจจะส ารองจ่ายค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษทั
จดัการแทนผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศดงักล่าวตามจ านวนรวมของหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนสถาบนั
ต่างประเทศไดรั้บการจดัสรรจริง ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 21 

20.5.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 20.6 บริษทัจดัการจะด าเนินการคืนเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 20.6 
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20.5.4 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใน
กรณีท่ีบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ 

20.6 การคืนเงนิค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
20.6.1 เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทุนรวม หากบริษทัจดัการ 

(1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 500 ราย  
(2)   จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี

นโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จเกิน
กวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม   

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มลูค่าไม่ถึง 2,000,000,000 บาท 
(4)   จ าหน่ายหน่วยลงทุนเม่ือรวมกับมูลค่าการกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี) ไม่เพียงพอท่ีจะ

ลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
(5)   จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เป็นไปตามขอ้ 8.1.2  ขอ้ 

8.1.4 ขอ้ 8.1.5 และขอ้ 8.1.6 
ให้ถือว่าโครงการจดัการกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง โดยบริษทัจัดการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ี
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันับแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน  โดยการโอน
เงินเขา้บญัชีในช่ือของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน หรือช าระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะ 

สั่งจ่ายในนามผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามแต่วิธีการท่ีผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนจะไดแ้จง้ความประสงค์ไวใ้นใบจองซ้ือ ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงท่ีบริษทัจดัการตอ้ง
รับผิดชอบ บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือครบถว้น 

20.6.2 การยติุการขายก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หากบริษทัจดัการประสงค์จะ
ยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการสามารถยติุการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
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บริษทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยติุการขายหน่วยลงทุนตาม
วรรคหน่ึงภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น  และให้การอนุมติัให้จดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษทั
จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใด
อนัหน่ึงท่ีบริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบ  บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 

20.6.3 การเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมได ้หากปรากฏกรณี
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนดไว ้โดยเม่ือมีการเพิกถอนการอนุมติัให้
จดัตั้งกองทุนรวม หากไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม 
บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดจากเงินท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนโดยใหน้ าความในขอ้ 20.6.1 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะด าเนินการใหมี้การเลิกกองทุน
รวมทนัที 

20.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขาย ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

20.7.1 การจองซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

20.7.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซ้ือหน่วยลงทุน ในจ านวนท่ีอาจเป็นเหตุให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดใน
หลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
เวน้แต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.7.3 เอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูส้นับสนุนการขายไดรั้บจากผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถว้น 

20.7.4 บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูส้นบัสนุนการขายเกิดขอ้สงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 
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20.7.5 บริษทัจดัการเห็นวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกนัแลว้
ไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม 

20.7.6 บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูส้นับสนุนการขายขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือ
หน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการหรือผูจ้ดั
จ าหน่ายหรือผูส้นบัสนุนการขายเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกรณี
ท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่
กองทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูส้นบัสนุน
การขายเป็นหลกั 

 

20.8 การน าหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษทัจดัการจะน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดย
เม่ือกองทุนรวมไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ บริษทัจดัการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพ่ือให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทั่วไปเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

21 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

21.1 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุน 

21.1.1 บริษทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออก
และเสนอขายทั้งหมด ให้แก่ผูจ้องซ้ือพิเศษตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  แต่ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัไดไ้ม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ในส่วนของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว บริษทัจดัการจะเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูท่ี้จะให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่กองทุนรวมและกลุ่มบุคคลเดียวกนัเป็นล าดับแรก ทั้ งน้ี รายช่ือหรือ
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ลกัษณะของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งสัดส่วนของหน่วยลงทุนท่ีบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรมี
รายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั จ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและ
เสนอขายทั้งหมด 

ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือท่ีระบุขา้งตน้เป็นจ านวนมาก และบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผูจ้องซ้ือดงักล่าวทุกรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือได ้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือดงักล่าวตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

21.1.2 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้จองซ้ือทั่วไป ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือทัว่ไปจะท าโดยใชห้ลกั "Board Lot" โดยหากผูจ้อง
ซ้ือท าการจองซ้ือมากกว่า 1 ใบจองซ้ือ บริษทัจดัการสงวนสิทธิพิจารณาน าใบจองซ้ือ
ดงักล่าวมารวมกนัเพ่ือจดัสรร โดยใชห้ลกัการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกรายตาม
จ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดก่อน หลงัจากนั้นจึงจะจดัสรรเพ่ิมเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย 
ให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกราย จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการท่ีเปิดเสนอ
ขายซ่ึงไม่รวมถึงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีระบุในขอ้ 21.1.1 จองซ้ือ  หากในการจดัสรรเพ่ิม
ทุก 100 หน่วย ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูผู้จ้องซ้ือทัว่ไปทุกราย บริษทัจดัการจะจดัสรร
ให้แก่ผูจ้องซ้ือทั่วไปตามหลกัเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 
เฉพาะจากผู ้จองซ้ือทั่วไปท่ียงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ และ
ด าเนินการแจง้ผลการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแยกเป็นแต่ละใบจอง 

(2) ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือทั่วไปเป็นจ านวนมาก จนบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือทั่วไปทุกรายตามจ านวนเงินจองซ้ือต ่าสุดได้ บริษัทจดัการจะ
จัดสรรให้แก่ผู ้จองซ้ือทั่วไปตามหลักเกณฑ์ สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบ
คอมพิวเตอร์  

21.1.3 ผูจ้องซ้ือรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีจองซ้ือหรือนอ้ยกว่าท่ีจองซ้ือไวต้ามจ านวนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
การจองซ้ือ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร 

21.1.4 อยา่งไรกต็าม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือหน่วย
ลงทุนในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ 
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21.1.5 สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนทนัทีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรร
หน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการ
ใหมี้การออกและจดัส่งใบยืนยนัการจองซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี ใบหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรรทุกราย 

21.2 ข้อจ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

21.2.1 หลกัเกณฑ ์และขอ้จ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ 
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยให้ถือว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้  

21.2.2 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี    

(1) หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และ 

(2) ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

21.2.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

21.2.4 บริษัทจดัการอาจจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลดังต่อไปน้ีเกินกว่าอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 21.2.2 ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวม  

(1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(2) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(3) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
(4) กองทุนประกนัสงัคม 
(5) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

21.2.5 อตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21.2.2 จะไม่น ามาใชก้บับริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีรับหน่วยลงทุน
ไวใ้นลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นการรับหน่วยลงทุนตามสญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ 

(2) การรับหน่วยลงทุนอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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(ก) บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินอตัราท่ีก าหนด
ในขอ้ 21.2.2 ไวไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน 

 (ข) ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจ ากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อตัราดงัต่อไปน้ี 

1. ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ
กองทุนรวม และ 

2. ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุน 

(ค) ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม (ก) บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน
จะถูกจ ากดัสิทธิในการรับเงินปันผลและการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนท่ีถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดในขอ้ 21.2.2  

21.2.6 ในกรณีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพ้ืนฐานมีการก าหนดสดัส่วน
การลงทุนของคนต่างดา้วไว ้ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่คนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย   

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพ้ืนฐานมีการก าหนดสดัส่วน
การลงทุนของคนต่างด้าวไวแ้ตกต่างกัน  บริษทัจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดไวต้ ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

22 การเพิม่เงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการลงทุนในทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติม หรือเพ่ือด าเนินการปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุน
รวมไดม้าจากการลงทุนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน ์

22.1 หลกัเกณฑ์การเพิม่เงนิทุน 

ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 

22.1.1 ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

22.1.2 การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไม่ขดัหรือแยง้กบัโครงการจดัการกองทุนรวม หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าวดว้ย  
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22.1.3 ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนบางราย  ตอ้งไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด คดัคา้นการ
เพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

22.1.4 ได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เวน้แต่เป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน และไดรั้บช าระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

22.1.5 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการมิไดเ้ร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 1 
ปีนับแตวนัท่ีไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการขอมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุนอีกคร้ังหน่ึง 

 

 

23  การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1    หลกัเกณฑ์การลดเงนิทุน 

   ในการลดเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 
 23.1.1  บริษทัจดัการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   เฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการได้รับโอนผลประโยชน์ตามสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ส าหรับผลการ
ด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้ งแต่  1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน และผลการ
ด าเนินงานในงวดการด าเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดย
บริษัทจัดการจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยอ้างอิงจาก
ประมาณการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) ซ่ึงประมาณการการลดทุนเงินจดทะเบียนโดยเหตุดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ปี 

(พ.ศ.) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เงินลดทุนจดทะเบียน 

(หน่วย:ลา้นบาท) 

391 413 487 438 616 1150 648 695 757 
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หมายเหตุ:  ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าค านวณจากกระแสเงินสดท่ี
ได้รับจากรายได้ของโรงไฟฟ้า และกระแสเงินสดจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า 
รายละเอียดดงัน้ี 
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า = กระแสเงินสดรับท่ีได้จากรายไดข้อง
โรงไฟฟ้า - กระแสเงินสดจ่ายส าหรับรายจ่ายของโรงไฟฟ้า + การเปล่ียนแปลงรายการ
ตั้งส ารอง + เงินสดคงเหลือตน้งวด - เงินสดคงเหลือขั้นต ่า 
โดยคิดจากผลประกอบการรายหก (6) เดือน ในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
และรอบเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี โดยช าระภายในวนัท่ี 31 ของเดือน
มีนาคม และภายในวนัท่ี 30 ของเดือนกนัยายนของแต่ละปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา
โอนผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 
ในกรณีท่ีผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อน
ให้แก่กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง มีจ านวนมากกว่าประมาณการ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วงระยะเวลานั้น ให้ถือว่ากองทุน
รวมไดรั้บผลประโยชนท่ี์เป็นส่วนเกินดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีท่ีผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีบี.กริม 1 และ บี.กริม 2 ไดโ้อน
ให้แก่กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง มีจ านวนน้อยกว่าประมาณการ
ผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับช่วงระยะเวลานั้น ส่วนท่ีขาดดงักล่าว
จะถกูยกยอดไปช าระในรอบการลดทุนถดัไปจนกวา่กองทุนรวมจะไดรั้บช าระ  
เม่ือครบวนัส้ินสุดสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 
และ บี.กริม 2 และบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2  ไม่มีภาระหน้ี ค่าเสียหาย หรือเงิน
จ านวนอ่ืนใดคา้งช าระแก่กองทุนรวม นอกเหนือจากส่วนท่ีขาดคา้งของผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของบี.กริม 1 และ/หรือบี.กริม 2 ตามท่ีกล่าวข้างต้น
ส าหรับช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของกองทุนรวม และบี.กริม1 
และ/หรือบี.กริม 2 เก่ียวกบัส่วนท่ีขาดคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 
90 วนันับตั้งแต่วนัส้ินรอบการด าเนินงานในแต่ละงวด โดยบริษทัจดัการจะพิจารณา
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีจะลดลง เม่ือ
ไดรั้บหนงัสือน าส่งผลประโยชนจ์ากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบี.กริม 1 และ บี.กริม 
2 ซ่ึงบริษทัจดัการจะไดรั้บหนงัสือน าส่งดงักล่าวภายใน 45 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินรอบการ
ด าเนินงานในแต่ละงวด ทั้ งน้ี ก่อนการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมทุกคร้ัง 
บริษทัจดัการจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะลดลง
ต่อไป 
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(2)         กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการจ่ายเงินปันผล  ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทุนรวม
ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 

(3) กองทุนรวมมีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณ
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม 

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   
23.1.2     บริษทัจดัการจะด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีกองทุน

รวมมีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมแลว้  แต่
ปรากฏเหตุขดัขอ้งในภายหลงัอนัท าให้ไม่สามารถไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดงักล่าวได ้

23.1.3    การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมท่ีเป็นกรณีตามขอ้ 23.1.1 (2) (3) และ (4) บริษทัจดัการ
จะขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  

23.1.4    การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการอาจกระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  และจะเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หกัเงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวจากก าไรสะสมของ
กองทุนรวม 

 
24 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
24.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ใบหน่วยลงทุนและระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
24.2 เงือ่นไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

24.2.1 เม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนไดรั้บใบจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือไดช้ าระเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้  บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนในนาม
ของบริษทัจดัการจะส่งมอบตน้ฉบบัใบจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน  

24.2.2 นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนต่อเม่ือบริษทัจดัการไดรั้บช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนนั้นไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการเรียบร้อยแลว้ โดยนายทะเบียนจะตอ้ง
โอนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปฝากท่ีบญัชีของนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชี
ของผูรั้บฝากหน่วยลงทุนท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเขา้บญัชี
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) ส าหรับการเขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนต่อไป 
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24.2.3 ส าหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีระบุในใบจองซ้ือหน่วยลงทุนใหบ้ริษทัออกใบหน่วยลงทุนใหน้ั้น 
บริษทัจะออกใบหน่วยลงทุนใหภ้ายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุน
รวม 

24.2.4 ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นระบบไร้ใบหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วย
ลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ โดยการออกใบหน่วย
ลงทุนจะมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกใบ “ค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน” ซ่ึงขอรับไดจ้ากบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วย
ลงทุนนั้น 

(2) นายทะเบียนด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีผูถื้อหน่วยกรอกในใบ “ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน” 

(3) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซ่ึงระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วย
ลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการและประทบัตรา
ส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้จึงจะถือว่าใบหน่วย
ลงทุนถกูตอ้งและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 

25 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุน
รวม (ถ้าม)ี ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี และบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน  

25.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ 

บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

25.1.1 สิทธิในการด าเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑก์ารลงทุน ขอ้จ ากดั
การลงทุน และโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั รวมถึงสัญญาต่างๆ ท่ีไดท้ าข้ึน ตลอดจนขอ้ผกูพนัตามใบ
จองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

25.1.2 สิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือหนงัสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย
ได ้ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัต่อขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี 
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25.1.3 สิทธิในการลาออกจากการท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัการให้กบักองทุนรวม และ/หรือเลิกโครงการ 
ตามขอ้ 25.1.5 

25.1.4 สิทธิในการยับย ั้ งพิ เศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเสียช่ือเสียง หรือไดรั้บความเสียหาย หรือขดั
ต่อประโยชนข์องกองทุนรวม 

25.1.5 สิทธิในการด าเนินการจดัการโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณี
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยติุโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษทัจดัการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษทั
จดัการอ่ืนมารับหน้าท่ีได้ภายในก าหนดเวลา 90 วนัให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียด
ตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษทัจดัการ) 

(2) สิทธิในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือ ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ก าหนด อนุมติั 
เห็นชอบ ผอ่นผนั และ/หรือสัง่การ 

(3) สิทธิในการแกไ้ข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายไดมี้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข  เพ่ิมเติม 
ประกาศ ก าหนด อนุมติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน โดยการแกไ้ข 
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงโครงการจะกระท าตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน โดยบางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงทรัพยสิ์นอ่ืน
ของกองทุนรวมตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

(5) สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพ่ือให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรักษา
ไวซ่ึ้งสิทธิและประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย ์
และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

25.1.6 สิทธิในการสั่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีก าหนด 

25.1.7 สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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25.1.8 จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ รวมทั้งเขา้ท าสัญญาต่างๆ ในนามของ
กองทุนรวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

25.1.9 ด าเนินการดงัต่อไปน้ีในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(1) เปิดเผยร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานดว้ยวิธีการท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได ้ก่อน
วนัเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลท่ีครบถว้น 
ถกูตอ้ง เพียงพอ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน  

(2) จดัส่งหนงัสือช้ีชวนท่ีมีสาระส าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างใหแ้ก่ส านกังานไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั
ท าการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนแก่ผูล้งทุน 

(3) จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนแก่ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยตอ้งมี
ระยะเวลาท่ีพอสมควรแก่การท่ีผู ้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนก่อนการ
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือช้ีชวน
ตาม (1) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

(4) การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ตอ้งให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะท่ีท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด  ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
โฆษณาเพ่ือสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์าใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

(5) ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) จดัให้มีผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเพ่ือท าหนา้ท่ี
ขายหน่วยลงทุนหรือใหค้ าแนะน ากบัผูล้งทุนรายยอ่ย 

(ข) ประชาสัมพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกวา้งขวางเพ่ือใหมี้การกระจายขอ้มูล
เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

25.1.10 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท า
การนบัตั้งแต่วนัถดัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

25.1.11  ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่วนัจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

25.1.12  น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้ง
จดัหาผลประโยชน ์การใหเ้ช่า ใหสิ้ทธิ ใหผู้อ่ื้นด าเนินการ จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอน 
และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีลงทุนไว้
ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ โดยเป็นไปตาม
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ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 

25.1.13  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เกินกว่าอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นข้อ 8.1.2 ข้อ 8.1.4 และข้อ 8.1.5 แลว้แต่กรณี บริษทัจดัการจะด าเนินการตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

25.1.14  บริหารและจดัการกองทุนรวมดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โครงการจดัการ
กองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และมติผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย  

25.1.15  ด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตาม
สาระส าคญัท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

25.1.16  ปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกบั
บริษทัจดัการ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 
กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว  หาก
บริษทัจดัการไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น  ให้ถือว่าบริษทั
จดัการไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 

25.1.17  จดัใหมี้การรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไว้
ในโครงการ 

25.1.18  จดัสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

25.1.19  จดัให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.20 จดัให้มีการตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.21  จดัใหมี้ระบบงานส าหรับการบริหารและจดัการกองทุนรวม อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การคดัเลือกและดูแลบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม ใหมี้ความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทุนรวม 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้งกองทุนรวม รวมทั้งการตรวจสอบ
และสอบทาน (การท า due diligence) รัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน  
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ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีถกูตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

(3) การก ากบัดูแลบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

25.1.22  ด าเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของบริษัทจัดการ และน า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไวก้ับผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

25.1.23 จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถกูตอ้งและจดัท ารายงานการลงทุนของกองทุน
รวมให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

25.1.24  จดัให้ไดม้าซ่ึงรายไดแ้ละผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินไดแ้ละผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน ์

25.1.25 แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืน
แทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี โดยไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.26  จดัใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

25.1.27  แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

25.1.28  แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุน เพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดการกองทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

25.1.29  แต่งตั้งผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน เพ่ือท าหน้าท่ีขายหน่วยลงทุนหรือให้ค าแนะน าแก่ผูล้งทุน ทั้ งน้ี ผู ้
ติดต่อกบัผูล้งทุน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

25.1.30 แต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และเกบ็รักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทุน
รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจง้การแต่งตั้งดงักล่าว
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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25.1.31  แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าและจัดให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

25.1.32 จดัให้มีผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดแห่ง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี 
รวมถึงการเปล่ียนตัวผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจง้การแต่งตั้งดังกล่าวให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.1.33 แต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพ่ือท าหนา้ท่ีจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะตั้งบริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั 

25.1.34  แต่งตั้งท่ีปรึกษา(ถา้มี) ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้ง
กองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม ท่ีปรึกษา
ในการตรวจสอบทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น เป็นตน้ 

25.1.35 แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุน อาทิเช่น ท่ีปรึกษา ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
ผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ผูจ้ ัดท าประมาณการ ผู ้ตรวจรับอาคาร ผูดู้แลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ 

25.1.36 รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ และสั่งใหผู้มี้หนา้ท่ีต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น ท่ีปรึกษา ผูคุ้ม
งานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่งจดัท ารายงานต่างๆ และ/หรือด าเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้งและ/หรือตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
และ/หรือผูมี้อ  านาจตามกฎหมายร้องขอ 

25.1.37  ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้น
อนาคตหรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได ้บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของส่วนแบ่งรายไดท่ี้กองทุนรวมไดรั้บ
อยา่งสม ่าเสมอ 

(2) หากพบความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บส่วนแบ่งรายได้
ท่ีถกูตอ้งครบถว้นตามขอ้ตกลง ตอ้งด าเนินการหรือมอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญด าเนินการ
ใหผู้ป้ระกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

25.1.38 ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) ถึง (4) บริษทัจดัการจะจดัให้มี
ขอ้ก าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูเ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งท่ีน าทรัพยสิ์นกิจการ
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โครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ มีหนา้ท่ีรายงานขอ้เท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษทัจดัการโดยไม่ชกัชา้ เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อ
มลูค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

25.1.39  ในการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนดว้ยการเขา้ถือหุ้นของบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือกลไกท่ีจะท าใหบ้ริษทั
จดัการสามารถดูแลและควบคุมให้บริษทัดงักล่าวมีการประกอบกิจการท่ีเป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวม และตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปใน
ท านองเดียวกบัการปฏิบติัของกองทุนรวมโดยอนุโลม ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการของบริษทัจดัการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการของบริษทันั้น  โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็น
ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(2) ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเพ่ือใหผู้บ้ริหารและบุคคลผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

(3)   การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเพ่ือใหก้ารกูย้ืมเงินและการก่อภาระผกูพนัของ
บริษทัดงักล่าว (ถา้มี)เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัการกูย้ืม
เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยอนุโลม 

(4) การจดัให้มีมาตรการท่ีจะท าให้ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการด าเนินการ
ของบริษทัจดัการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการหรือกลไกท่ีบริษทัจดัการไดว้างไวต้าม
ขอ้ก าหนดน้ี 

การด าเนินการของบริษทัจดัการเพ่ือให้บริษทัตามวรรคหน่ึงมีการประกอบกิจการในท านอง
เดียวกบัการปฏิบติัของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง มิให้รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 
6.1.8 (1)  โดยบริษทัดงักล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเองได ้  

25.1.40 ก ากบัดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของตนปฏิบติังานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสมาคม
ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

25.1.41  อ านวยความสะดวกแก่ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูดู้แลผลประโยชน ์
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเก่ียวกับกองทุนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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25.1.42  ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้ งหมดของกองทุนรวมตามท่ี
เห็นสมควร 

25.1.43  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของบริษทัจดัการ 

25.1.44  ค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันับแต่วนัส้ินไตรมาส ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ออกตามมาตรา 117 โดยอนุโลม 

25.1.45  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสิทธิในการ
รับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตตามขอ้ 6.1.1 (3) 
หากกองทุนรวมมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรั้บรายไดใ้นอนาคตทั้งจ านวน  บริษทัจดัการจะ
วิเคราะห์สิทธิไดเ้สียทางทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกบัสิทธิของ
เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิอ่ืนในรายไดใ้นอนาคตนั้น  พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทาง
กฎหมายในเร่ืองดงักล่าวไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

25.1.46 รายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ เม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด 
ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้
อยา่งมีนยัส าคญั หรือตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด โดยในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
มีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษัทจดัการจะจดัส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย 

25.1.47  น าส่งงบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่
ละไตรมาส และงบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็น
แลว้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมงบการเงินของกองทุน
รวม โดยงบการเงินของกองทุนรวมท่ีจัดท าข้ึนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียน
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะส่งงบการเงินดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

25.1.48 ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นหุน้หรือตราสาร
แห่งหน้ีท่ีออกโดยบริษทัตามขอ้ 6.1.1 (5) บริษทัจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบังบการเงินเป็นการ
เพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

25.1.49 ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ 
บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทุก ๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินนั้ น และส่งรายงานดังกล่าวให้ส านักงานภายใน 30 ว ันนับแต่วันสุดท้ายของ
ก าหนดเวลา 6 เดือน โดยรายงานความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ยตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจด
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ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะจดัส่งรายงานดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ย 

25.1.50 จดัท าและน าส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านักงานภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอยา่ง
นอ้ยตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

25.1.51  จดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือมีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

25.1.52  เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามข้อก าหนดเง่ือนไข 
หลกัเกณฑ ์ท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

25.1.53  ด าเนินการเพ่ิมเงินทุน และลดเงินทุนตามขอ้ก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
และ/หรือด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

25.1.54  กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 

25.1.55  ด าเนินการฟ้องร้อง หรือแกต่้างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั้งตวัแทน
เพ่ือกระท าการดงักล่าว 

25.1.56  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัทรัพยสิ์น สิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนท่ี
กองทุนรวมถือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

25.1.57  ยกเลิกกองทุนรวมตามขอ้ก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

25.1.58  แต่งตั้งผูช้  าระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพ่ือท าหนา้ท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนตามแต่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีใหเ้สร็จส้ิน และ
แจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบ 

25.1.59  ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

25.1.60  ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เงือ่นไขการเปลีย่นบริษทัจดัการ 
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กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษทัจดัการไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี และ/หรือเม่ือไดรั้บการอนุมติั
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้เปล่ียนบริษทัจดัการ  ผูถื้อหน่วยลงทุน
จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 
เวน้แต่บริษทัจดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว โดยท่ีหาก
สาเหตุการเปล่ียนบริษทัจดัการนั้น มิไดเ้กิดจากความผิดหรือการประกอบหนา้ท่ีบกพร่องอย่าง
ร้ายแรงอนัเกิดจากบริษทัจดัการโดยตรงแลว้ กองทุนรวมจะตอ้งจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการใหก้บับริษทัจดัการ ตามจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีโดยให้ใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ท่ีไดค้  านวณไวข้องเดือนล่าสุดเป็นฐานใน
การค านวณ ทั้งน้ีหากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมติัให้มีการเปล่ียนบริษทัจดัการเม่ือกองทุนรวม
บริหารไปแลว้เป็นระยะเวลาดงัน้ี 

 1 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 4 ปี 

 2 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 3 ปี 

 3 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 2 ปี 

 2 ปีบริบูรณ์ บริษทัจดัการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
รวมทั้งส้ิน 1 ปี 

 5 ปีบริบูรณ์ กองทุนรวมไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการให้แก่บริษทั
จดัการ 

ทั้งน้ี ในกรณีเกิดขอ้พิพาท ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ  านาจในการตดัสินว่าสาเหตุการเปล่ียนบริษทั
จดัการเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนา้ท่ีบกพร่องอยา่งร้ายแรงของบริษทัจดัการหรือไม่   

 (2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัจะมีผลให้บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกับ
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้
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เป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่บริษทัจดัการ และบริษทัจดัการไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีต่อไป บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้ งน้ี บริษทัจดัการ
จะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหนา้ท่ีต่อไป 
โดยบริษทัจดัการจะน าเสนอบริษทัจดัการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง ทั้ งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ด าเนินการแต่งตั้ งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
บริษทัจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ 
การด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยส าคญั (การเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงการถือหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด) หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนรวม
ต่อไป ทั้ งน้ี บริษทัจดัการจะต้องแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไปโดยบริษทัจดัการจะน าเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงคท่ี์จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่
เอง ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน 90 
วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจัดการ
กองทุนรวม ซ่ึงมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีบริษทัจดัการไดต่้อไป บริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการจนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
บริษทัจดัการ 

ในการเปล่ียนตวับริษทัจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าว
การลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3)  ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น แต่กองทุนรวมและ/
หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษทัจดัการอ่ืนใดมารับหนา้ท่ีไดภ้ายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทั
จดัการไดท้ าการบอกกล่าวบริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ โดยถือว่าการด าเนินการดงักล่าว
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

25.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ผูดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

25.2.1  ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัการกองทุนรวมของบริษทัจดัการอย่างเคร่งครัด ดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยี่ยงผูมี้วิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวม
และผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

25.2.2 หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศง 2535 ตลอดจน
ประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

25.2.3 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชนท่ี์ท าข้ึนกบับริษทัจดัการ 

25.2.4 ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติ 
ตลอดจนข้อผูกพัน ท่ีท าไว้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน  ภายใต้บทบัญญัติ ในมาตรา125 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตาม ให้แจง้บริษทั
จดัการโดยทนัที 

25.2.5 จดัท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทัจดัการกระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบญัญติัในมาตรา 125 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 
5 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชนไ์ดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

25.2.6 รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมออกจาก
ทรัพย์สินของผูดู้แลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอ่ืนๆ ภายใต้การดูแลของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้ งดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามท่ีตกลงกัน
ระหวา่งบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน ์

25.2.7 จดัท าบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชี
แสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

25.2.8 รับมอบ ตรวจนบัและจดัท าบญัชีรวมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวม และ
ในกรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้ง
เก็บรักษาโฉนดท่ีดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น หนังสือกรมธรรม์
ประกนัภยั เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และในกรณีทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเก็บ
รักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้ น เอกสารอ่ืนใดท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าว เช่น สัญญาเช่า
หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น ยกเวน้ในการเก็บ
ทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้หรือบริษทัจดัการและ
ผูดู้แลผลประโยชนต์กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน  

25.2.9 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดงักล่าวข้างตน้เก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัการลงทุนหรือจ าหน่ายสิทธิ
การเช่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยกองทุนรวม เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมและประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

25.2.10  ช าระเงิน และ/หรือทรัพยสิ์น และ/หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจ่ายเขา้
บญัชีเพ่ือจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย ตามค าสั่งของบริษทัจดัการ ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือลด
เงินทุนของกองทุนรวม หรือตามผลของกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลบงัคบัใช ้

25.2.11  รับเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือในกรณี
เพ่ิมทุนจากบริษทัจดัการ เพ่ือเขา้บญัชีเงินฝากของกองทุนรวม 

25.2.12  แจง้ให้บริษทัจดัการทราบ หากบริษทัจดัการมีการด าเนินการใดๆ ท่ีมิไดเ้ป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวม และ/หรือตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

25.2.13  จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัจดัการ 

(1) รายละเอียดเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกส้ินวนัท าการท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการในประเทศไทย (“วนั
ท าการ”) 

(2) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์
ทุกส้ินวนัท าการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีค่าซ้ือหลกัทรัพย ์และลกูหน้ีค่าขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(4) รายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุน ตามท่ีตกลงร่วมกนั ระหว่างสัญญา
หรือตามท่ีกฎหมายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้ผูดู้ผลประโยชน์มีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัท า 

25.2.14  เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท ารายงานขา้งตน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะใช้ขอ้มูลซ่ึงไดจ้ากบริษทั
จดัการหรือบุคคลใดๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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25.2.15 รายงานท่ีไดจ้ดัท าโดยผูดู้แลผลประโยชน์ขา้งตน้ให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการ 
หากบริษทัจดัการมิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

25.2.16 ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต.และ/หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกคน หรือเม่ือไดรั้บค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใน
การฟ้องร้องบงัคบัคดีใหผู้ดู้แลผลประโยชนเ์รียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้

25.2.17  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งผูช้  าระบญัชีเพ่ือการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนตามอตัราท่ีจะไดต้กลงกนัและจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เม่ือได้รับแจง้การแต่งตั้ งผูช้  าระบัญชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอ่ืนๆ ของกองทุนรวมแก่ผูช้  าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทุน
รวม 

(2)  ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จส้ิน 

(3)  ดูแลให้ผูช้  าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในกรณีท่ีผูช้  าระบัญชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตาม
มาตราดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยไม่ชกัชา้ 

(4)  แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเม่ือไดรั้บค าสัง่จากผูช้  าระบญัชี 

25.2.18  ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม รับเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของกองทุน
รวม และน าเขา้ฝากในบญัชีออมทรัพยแ์ละ/หรือบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามค าสั่งของ
บริษทัจดัการ 

25.2.19  จ่ายค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ  

25.2.20 ในการรับและจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัทจัดการผู ้ดูแล
ผลประโยชน์จะด าเนินการรับหรือจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นวิธี
ปฏิบัติงาน (Work Procedure) นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการเป็นหนังสือและได้รับ
เอกสารประกอบการรับหรือจ่ายเงินดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นไปตามผลของ
กฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานราชการใดๆ หรือในกรณีอ่ืนใด เช่น เป็นค าสั่งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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25.2.21  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแก่กองทุนรวมในการขยายระยะเวลาเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนของกองทุน
รวม 

25.2.22  ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิ์นหรือรักษาสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เพ่ือผลประโยชน์ใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การรับเงินปันผล การรับดอกเบ้ีย หน่วยลงทุน และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 
การจองหุน้เพ่ิมทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น และการไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทุนรวม
พึงจะไดรั้บ รวมทั้งด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมทั้งแจง้ให้บริษทัจดัการทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู่อนัเก่ียวกบั หรือ
เก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั้นๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครอง
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

25.2.23  มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์ 

25.2.24  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

25.2.25  ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือขอใหพิ้จารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

25.2.26  ด าเนินการเพ่ิมหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และด าเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมหรือลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

25.2.27  ไม่น าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จ านอง จ าน า ขอ้ผูกมดัหรือภาระ
ผูกพนัใดๆ ทั้ งส้ิน อีกทั้ งจะไม่ให้ผูใ้ดยืม หรืออนุญาตให้ผูใ้ดครอบครองทรัพยสิ์น และ/หรือ
เอกสาร และ/หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการลงทุนใดๆ ของกองทุนรวม โดยไม่ไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัจดัการก่อน ยกเวน้กรณีการตรวจสอบเฉพาะหลกัฐาน การลงทุน
ทางบัญชีหรือการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายในของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือการ
ตรวจสอบโดยผูมี้อ  านาจท่ี ไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายเท่านั้น 

25.2.28  รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษทัจดัการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท า หรือ
ละเวน้การกระท าภายใตส้ัญญา หรือตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 
2535 และซ่ึงเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระท าตามหนา้ท่ีโดยเจตนาทุจริตของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท างานให้แก่ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนั
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สมควร ในขั้ นตอนการขออนุมัติภายในของผู ้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ท่ีผู ้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งด าเนินการภายใตส้ญัญา หรือตามโครงการจดัการกองทุนรวม 

25.2.29  ตกลงให้ผูแ้ทนของบริษทัจดัการรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผูส้อบบญัชีของ
กองทุนเขา้ตรวจนบัทรัพยสิ์น หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมท่ีเก็บรักษา
ไวห้รืออยู่ในความครอบครองของผูดู้แลผลประโยชนไ์ดต้ลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผูดู้แล
ผลประโยชน์ และใหค้วามร่วมมือใดๆ แก่บริษทัจดัการในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสัญญา 
หรือในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามท่ีบริษทัจดัการ ผูถื้อ
หน่วยลงทุน หรือผูมี้อ  านาจตามกฎหมายร้องขอ 

25.2.30 รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบักองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเวน้กระท า
โดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือ
การไม่ปฏิบติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ 

25.2.31  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามประกาศส านักงาน คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศอ่ืนใด ท่ีก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูดู้แลผลประโยชน ์ท่ีจะตอ้งใหค้วามเห็นชอบ 

25.2.32  ใหค้วามเห็นในเร่ืองท่ีขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน และผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจาก
การลงมติในเร่ืองดงักล่าวประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุน 

25.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของที่ปรึกษาทางการเงนิ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

25.3.1  ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้
ค าปรึกษาทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 

25.3.2 ใหค้ าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงิน
เพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์น รวมถึงการเพ่ิมเงินทุน  

25.3.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในสญัญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี)  

25.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้าม)ี  

ท่ีปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

25.4.1 ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหค้ าปรึกษาท่ีได้
ตกลงกนั 

25.4.2  ใหค้ าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการจดัหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน นั้น เพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม 
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25.4.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวมและตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของท่ีปรึกษาของ
กองทุนรวม 

25.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน 

บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

25.5.1  ไดรั้บค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพยสิ์น หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นจากกองทุน
รวมตามสญัญาท่ีท าข้ึนระหวา่งบริษทัจดัการกบับริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

25.5.2  ท าหนา้ท่ีในการประเมินค่า  หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

25.5.3 หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสญัญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 

26 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

26.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

26.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(1)  ในการเสนอขายคร้ังแรก : ไม่มี 

(2)  ในการเพ่ิมเงินทุน : ไม่มี 

26.1.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเกบ็ตามท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงโดยตดัจ่ายจากจ านวน
เงิน ท่ีโอนเข้าบัญ ชีนั้ นๆ ตามอัตราท่ีธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินก าหนด 

26.1.3 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

26.1.4 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามอตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

26.1.5 อ่ืนๆ (ระบุ)  : ไม่มี 

บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษทัจดัการ หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทุกราย ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้การจ าน าหน่วย
ลงทุนกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ 

26.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

26.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
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บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ  1.0 ต่อปีของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงค านวณโดยบริษทัจดัการและรับรอง
โดยผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือนทุกวนั
สุดทา้ยของเดือนและเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนรวมเป็นรายเดือน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นจ านวนทั้งส้ินไม่ต ่า
กวา่ 12,500,000 บาทต่อปี 

26.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.5 0 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงค านวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดย

ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นรายเดือน
ทุกวนัสุดทา้ยของเดือนและเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนรวมเป็นราย
เดือน  

นอกจากน้ี ผูดู้แลผลประโยชน์จะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการตรวจตราทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกองทุนรวมในอตัราไม่เกิน 50,000 บาทต่อคร้ัง ทั้งน้ี ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิก
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได ้เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ี
พกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 50,000 บาทต่อคร้ัง  

26.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

26.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงค านวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 

26.2.5 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพ่ิมเติมในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (ถา้มี)  ทั้ งน้ี ไม่เกินร้อยละ 3.00  ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละคร้ัง 

26.2.6 ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนตามท่ีจ่ายจริง (ถา้มี) เช่น ค่าท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าทนายความ เป็นตน้  

26.2.7 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

(1)  กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนเงินท่ี
จ าหน่ายได ้
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(2) กรณีมีการเพ่ิมทุน : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนเงินท่ีระดมทุนไดใ้นแต่ละ
คร้ัง 

(3) กรณีอ่ืนๆ: ตามท่ีจ่ายจริง ในอตัราไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี 

26.2.8 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย (ถา้มี) (ทั้งส่วนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทุน) 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ านวนเงินท่ีจ าหน่ายได ้ 

26.2.9 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน   

ตามท่ีจ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท ต่อท่านต่อการประชุมแต่ละคร้ัง เฉพาะในกรณีท่ีจดั
ใหมี้การประชุม หรือในจ านวนอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

26.2.10 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ (ถา้มี) 

ในการเสนอขายคร้ังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัจดทะเบียนกองทุน  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมตอ้งการเพ่ิมทุนหรือตอ้งการประชาสมัพนัธ์รายละเอียดของกองทุนรวมให้
ผูท่ี้สนใจทราบ หรือการประชาสัมพนัธ์อ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
ก าหนด จะเรียกเก็บตามอตัราท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหนา้ 

26.2.11 อ่ืนๆ (ระบุ) 

(1) ค่าธรรมเนียมจดัตั้งกองทุนรวม  

(2) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูส้อบบัญชี จะช าระตามอตัราท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการร่วมกบับุคคลดงักล่าว 

(4) ค่าธรรมเนียมบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น จะช าระตามอตัราและวิธีการท่ีก าหนดโดย
บริษทัจดัการร่วมกบับุคคลดงักล่าว  

(5) ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม 
ค่าใชจ่้ายจดัท ารายงาน หรือบทวิจยั 

(6) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการแลว้เสร็จ (ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 
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(7) ค่าจดัท าและจดัพิมพ์ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนหน่วยลงทุน รายงานผูถื้อ
หน่วยลงทุน รายงานประจ าปี และจดหมายต่างๆ ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ตลอดจนค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

(8) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียา
กร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

(9) ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ และ/หรือท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตราสาร  

(11) ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (12) ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับ
ช าระหน้ีใดๆ หรือค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพ่ือรักษาสิทธิของผู ้
ถือหน่วยโดยผูดู้แลผลประโยชนห์รือบริษทัจดัการ 

(13) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี (ถา้มี) อาทิ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรือด าเนินคดีใดๆ เพ่ือบงัคบัช าระหน้ีหรือคืนทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ  

(14) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี ก่อข้ึนโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเม่ือไดรั้บ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(15) ค่าใชจ่้ายในการตรวจตราทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวม 

(16) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม หรือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสมป์
ใดๆท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดใน
สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั และ/หรือเพ่ือประโยชนใ์นการเขา้ลงทุนของกองทุนรวม ค่าใชจ่้าย
ในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียากรส าหรับ
หนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม  ในการท าเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วย
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ลงทุน ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถา้มี) รวมทั้ งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการ
ปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ 

(17) ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และผูดู้แลผลประโยชน์ ในระหวา่งการช าระบญัชีของกองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีสมควรท่ีเกิดข้ึนแก่กองทุน หรือเกิดข้ึนแก่บริษทัจดัการอนั
เก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุน หากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีภาระตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จะตดัจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง 
อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการมีสิทธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นั้น 

26.3 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

27 วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุน 

27.1 ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ 

27.1.1 บริษทัจดัการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันับแต่วนัส้ินไตรมาส  ทั้งน้ี มูลค่าท่ีค านวณได้
ดงักล่าวตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

27.1.2 การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1.1 บริษทัจดัการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึง
ฉบบัและปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และส านกังานใหญ่ของ
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ผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยช่ือ ประเภทและท่ีตั้งทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

27.1.3 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีค านวณตามขอ้ 27.1.1 
อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคญั บริษทัจดัการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1.2 และ
หากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 27.1.2 
บริษทัจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 

27.2 วธีิการค านวณ  

 ในการค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

27.2.1 ในกรณีของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริษทัจดัการจะใช้ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แลว้แต่กรณี เวน้แต่การค านวณ
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมคร้ังแรก บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

27.2.2 ในกรณีของทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะก าหนดมลูค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

27.2.3 การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษทั
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(2)   ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ี
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ีหา้ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง  บริษทัจดัการจะน าผลประโยชน์
นั้นรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้น้ี เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน  
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ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี
บริษทัจดัการประกาศเป็นการค านวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการ
ประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน ซ่ึงมูลค่า
ดงักล่าวอาจไม่ใช่มลูค่าท่ีจะซ้ือขายไดจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุน ดงักล่าว 

28 การจดัท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 

28.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะจดัท ารายงานประจ าปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม โดย
รายงานดงักล่าวจะมีรายการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

28.2 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่ยงัสร้างไม่เสร็จ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ บริษทั
จดัการจะจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทุก ๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึง
จะต้องมีรายการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของก าหนดเวลา 6 เดือน  

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะจดัส่ง
รายงานกล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

29 การประเมนิค่าทรัพย์สิน 

29.1 หลกัเกณฑ์การประเมนิค่า 

29.1.1 บริษทัจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
29.2 และหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

(ก) การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ 6.1.1 (1) ถึง (4) ของกองทุน
รวมจะกระท าทุก 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน จะกระท าโดยผูป้ระเมินค่าราย
เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังมิได ้

(ค) ในกรณีท่ีปรากฏแก่บริษทัจดัการว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีนยัส าคญั หรือกรณีท่ีไดรั้บ
การร้องขอจากผูดู้แลผลประโยชน์หรือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะจดั
ใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยไม่ชกัชา้ 
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29.1.2  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นหุน้หรือตราสารแห่งหน้ีท่ี 
ออกโดยบริษัทตามข้อ 6.1.1 (5) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีบริษทัดกัล่างกล่าวลงทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 29.1.1 โดยอนุโลม 

29.2 กรณีทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นทรัพย์สินตามข้อ 6.1.1 (1) ถึง (4) 

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมจะไดม้าตอ้งผ่านการประเมินค่าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน 

29.2.1 ผูป้ระเมินค่าตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์หรือความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

29.2.2 เป็นการประเมินค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

29.2.3 การประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   ด าเนินการล่วงหนา้ก่อนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 

(2)   กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าตั้ งแต่ 50,000,000 บาทข้ึนไป ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู ้
ประเมินค่าอยา่งนอ้ย 1 ราย  

(3)   กรณีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตอ้งผา่นการประเมินค่าโดยผูป้ระเมินค่าอยา่งนอ้ย 2 ราย 

30 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม ของทุกปี 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก วนัท่ี 31  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 25 65  

31 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

31.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล  

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 7 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ
ในการไดรั้บเงินปันผลตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ 

31.2 สิทธิในการลงมตเิพือ่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบริษทัจดัการจะท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการ
จดัการกองทุนรวม เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
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ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

31.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือ่เลกิโครงการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป โดยบริษทั
จดัการจะจดัให้มีผูช้  าระบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้  าระบัญชี โดยจะได้
ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืน คืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดในขณะท่ีเลิกกองทุนรวม 

31.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทุน” 

31.5 สิทธิในการร้องขอให้มกีารจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือมีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้บริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 

31.6 สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

31.6.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

31.6.2 สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทุน 

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุน
รวม ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยจะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุน
เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

31.6.3 สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

32 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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32.1.1 บริษทัจดัการอาจขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
โดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนกไ็ด ้

ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแสดงขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู ้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ 
ซ่ึงรวมถึงความเห็นของบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 
และผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองดงักล่าว  

32.1.2 บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือมีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึง
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้บริษทัจดัการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดยระบุ
เหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 

32.2 องค์ประชุม 

การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน  องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ย
กว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไม่
นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งน้ี เวน้แต่กรณี
การขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขอ้ 33 

32.3 มตปิระชุม 

32.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง เสียงหน่ึงต่อหน่วยลงทุนหน่ึงท่ีตนถือ  โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้กูจ ากดัสิทธิออกเสียงเน่ืองจากการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 
8.1.2 ขอ้ 8.1.4 และขอ้ 8.1.5 แลว้แต่กรณี หรือ 

(2) ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในเร่ืองท่ีจะลงมตินั้น 

32.3.2 มติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหถื้อตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 32.3.3  

32.3.3 กรณีท่ีเป็นการขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน มติของผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ก) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

210/1 

 

(ข) การเพ่ิมเงินทุนหรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

(ค) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(ง) การตกลง ยินยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง ในกรณีท่ีบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อ
หุน้ตามขอ้ 6.1.1 (5) จะด าเนินการตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  

32.3.4  ขอ้ 32.3.2 และขอ้ 32.3.3 จะไม่ให้น ามาใชก้บักรณีการขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขอ้ 33 

32.3.5 ในกรณีกองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด บริษัทจัดการจะปฎิบัติตาม
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัน้ี 

(1) การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด ตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
ชนิดนั้น 

(2) การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดหน่ึงชนิดใด  บริษทั
จดัการจะขอมติเฉพาะจากผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดนั้น  โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงของผู ้
ถือหน่วยลงทุนเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของชนิดดงักล่าว 

33 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

33.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย และการแก้ไขรายละเอยีดบุคคล 

บริษทัจดัการอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

33.1.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมข้ึน 

33.1.2  การแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ  2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

33.1.3 การแกไ้ขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 

33.2 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการกรณีอืน่ๆ 

33.2.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือวิธีการจดัการกองทุนรวม
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
โดยหากมิไดก้ระท าโดยมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม กจ็ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



 

211/1 

 

33.2.2 ในกรณีท่ีมติดงักล่าวของผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามขอ้ 
25 “สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ของกองทุนรวม (ถา้มี) ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถา้มี) และบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น” หรือ
เก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 26 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผู ้
สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบียน
หน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษา หรือผูอ่ื้นท่ีใหบ้ริการแก่กองทุนรวม มติ
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ 
หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม และอยู่ในขอบเขตท่ีบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษา หรือผูอ่ื้นท่ีใหบ้ริการแก่กองทุน
รวม (แลว้แต่กรณี) เห็นวา่สามารถกระท าได ้

33.2.3 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติให้แกไ้ขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีทราบผลการลงมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน 

33.2.4 บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายหรือผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(โดยไม่ชกัชา้และไม่เกิน 10 วนัท าการ) 
และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ขหรือภายใน 15 วนันบัจาก
วนัท่ีทราบผลการลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติ
ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

33.2.5 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ให้สามารถกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้ง
มากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
หรือตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน อน่ึง บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto 
right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 
ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บความเสียหาย หรือขดั
ต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สญัญาของกองทุนรวม 

33.2.6 การนับมติในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อน้ี อยู่ภายใต้บังคับความในข้อ ข้อ 32.3.1 
“หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน” 

33.2.7 บริษทัจดัการมีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมในโครงการ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขประกาศทน. 1/2554 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
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เก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมในอนาคต โดยบริษทัจดัการไม่ตอ้งขอมติผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมอีก 

34 ผลบังคับของโครงการจดัการกองทุน 

34.1 บริษทัจดัการมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการกฎหมายหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายหลักทรัพย์ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว  หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทุนแลว้ 

34.2 ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการใชบ้งัคบัความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัจดัการ
และผูถื้อหน่วยลงทุนบริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอ  านาจ
ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการทั้ งน้ี การลงนามในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบให้
ถือวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

34.3 การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการ
จัดการกองทุน ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตาม
ขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

35 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผูล้งทุนสามารถขอรับขอ้มลูรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการ ไดท่ี้ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
  กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2673 3999 
โทรสาร  : 0 2673 3898 

36 การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม 

36.1 เหตุเลกิโครงการ 

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์
ดงัน้ี 
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36.1.1 เม่ือจ านวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย  เว ้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
ส านกังาน  

36.1.2 เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวมและบริษทัจดัการน าเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จนท าให้กองทุนรวมมีเงินทุนจดทะเบียนต ่ ากว่า 
2,000,000,000 บาทเม่ือค านวณจากมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 

36.1.3 เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนรวมและบริษัทจัดการไม่
สามารถด าเนินการเพ่ือใหท้รัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกนั
ไม่นอ้ยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุน
รวม ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

36.1.4 เม่ือส านกังานมีค าสัง่เพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

36.1.5 เม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

36.1.6 เม่ือครบอายโุครงการ (ถา้มี) 

 

36.2 เงือ่นไขเพิม่เตมิในการเลกิโครงการ 

36.2.1 เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฏหมายสัง่ใหบ้ริษทัจดัการเลิก
กองทุนรวม เน่ืองจากบริษทัจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
กองทุนรวม 

36.2.2 เม่ือเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทุนเห็นสมควรใหมี้การเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่องและไม่สามารถเพ่ิมเงินทุนไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ กองทุนรวมไม่สามารถ
ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ฯลฯ 

36.2.3 เม่ือบริษทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) 
เร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษทัจดัการ แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั้งบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนา้ท่ีไดภ้ายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดท้ า
การบอกกล่าว 

36.2.4 มติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุน คือ มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยการนบัมติจะอยู่ภายใตบ้งัคบั
ขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32.3.1 “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุน” 
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36.2.5  เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 36.1 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอาจท าใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม บริษทัจดัการจะรายงาน
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์โดยไม่ชกัชา้  และในกรณีท่ีกองทุน
รวมมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

36.2.6 การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการ
เลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย ์ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 

(2)   ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผูล้งทุนทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 

37 การช าระบัญชีของกองทุนรวม และวธีิการเฉลี่ยเงนิและหรือทรัพย์สินอืน่คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่เลิก
โครงการจดัการกองทุนรวม 

เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะจดัให้มีผูช้  าระบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เห็นชอบ
เป็นผูช้  าระบัญชีเพ่ือท าหน้าท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ช าระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม 
รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การ
ช าระบญัชีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  เม่ือ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหากปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

38 การเพกิถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อก าหนดการรับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9 “การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” 

(2) เม่ือครบก าหนดอายขุองกองทุนรวม หรือเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 

(3) บริษทัจัดการด าเนินการหรือกระท าการดังต่อไปน้ีอนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 
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(ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหถื้อปฏิบติั 

(ข) เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมท่ียื่นต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป หรือไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั 

(ค) ด าเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน 

(4) เม่ือปรากฏกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม หรือ 

(5) บริษทัจดัการร้องขอใหเ้พิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

 

 

39 อืน่ๆ 

39.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอืน่ 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการ
ใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

39.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบั
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

39.1.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความ
จ าเป็นเพ่ือใหก้องทุนรวมไดรั้บประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุน
รวมนั้นดว้ย  

อน่ึง บริษทัจดัการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษทัจดัการจากบุคคลท่ีเป็นผู ้
ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้เน่ืองจากเป็นขอ้



 

216/1 

 

ห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดั
ใหแ้ก่บริษทัจดัการ หรือพนกังานของบริษทัจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ี
บริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได ้ณ ท่ีท าการของบริษทั
จดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีของ
กองทุนรวมดว้ย 

39.2 การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนและการท าประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการจะเปล่ียนให้บริษทั
จดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน  15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้ งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี 
หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป 

39.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการค้า
หลกัทรัพย ์หรือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยท่ี์
เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็นผูดู้แลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพ่ือท าหนา้ท่ีซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้

39.4 การขอสงวนสิทธิในการยบัยั้งพเิศษ (veto right) 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขดั
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือจรรยาบรรณ หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผล
ให้กองทุนรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
คู่สญัญาของกองทุนรวม 

39.5 การประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมี้การประกาศแกไ้ขหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัจดัการจะด าเนินการและแกไ้ข
โครงการให้สอดคลอ้งกบัประกาศฉบบัแกไ้ขดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการ
แกไ้ขโครงการ 

39.6 ช่องทางและวธีิการร้องเรียน  

 ผูล้งทุนสามารถส่งขอ้ร้องเรียนไดท่ี้หน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
(1) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่  :400/22 ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
   กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ :0 2673 3999 
โทรสาร  :0 2673 3898 

(2) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .(Help Center) โทรศพัท ์0 2263 6000 หรือ www.sec.or.th  

39.7 การระงบัข้อพพิาทโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 

********************************* 

http://www.sec.or.th/
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืน
เต็มจ านวน จึงไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ดงันั้น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลใน
หนงัสือช้ีชวน และความเส่ียงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเม่ือมีขอ้สงสยัควรสอบถามผู ้
ติดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

 กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในสิทธิการรับประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต ซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับ
ในอนาคตจากจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น มูลค่าของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตท่ีเหลืออยู่ โดยผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและไดรั้บการคืนเงินลงทุนดว้ยการลดทุน 
และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตดงักล่าวท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนไว ้
มลูค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบ์าทได ้

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
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เอกสารแนบ 1 

สาระส าคญัของสัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 
 

  



 

220/1 

 

สาระส าคัญของสัญญาที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า 

1. สาระส าคัญของสัญญาหลกัที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 

1.1. สญัญาขายไฟฟ้าและไอน ้าระหวา่ง บี.กริม 1 และผูซ้ื้อ 

1.1.1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 21 ปี ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (17 กนัยายน พ.ศ. 2541 - 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2562)  

ณ วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก สญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 6 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

กฟผ. ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขาย 

(1) พลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตท่ี์ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท ์
(“พลงัไฟฟ้าตามสญัญา”) 

(2) พลงังานไฟฟ้า โดยตั้งแต่ปีท่ีสองจนถึงปีก่อนปีสุดทา้ยของสญัญา 
กฟผ. จะรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 ในปริมาณไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะวตัต์) คูณ
กบัจ านวนชั่วโมงในรอบปี (24 ชั่วโมง x จ านวณวนัในปีนั้นๆ) 
หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี บี.กริม 1 ไม่สามารถจ่ายให ้กฟผ. 
ไดต้ามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด และ/
หรือ บี.กริม 1 หยุดการผลิตและจ าหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ       
บี.กริม 1 เป็นผูข้อลดการจ าหน่ายให ้กฟผ.  

หาก กฟผ. รับซ้ือไม่ครบในปีใด กฟผ. มีสิทธิจะรับซ้ือให้ครบ
ภายใน 2ในปีถดัไป ในกรณีท่ี กฟผ. ไม่สามารถรับซ้ือพลงังาน
ไฟฟ้าไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนดเป็นปีท่ีสอง กฟผ. จะช าระค่า
พลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีขาดตามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียใน
รอบปีท่ีสอง 

บี.กริม 1 ตอ้งขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และกฟผ. จะตอ้งรับซ้ือไฟฟ้าท่ี บี.
กริม 1 ขายโดยมีจ านวนชัว่โมงท่ีขายให ้กฟผ. และกฟผ. รับซ้ือรวมทั้งปี
ไม่นอ้ยกวา่ 7,008 ชัว่โมง ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสญัญา 

บี.กริม 1 สามารถลดปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาลง เพ่ือน าไป
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

จ าหน่ายให้แก่บุคคลท่ีสามหรือใชเ้องเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี กฟผ. จะลดค่าไฟฟ้า
ขั้นต ่าท่ีตอ้งช าระตามส่วนและยงัมีสิทธิเรียกคืนเงินท่ีไดช้ าระไปแลว้แต่
ไม่ไดรั้บพลงัไฟฟ้าจากบี.กริม 1 (บวกดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินท่ีช าระไป
แลว้) 

อตัราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น  

(1) อตัราค่าพลงัไฟฟ้า ในอตัรา 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

(2) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ในอตัรา 0.85 บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

สูตรปรับอตัราค่า
ไฟฟ้า 

 

อตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญ
สหรัฐ เปล่ียนแปลงจากอตัราแลกเปล่ียนฐาน (27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 
ตามสูตรดงัน้ี  

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  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าพ้ืนฐาน 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

tFX      = อตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐ ถวัเฉล่ียของอตัราซ้ือ
และอตัราขายทางโทรเลข ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน t ท่ีธนาคาร
พาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบัลกูคา้ ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(บาท/เหรียญสหรัฐ)  

อัตราค่ าพลังงานไฟฟ้ าจะเป ล่ียนแปลงเม่ือราคาก๊าซธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงจากราคาฐาน (77.0812 บาท/ลา้นบีทีย)ู ซ่ึง กฟผ.ตกลงท่ีจะ
ปรับราคาใหแ้ก่ผูข้ายไฟฟ้า  ตามสูตรดงัน้ี 

 )ESEP(EP GAS

t

GAS

0

GAS

t  บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

RateHeat  x )P(P
10

1
ES 0t6

GAS

t  บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

โดย  GAS

tEP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

GAS

0EP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 0.85 บาท/กิโลวตัต-์
ชัว่โมง 
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GAS

tES  = ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t 
(บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

tP        =  ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน t (บาท/ลา้นบีทีย)ู 

0P        =  ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538 ท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณ มีค่าเท่ากบั 
77.0812 บาท/ลา้นบีทีย ู

Heat Rate = ค่าความส้ินเปลืองในการใชเ้ช้ือเพลิงเฉล่ีย เพ่ือการผลิต
พลงังานไฟฟ้า มีค่าเท่ากบั 8,600 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

การควบคุม และ
การปฏิบติัการ
โรงไฟฟ้า 

บี.กริม 1 ตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนท่ี น าไปใชใ้นกระบวนการ
อุณหภาพไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 โดยเฉล่ียในแต่ละปี หากไม่สามารถปฏิบติั
ได ้บี.กริม 1 จะตอ้งช าระค่าปรับ (ค่าปรับไอน ้า) ให ้กฟผ. เป็นจ านวนเงิน
ในอตัราร้อยละ 50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. ไดช้ าระให้แก่ บี.กริม 1 
ในรอบปีนั้นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบัผลต่างของสัดส่วนพลงัความ
ร้อนท่ีก าหนด กบัท่ี บี.กริม 1 ท าไดจ้ริง 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื่นใบเรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าให ้กฟผ. เดือนละคร้ัง และ กฟผ. 
ตอ้งช าระเงินให ้บี.กริม 1 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี กฟผ. ไดรั้บใบเรียก
เกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 

ในกรณีท่ี บี.กริม 1 ยื่นใบเรียกเก็บเงินอย่างอ่ืนนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนขา้งตน้ ให้ กฟผ. หรือ กฟผ. ยื่นใบเรียกเก็บเงินให้ บี.กริม 1 
แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ให้ฝ่ายท่ีถูกเรียกเก็บเงินช าระเงินให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินนั้น 

หลกัประกนั บี.กริม 1 ยื่นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเป็นหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคารเป็นจ านวนเงิน 148,130,491.10 บาท 

เหตุผิดสญัญา (1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด 

(2) บี.กริม 1 ไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลามากกวา่ 
15 วนัติดต่อกนั 
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(3) บี.กริม 1ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัได ้

(4) บี.กริม 1 ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขส าคญัเก่ียวกบัมาตรฐาน
คุณภาพไฟฟ้าตามท่ีก าหนด 

การเลิกสญัญา ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผูผ้ิดสัญญามี
หนังสือแจ้งให้ฝ่ายท่ีผิดสัญญาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วนั (กรณีผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีไม่ใช่การผิดนดัช าระเงิน) 
หรือ 15 วนั (กรณีผิดนดัช าระเงิน) หากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเป็นผูผ้ิดนดัไม่แกไ้ข
ใหอี้กฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้

ผลของการเลิก
สญัญา 

ในกรณีท่ี บี.กริม 1 ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. 
ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ี บี.กริม 1 
ปฏิบติัผิดสัญญา กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจาก บี.กริม 1 เท่ากบั
เงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี บี.กริม 1 ไดรั้บไปแลว้นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า 
หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี บี.กริม 1 ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 
พร้อมดอกเบ้ียและค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 (ในกรณีท่ียกเลิกสัญญา 
ภายใน 5 ปี) หรือร้อยละ 5 (ในกรณีท่ียกเลิกสญัญาภายหลงั 5 ปี) 

ในกรณีท่ี บี.กริม 1 ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเพราะเหตุท่ี 
กฟผ. ผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 1 และให ้บี.กริม 1 
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การโอนสิทธิและหน้าท่ีของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษทัใน
เครือซ่ึง กฟผ. เป็นผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด 
และผูรั้บโอนจะตอ้งมีความสามารถต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาเช่นเดียวกบั กฟผ. 

(2) การโอนสิทธิและหน้าท่ีของ บี.กริม 1 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้
สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้
สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการให้สินเช่ือ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
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เหตุสุดวิสยั ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ี อัน
เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้ งส้ิน และให้ขยาย
ระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัข้ึน 
เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาไม่ต้องการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 

     

1.1.2.  สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 1 กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้สัญญา โดย บี.กริม 1 จะแจง้วนัเร่ิมตน้สัญญาแก่ผูซ้ื้อ
ไฟฟ้าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้

ผูซ้ื้อไฟฟ้าสามารถแสดงความจ านงต่ออายุสัญญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิ 
โดยผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน 
หากในเดือนใดท่ีพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิมีจ านวนนอ้ยกว่าร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน ผูซ้ื้อไฟฟ้า
ตกลงจะช าระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้าร้อยละ 65 ของปริมาณ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน โดยส่วนต่างของปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิท่ีใชจ้ริงกบัร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้า
สูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือนนั้น จะถูกสะสมในบญัชีของผูซ้ื้อเพ่ือใช้
ในเดือนถดัไป 

อตัราค่าไฟฟ้า คิดจากสูตร  

ค่าไฟฟ้า =  [ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า + ค่าพลงังานไฟฟ้า + ค่าบริการ + 
ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั + ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง 
(ถา้มี)] +ภาษีมลูค่าเพ่ิม  

โดยท่ี 
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1. ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า ใหค้ านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ 
กฟภ.ท่ีใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า ให้ค านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ท่ี
ใชอ้ยู่ ณ เวลาของสัญญา จะใหส่้วนลดค่าพลงังานไฟฟ้า ในจ านวนร้อย
ละท่ีก าหนดซ่ึงเรียกว่าส่วนลดจูงใจ  ร้อยละของส่วนลดจูงใจจะเป็นไป
ตามค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบเดือน (monthly electric load 
factor)  

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือนก าหนดไวโ้ดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (MELF) =  
พลงังานไฟฟ้าในรอบเดือน (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) / (ความตอ้งการไฟฟ้า
สูงสุดประจ าเดือน (กิโลวตัตสู์งสุด) x 24 x จ านวนวนัในเดือนนั้น) 

3. ค่าบริการ ใหค้ านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ท่ีใชอ้ยู่ ณ 
เวลาของสญัญา 

4. ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั ค านวณจากพลงัไฟฟ้าท่ีส่งไปยงั
จุดเช่ือมต่อในระหวา่งงวดการเรียกเกบ็เงินดงักล่าว  ค่าการปรับอตัราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (AAC) ส าหรับงวดการเรียกเก็บเงินแต่ละงวด 
หมายถึง ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีส่งมอบ (NED) ในระหว่างงวดการ
เรียกเกบ็เงินดงักล่าวคูณดว้ยค่าความผนัผวนน ้ามนั (FTA) และการปรับ
อตัราการใชค้วามร้อนประจ าเดือนของโรงงาน (HRA) ซ่ึงการช าระเงิน
ดงักล่าวจะค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

 AAC = NED x (FTA + HRA) 

โดยท่ี FTA = ค าธรรมเนียมพิเศษจากความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนั ท่ีเป็นเกณฑใ์นขณะนั้น(ท่ีก าหนด
ไวเ้ป็น บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงรู้จกักนั
โดยทัว่ไปในช่ือ “ค่าความผนัผวนน ้ามนั” ซ่ึง
คลา้ยคลึงกบัท่ี กฟภ. บงัคบัใชเ้ป็นคร้ังคราวต่อ
ค่าพลงังานไฟฟ้าของกฟภ. 

  HRA = ตวัประกอบอตัราการใชค้วามร้อนประจ าเดือน
ของโรงงาน (ท่ีก าหนดไวเ้ป็น บาท/กิโลวตัต-์
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ชัว่โมง) 

5. ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง คิดจากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกฟภ. 
ส าหรับก าลงัไฟฟ้าแฝงแต่ละกิโลวาร์ (kVar) จากระดับตัวประกอบ
ก าลงัไฟฟ า (Power Factor) ท่ีวดัไดต้ ่ากว่า 0.85 ภายในงวดการเรียก
เกบ็เงินแต่ละงวด  

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ผูซ้ื้อไฟฟ้าเดือนละคร้ัง และ ผู ้
ซ้ือไฟฟ้าตอ้งช าระเงินให้ บี.กริม 1 ภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บใบ
เรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 1 

หลกัประกนั ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงมอบหลกัประกนัให้แก่ บี.กริม 1 ก่อนวนัเร่ิมตน้สัญญา
เป็นจ านวนเท่ากบัค่าไฟฟ้า 2 เดือนโดยประมาณ 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซ้ื้อไฟฟ้าไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดภายใน 7 วนันบัแต่ได้
รับค าบอกกล่าวถึงการไม่ช าระเงินนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.
กริม 1  

(2) บี.กริม 1ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผูซ้ื้อไฟฟ้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งค าบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณีท่ีผู ้ซ้ือไฟฟ้ายา้ยท่ีตั้ งโรงงานออกนอกเขตพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งค าบอกกล่าวแก่ บี.กริม 1 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(3) หลงัจากระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้สญัญา โดยการส่งค าบอก
กล่าวเลิกสญัญาแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

ผลของการเลิก
สญัญา 

คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่าย
ท่ีผิดสญัญา 

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บ

ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีของ บี.กริม 1 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้
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ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการใหสิ้นเช่ือ  

    

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 1 มีจ านวน
ทั้งส้ิน 35 ราย รวม 40 ฉบบัดงัต่อไปน้ี  

ล าดบัที่ ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

1 บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  
ถึง 

4.000 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

2 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  
ถึง 

4.500 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3 บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541       
ถึง 

1.000 

6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

4 บริษทั ไทยซมัมิท พีเคเค บางปะกง จ ากดั 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  
ถึง 

1.000 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

5 บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542  
ถึง 

4.000 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

6 บริษทั เอก็เซด้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 14 มีนาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

0.400 

13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

7 บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 28 มีนาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

0.300 

27 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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ล าดบัที่ ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

8 บริษทั สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั 28 มีนาคม พ.ศ. 2542    
ถึง 

27 มีนาคม พ.ศ. 2557 

0.500 

9 บริษทั สยามคาลโซนิค จ ากดั 9 เมษายน พ.ศ. 2542      
ถึง 

0.220 

8 เมษายน พ.ศ. 2557 

10 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

1.500 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

11 บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั 12 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

1.300 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

12 บริษทั อาซาฮี เทค อลมิูเนียม (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

12 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
ถึง 

0.900 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

13 บริษทั ไดกิ อลมิูเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 ถึง 

0.450 

26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

14 บริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 12 กนัยายน พ.ศ. 2542    
ถึง 

1.050 

12 กนัยายน พ.ศ. 2557 

15 บริษทั โอกาวา เอเซีย จ ากดั 19 กนัยายน พ.ศ. 2542   
 ถึง 

0.640 

18 กนัยายน พ.ศ. 2557 

16 บริษทั เควายบี สเตียร่ิง(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542       
ถึง 

0.300 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

17 
 

บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

0.400 



 

229/1 

 

ล าดบัที่ ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

18 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2542     
ถึง 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

0.260 

19 บริษทั โจตนั พาวเดอร์ โคท้ต้ิงส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2542   
ถึง 

11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

1.000 

20 บริษทั โจตนัไทย จ ากดั 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2542   
ถึง 

11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

0.800 

21 บริษทั ไทย มตัโต เอน็ เอส จ ากดั 30 มกราคม พ.ศ. 2543  
 ถึง 

29 มกราคม พ.ศ. 2558 

0.400 

22 บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จ ากดั 30 มกราคม พ.ศ. 2543   
ถึง 

29 มกราคม พ.ศ. 2558 

0.280 

23 บริษทั ซูมิโตโม อีเลค็ตริก ซินเตอร์ด                
คอมโพเนน้ทส์ (ที) จ ากดั 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2543  
 ถึง 

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

0.460 

24 บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จ ากดั 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

0.550 

25 บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากดั 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

0.600 

26 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

12 เมษายน พ.ศ. 2543   
 ถึง 

11 เมษายน พ.ศ. 2558 

3.600 

27 บริษทั ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จ ากดั 19 มีนาคม 2543              
ถึง 

0.360 

18 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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ล าดบัที่ ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

28 บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
ถึง 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

0.900 

29 บริษทั แวนดา้แพค จ ากดั 28 มกราคม พ.ศ. 2544   
ถึง 

1.400 

27 มกราคม พ.ศ. 2559 

30 บริษทั โทแอคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  
ถึง 

0.500 

23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

31 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1 มกราคม พ.ศ. 2545      
ถึง 

0.315 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

32 บริษทั ซนัอิ (ประเทศไทย) จ ากดั 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  
ถึง  

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

0.500 

33 บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2545   
ถึง 

0.200 

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

34 บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากดั 17 มีนาคม พ.ศ. 2556    
ถึง  

16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

1.500 

35 บริษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั 22 มีนาคม พ.ศ. 2556     
ถึง  

21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

3.250 

36 
 

 

บริษทั ตา้ถุง (ประเทศไทย) จ ากดั 22 มีนาคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

5.000 

37 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
ถึง 

3.000 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

38 บริษทั แวนดา้แพค จ ากดั 10 สิงหาคม พ.ศ. 2546  2.300 
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ล าดบัที่ ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้าตาม
สัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ถึง  
9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

39 บริษทั นอร์ดสนั เอก็ซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

22 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

1.500 

40 บริษทั สยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จ ากดั 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
ถึง  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

15.000 

  66.135 

 
1.1.3. สัญญาซื้อขายไอน า้ระหว่าง บี.กริม 1 และบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2541 ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2556 

ผูซ้ื้อสามารถแสดงความจ านงต่ออายุสัญญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากว่า 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั (ผูซ้ื้อ) ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 1 ตกลงขาย
ไอน ้ าจ านวน 6 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงเป็นผลพลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า บี.กริม 1 

ค่าไอน ้าตาม
สญัญา 

ค านวณตามสูตร 

ค่าไอน ้าตามสญัญา =  ค่าพลงังานความร้อน + ค่าน ้า + ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

โดยท่ี 

(1) ค่าพลงังานความร้อน =  ค่าก าลงัการผลิต + ค่าพลงังาน 

 ค่าก าลงัการผลิต   =  ค่าพลงัการผลิตตามอตัราท่ีก าหนด
ส าหรับลกูคา้แต่ละราย (บาท/ตนั/
ชัว่โมง) x  SCC 

 ค่าพลงังาน  =  ค่าพลงังานตามอตัราท่ีก าหนด
ส าหรับลกูคา้แต่ละราย (บาท/ตนั) x 



 

232/1 

 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

TSC x GP/RGP 

ทั้งน้ีค ายอ่ขา้งตน้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 SCC : ก าลงัการผลิตไอน ้าตามสญัญา, ตนั/ชัว่โมง 

 TSC : การใชไ้อน ้าทั้งหมดในหน่ึงเดือน, ตนั 

 GP : ราคาก๊าซของเดือนก่อน 

 RGP :            ราคาก๊าซอา้งอิงตามเดือนท่ีก าหนด 
 

(2)          ค่าน ้า (WC) ค านวณตามสูตร 
 
 WC = CL  x (CPAy + CPAo) x อตัราค่าน ้าท่ีก าหนด 
     2CPAo 
 โดยท่ี 

 CL :  การสูญเสียน ้าท่ีกลัน่ได,้ ตนั 

 CPAy :  การแบ่งกลุ่มโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการของปีท่ีผา่นมา 

              CPAo     :              การแบ่งกลุ่มโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการตามปีท่ีก าหนด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไอน ้ าใหผู้ซ้ื้อเดือนละคร้ัง และ ผูซ้ื้อตอ้ง
ช าระเงินให้ บี.กริม 1 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเก็บเงินค่า 
ไอน ้าจาก บี.กริม 1 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซ้ื้อไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บค า
บอกกล่าวถึงการไม่ช าระเงินนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.กริม 
1  

(2) บี.กริม 1 ไม่สามารถส่งมอบไอน ้ าให้แก่ผูซ้ื้อไดภ้ายในระยะเวลา
อนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งค าบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณี ท่ี ผู ้ ซ้ื อ ย ้าย ท่ี ตั้ งโรงงานออกนอก เขต พ้ื น ท่ี นิ คม
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งค าบอกกล่าวแก่ บี.กริม 1 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีของ บี.กริม 1 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้
ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเช่ือ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจาก 
กฟผ. 

 

1.2.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท. กับ บี.กริม 1 

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั้ งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมใช้ก๊าซเพ่ือ
การคา้ 

2. ระยะเวลาใช้ก๊าซเพ่ือการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้ 
(วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542) และคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญา
ออกไปไดอี้ก 4 ปี 

ในการต่ออายุสัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีความประสงคจ์ะต่ออายุสัญญา
จะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และใหคู้่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัในเง่ือนไข
และรายละเอียดของสัญญาต่อไป ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีมีการบอกกล่าวขอต่ออายุสัญญา ก็ให้สัญญาส้ินสุดลงเม่ือครบ
ก าหนดอายสุญัญา  

สาระส าคญัของ
สญัญา 

ปตท. ตกลงขายก๊าซให้ บี.กริม 1 เป็นจ านวนไม่เกินวันละ 32 ล้าน
ลูกบาศกฟ์ุต ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตเท่ากบั 170 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงคิดจากค่าความร้อนท่ี 850 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

ราคาซ้ือขายก๊าซ ประกอบดว้ย  
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 หวัขอ้ สาระส าคญั 

1. ราคาเน้ือก๊าซ – ค านวณตามสูตรท่ีก าหนด 

2. อตัราค่าผา่นท่อ – อตัราเดียวกบัท่ี ปตท. เรียกเกบ็จากกฟผ. (บางปะกง) 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

ปตท. จะเรียกเก็บเงินค่าก๊าซจาก บี.กริม 1 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนั
ส้ินงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน และ บี.กริม 1 จะช าระเงินค่าก๊าซให ้
ปตท. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน 

หาก บี.กริม 1 ช าระเงินล่าชา้กว่าก าหนด บี.กริม 1 จะตอ้งช าระหน้ีพร้อม
เบ้ียปรับในอตัรา MOR ของธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) + ร้อยละ 2 
ของหน้ีท่ีคา้งช าระ 

ในกรณีท่ี บี.กริม 1 ผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 2 งวดติดต่อกนัข้ึนไป ปตท. มี
สิทธิหยุดส่งก๊าซให้ บี.กริม 1 จนกว่าจะได้รับช าระหน้ีพร้อมเบ้ียปรับ
ครบถว้น 

ค ารับรอง ในกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซท่ีมีคุณสมบติัตามสัญญาให้ บี.กริม 1 
ไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนด ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซ
ท่ีขาดส่งตามอตัราท่ีก าหนด  

การเลิกสญัญา สญัญาน้ีอาจเลิกไดโ้ดยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บสัมปทาน ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดท้ า
สัญญาผกูพนัท่ีจะส่งก๊าซใหก้บั ปตท. หรือ ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติซ่ึงได้
ท าสัญญาผูกพนัท่ีจะส่งก๊าซให้กบั ปตท. ไม่มีก๊าซเพียงพอท่ีจะส่งให ้
ปตท. อีกต่อไป 

2. หากเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อยอ่ยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่
โรงแยกก๊าซของ ปตท. หรือโรงไฟฟ้า หรือระบบท่อของ บี.กริม 1 ท า
ให้ไม่สามารถส่งหรือรับก๊าซไดโ้ดยส้ินเชิงติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า 
12 เดือน คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงอาจบอก
กล่าวเป็นหนงัสือถึงคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา และขอใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ี
ผิดสญัญานั้น แกไ้ขขอ้ผิดสญัญาของตน หากคู่สญัญาฝ่ายผิดสญัญาไม่
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดสัญญา หรือไม่ท าการแกไ้ขภายใน 60 วนั นบัจาก
วันท่ีได้รับหนังสือบอกกล่าวการผิดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนท่ี
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 หวัขอ้ สาระส าคญั 

คู่สัญญาจะตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาและเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิดสญัญาได ้

4.  หาก บี.กริม 1 ไม่ซ้ือก๊าซติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 60 วนั โดยไม่
บอกกล่าวล่วงหนา้และไม่มีเหตุอนัควร ปตท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

บี.กริม 1 จะโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได ้เวน้
แ ต่จะเป็นการโอนสิท ธิและหน้า ท่ี เพ่ื อค ้ าประกันห รือ เพ่ื อ เป็น
หลักประกันการกู้เงินในการท าโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 1 กับ
สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ ทั้ งน้ี การโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาน้ีอัน
เก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้ ปตท. ทราบก่อนการโอน
สิทธิและหน้าท่ีนั้ นไม่น้อยกว่า 60 วนั นอกจากนั้ น การโอนสิทธิใน
ลกัษณะอ่ืนหรือเพ่ือผลประการอ่ืนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก ปตท. ก่อน 

 

1.3.  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 1 กับ กฟภ. 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั เม่ือครบก าหนดอายุสญัญาแลว้หากไม่
มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงซ้ือ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 85,000 กิโลวตัต ์

อตัราค่าไฟฟ้า คิดเป็นรายเดือนต่อรายมิเตอร์ตามอัตราค่าไฟฟ้าส ารองของกฟภ.ท่ี
ประกาศใชอ้ยู ่ณ เวลานั้นๆ 

การช าระเงิน กฟภ. จะส่งใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนให้แก่ บี.กริม 1 
เดือนละคร้ัง และบี.กริม 1 จะต้องช าระเงินให้แก่ กฟภ. ณ ท่ีท าการ
ของกฟภ. ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ี บี.กริม 1 ไดรั้บใบแจง้หน้ีเรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า 

หลกัประกนั บี.กริม 1 ตกลงมอบหนังสือสัญญาค ้าประกนัธนาคารมาวางค ้ าแก่ กฟภ. 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

ภายในวงเงิน 20,000,000 บาท 

 

1.4.  สัญญาบริการพืน้ท่ีเกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน ระหว่าง บี.กริม 
1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผู ้รับจ้าง”) และผู ้รับจ้างตกลงให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับเก็บงานและ
เอกสารของ บี.กริม 1 การเก็บรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน
ของบี.กริม 1 

ค่าบริการ ค่าบริการในอตัราเดือนละ 293,579 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. บี.กริม 1 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 1 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

 

 

 



 

237/1 

 

1.5.  สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เนต็ และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจ้างตกลงให้บริการ Center Car Service ส าหรับ
ยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดัท่ีบี.กริม 1 ใชใ้นการ
ประกอบ กิ จก าร  และบ ริก าร  Internet and Intranet System Services 
ส าหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์ 

ค่าบริการ ค่าบริการในอตัราเดือนละ 155,000 บาท  

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

 

1.6.  สัญญาให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิม
ช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจ้างตกลงให้บริการเป็นท่ีปรึกษา รวมถึงบริการ
ทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การ
ไดม้าซ่ึงหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา 
และความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ ของบี.กริม 1  
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 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อตัราค่าบริการ คิดเวลาท่ีใชจ้ริงส าหรับการให้บริการเป็นรายชัว่โมง โดยอตัราค่าบริการ
รายชัว่โมงข้ึนอยู่กบัต าแหน่งของบุคลากรของผูรั้บจา้งท่ีให้บริการแก่ บี.
กริม 1    

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. บี.กริม 1 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 1 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

    

1.7.  สัญญาบริการจัดหาน า้ และบริการจัดการน า้เสีย ระหว่าง บี.กริม 1 กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ 
จ ากัด(เดิมช่ือ บริษัท อมตะ ควอลิตี ้วอเตอร์ จ ากัด) 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา สัญญาฉบบัน้ีมีอายุ 19 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา (เดือนเมษายน พ.ศ. 
2544) หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาฉบบัน้ี 

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั และคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงท่ีจะเลิกสญัญาฉบบัน้ี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั (“ผูใ้ห้บริการ”) 
เพ่ือใหบ้ริการจดัหาน ้าในปริมาตรประมาณ 4,000 – 5,000 คิวบิกเมตรต่อ
วนัและใหบ้ริการจดัการน ้าเสียของบี.กริม 1  

อตัราค่าบริการ 1. ค่าบริการจดัหาน ้า คิดจากสูตร 

  TR  = 7 * ICT + 2  
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

  TT  = 9 * ICT + 2 

  โดยท่ี  

 TR  = อตัราค่าน ้าท่ีเรียกเกบ็โดยอ่างเกบ็น ้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 TT  = อตัราค่าน ้าท่ีเรียกเกบ็โดยบึงธนากร (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) ในปีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

 ICT  =  CPIT-1 / CPIT-2 

 โดยท่ี 

 CPI  =  ค่าเฉล่ียส าหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคส าหรับส้ินคา้อุปโภค
บริโภคของประเทศไทยท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์

 T-1   =  หน่ึงปีก่อนหนา้ปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 T-2   =  สองปีก่อนหนา้ปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ค่าบริการจดัการน ้าเสีย คิดจากสูตร 

 TWW  =  7 * ICT + 2 

 โดยท่ี  

 TWW  =  ค่าบริการจดัการน ้าเสีย (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้ง (ค านวณเช่นเดียวกบัค่าบริการจดัหา
น ้า) 

3. ค่าบริการดูแลรักษามิเตอร์รายเดือน 

 คิดตามขนาดของมิเตอร์ท่ีใช ้ตามอตัราท่ีระบุแนบทา้ยสญัญา 

หลกัประกนั ภายในวนัท่ี 15 มกราคมในแต่ละปี บี.กริม 1 ตอ้งจดัหาหลกัประกนัแก่
ผูใ้ห้บริการในรูปเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนเท่ากบัค่าบริการจดัหาน ้ า
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

จากอ่างเก็บน ้ า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 เดือนสุดทา้ยของปีก่อน
หนา้ 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้ห้บริการ หากบี.กริม 1 ไม่ช าระเงินค่าบริการภายใน 60 วนัผู ้
ใหบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการจดัหาน ้าและจดัการน ้าเสียแก่บี.กริม 1 

การเลิกสญัญา ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าผิดหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขใดๆภายใต้
สญัญาฉบบัน้ี คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาหากไดท้ าการส่ง
ค าบอกกล่าวให้เวลาคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาท าการแกไ้ขการผิดสัญญา
ดงักล่าวเป็นเวลา 30 วนั แต่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสัญญามิไดก้ระท าการแกไ้ข
เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวแลว้ 

การจดัหาน ้า และ 
จดัการน ้าเสีย
หลงัจากส้ินสุด
สญัญา 

บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะให้บริการจดัหาน ้ า 
และบริการจดัการน ้ าเสียแก่บี.กริม 1 ตามสัญญาซ้ือขายท่ีดินระหว่าง
บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบี.กริม 1 ภายหลงัจากท่ีผู ้
ใหบ้ริการหยดุการใหบ้ริการดงักล่าว 

 

1.8.  บันทึกความเข้าใจเร่ืองการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขาย
กนัระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซ่ึงแบ่งเป็นบล็อค 2.0 (ส่วนโรงไฟฟ้า
เฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์)  

อตัราค่าบริการ โดยท่ี 

SPP  =   ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/กิโลวตัตช์ัว่โมง) ท่ีฝ่ายท่ีเป็นผูซ้ื้อขาย
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนั้น 

EG-P =   ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีฝ่ายท่ีเป็นผูข้ายขายใหแ้ก่ฝ่ายท่ีเป็นผูซ้ื้อ (เม
กะวตัตช์ัว่โมง) 

กรณีท่ี 1 บี.กริม 1 ซ้ือไฟฟ้าจากบี.กริม 2เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบี.กริม 1 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP1 – 0.12*) x (E2-1 x 1000) 

โดยท่ี  

SP1   =   ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบี.กริม 1 ตอ้งช าระแก่บี.กริม 2  (บาท/
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E2-1     = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบี.กริม 2 ขายใหแ้ก่บี.กริม 1 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

กรณีท่ี 2 บี.กริม 2 ซ้ือไฟฟ้าจากบี.กริม 1เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบี.กริม 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP(2&2.1) – 0.12*) x (E1-(2&2.1) x 1000) 

โดยท่ี  

SP(2&2.1) = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบี.กริม 2 ตอ้งช าระแก่บี.กริม 1  (บาท/
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E1-(2&2.1) = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบี.กริม 1 ขายใหแ้ก่บี.กริม 2 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

กรณีท่ี 3 บลอ็ค 2 ซ้ือไฟฟ้าจากบลอ็ค 2.1 เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบลอ็ค 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2 – 0.12*) x (E2.1-2 x 1000) 

โดยท่ี  

SP2  = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบลอ็ค 2 ตอ้งช าระแก่บลอ็ค 2.1  (บาท/  
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบลอ็ค 2.1 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 



 

242/1 

 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

กรณีท่ี 4 บลอ็ค 2.1 ซ้ือไฟฟ้าจากบลอ็ค 2 เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบลอ็ค 2.1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2.1 – 0.12*) x (E2-2.1 x 1000) 

โดยท่ี  

SP2.1  = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบลอ็ค 2.1 ตอ้งช าระแก่บลอ็ค 2  (บาท/  
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบลอ็ค 2 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2.1 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

*หมายเหตุ : 0.12 บาท คือส่วนของค่าใชจ่้ายเงินน าส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรท่ีระบุไวต่้อไปน้ี 

1) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
ก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ส่วนต่างของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

การก าหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี่ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 
+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

ค่าก๊าซ = ค่าก๊าซต่อหน่วยประจ าเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจ าเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจ าเดือนท่ีผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก ารไฟ ฟ้ าต ่ า  ห ารด้ วยพ ลัง ง าน สุ ท ธิ
ประจ าเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าต ่า 

ส่วนต่างของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยค่าก๊าซ 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลีย่ของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + 
(ส่วนต่างของ IU_Offpk)/2] 

 

1.9.  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 3 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขาย
กนัระหวา่งบี.กริม 1 และบี.กริม 3  

อตัราค่าบริการ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรท่ีระบุไวต่้อไปน้ี 

1) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
ก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ส่วนต่างของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี่ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 
+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

ค่าก๊าซ = ค่าก๊าซต่อหน่วยประจ าเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจ าเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจ าเดือนท่ีผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก ารไฟ ฟ้ าต ่ า  ห ารด้ วยพ ลัง ง าน สุ ท ธิ
ประจ าเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าต ่า 

ส่วนต่างของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยค่าก๊าซ 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลีย่ของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + 
(ส่วนต่างของ IU_Offpk)/2] 
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1.10.  สัญญาการใช้บริการสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างบี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม3 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

คู่สญัญา บี.กริม 1 บี.กริม 2 และบี.กริม 3 

วนัท่ีเขา้ท าสญัญา 18 ตุลาคม 2553 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

25 ปีนบัแต่วนัท่ีเขา้ท าสัญญา (ส้ินสุดวนัท่ี 17 ตุลาคม 2578) หรือจนกว่า
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม3 และลูกค้าภาคอุตสาหกรรม จะ
ส้ินสุด (แลว้แต่วา่เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนชา้กวา่) 

สาระส าคญัของ
สญัญา    

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ยินยอมให้ บี.กริม 3 ใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีบี.กริม 1 และบี.กริม 2 เป็นเจา้ของเพ่ือการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของบี.กริม 3 ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญาฉบบัน้ี 
โดยคู่สัญญาจะตกลงกนัอย่างสุจริตและเป็นธรรมเก่ียวกบัสัดส่วนการใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย 

ค่าธรรมเนียม บี.กริม 3 ตกลงช าระค่าธรรมเนียมให้แก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี โดยแบ่งออกเป็น 

1. ค่าใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดย บี.กริม3 จะช าระค่าใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหแ้ก่บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ดงัต่อไปน้ี 

 -บี.กริม 1 ในอตัราเดือนละ 293,000 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 -บี.กริม 2 ในอตัราเดือนละ 215,000 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยหากมีการซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงพิเศษ
นอกเหนือจากการซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงตามปกติ หาก
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยแลว้ว่าเป็น
รายจ่ายในการซ่อมบ ารุง (มิใช่ค่าใช้จ่ายส่วนทุน) บี.กริม3 จะ
รับผิดชอบรายจ่ายดงักล่าวร่วมกบับี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
ในอตัราร้อยละ 21.06 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 จะยื่นใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้บี.กริม3 
ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน และบี.กริม3ตอ้งช าระเงินให ้บี.กริม 1 และ/
หรือ บี.กริม 2  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม
จากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 
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การเลิกสญัญา - บี.กริม3 อาจเลิกสัญญาฉบับน้ีโดยการส่งหนังสือล่วงหน้า 90 วนั
ใหแ้ก่ บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 หากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2
กระท าผิดขอ้สัญญาท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่ท าการแกไ้ขการกระท า
ผิดดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่ไดรั้บหนังสือแจง้จากบี.กริม3 หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีเห็นชอบโดยบี.กริม3 หรือภายในระยะเวลาท่ี
สมควรในการใชแ้กไ้ขการกระท านั้น (ในกรณีท่ีบี.กริม 1 และ/หรือ 
บี.กริม 2 ไดเ้ร่ิมท าการแกไ้ขการกระท าผิดดงักล่าวอย่างไม่ชกัชา้และ
พยายามท่ีจะแกไ้ขดงักล่าวนั้นต่อไป) 

- บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2อาจเลิกสัญญาฉบบัน้ีโดยการส่งหนงัสือ
ล่วงหน้า 90 วนัให้แก่บี.กริม3หากบี.กริม3ไม่ท าการช าระเงินท่ีคา้ง
จ่ายแก่บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดช าระตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบัน้ี 

สิทธิในการซ้ือ
ก่อน 

หากบี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 2 มีความประสงค์จะขายเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ตามสัญญาฉบบัน้ีแก่บุคคลภายนอก บี.กริม 1 และ/หรือ บี.กริม 
2ตอ้งส่งหนงัสือระบุถึงขอ้มูลของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีจะขาย ราคา 
และเง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญัให้แก่บี.กริม3  โดยบี.กริม3จะมีสิทธิในการซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเป็นระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือดงักล่าว 

 

2. สาระส าคัญของสัญญาหลกัที่เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 

2.1. สัญญาขายไฟฟ้าและไอน า้ระหว่าง บี.กริม 2  และผู้ ซ้ือ 

2.1.1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับกฟผ.(ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท 
อมตะ เพาเวอร์ จ ากัด กับกฟผ. ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และได้มีการโอนสิทธิและ
หน้าท่ีของบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จ ากัด ให้แก่ บี.กริม 2 ตามหนังสือเลขท่ี กฟผ. 
B3500/03304 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2543) 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 21 ปี ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (28 กนัยายน พ.ศ. 2544 - 27 กนัยายน 
พ.ศ. 2565) 

ณ วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกสญัญามีอายคุงเหลือมากกวา่ 9 ปี 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

กฟผ. ตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขาย 

(1) พลงัไฟฟ้าในปริมาณ 90 เมกะวตัตท่ี์ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลท ์
(“พลงัไฟฟ้าตามสญัญา”) 

(2) พลังงานไฟฟ้า โดยตั้ งแต่ปีท่ีสองจนถึงปีก่อนปีสุดท้ายของ
สญัญา กฟผ. จะรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 ในปริมาณไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา (90 เมกะ
วตัต)์ คูณกบัจ านวนชัว่โมงในรอบปี (24 ชัว่โมง x จ านวณวนัใน
ปีนั้นๆ) หักดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี บี.กริม 2 ไม่สามารถ
จ่ายให ้กฟผ.ไดต้ามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ี
ก าหนด และ/หรือ บี.กริม 2 หยุดการผลิตและจ าหน่ายให้ กฟผ. 
และ/หรือ บี.กริม 2 เป็นผูข้อลดการจ าหน่ายให ้กฟผ.  

หากรับซ้ือไม่ครบในปีใด กฟผ. จะรับซ้ือให้ครบในปีถดัไป ใน
กรณีท่ีกฟผ. ไม่สามารถรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าไดค้รบตามปริมาณ
ท่ีก าหนดเป็นปีท่ีสอง กฟผ. จะช าระค่าพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ี
ขาดตามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียในรอบปีท่ีสอง 

บี.กริม 2 ตอ้งขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และกฟผ. จะตอ้งรับซ้ือไฟฟ้าท่ี บี.
กริม 2ขายโดยมีจ านวนชัว่โมงท่ีขายให ้กฟผ. และกฟผ. รับซ้ือรวมทั้งปี
ไม่นอ้ยกวา่ 7,008 ชัว่โมง ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสญัญา 

บี.กริม 2 สามารถลดปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาลง เพ่ือ
น าไปจ าหน่ายให้แก่บุคคลท่ีสามหรือใชเ้องเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี กฟผ. จะลดค่า
ไฟฟ้าขั้นต ่าท่ีตอ้งช าระตามส่วนและยงัมีสิทธิเรียกคืนเงินท่ีไดช้ าระไป
แลว้แต่ไม่ไดรั้บพลงัไฟฟ้าจากบี.กริม 2 (บวกดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินท่ี
ช าระไปแลว้) 

อตัราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น  

(1) ค่าพลงัไฟฟ้า ในอตัรา 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

(2) ค่าพลงังานไฟฟ้า ในอตัรา 0.85 บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง  

สูตรปรับอตัราค่า
ไฟฟ้า 

อตัราค่าพลงัไฟฟ้าจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญ
สหรัฐ เปล่ียนแปลงจากอตัราแลกเปล่ียนฐาน (27 บาท/เหรียญสหรัฐ) 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

ตามสูตรดงัน้ี  

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  = อตัราค่าพลงัไฟฟ้าพ้ืนฐาน 302 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

       
tFX      = อตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐ ถวัเฉล่ียของอตัราซ้ือ

และอตัราขายทางโทรเลข ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน t 
ท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบัลกูคา้ ซ่ึงประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐ)  

อัตราค่ าพลังงานไฟฟ้ าจะเป ล่ียนแปลงเม่ือราคาก๊าซธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงจากราคาฐาน (77.0812 บาท/ลา้นบีทีย)ู ตามสูตรดงัน้ี 

       )ESEP(EP GAS

t

GAS

0

GAS

t  บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

RateHeat  x )P(P
10

1
ES 0t6

GAS

t  บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

โดย  GAS

tEP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

GAS

0EP  = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพ้ืนฐาน 0.85 บาท/กิโลวตัต-์
ชัว่โมง 

GAS

tES  = ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t 
(บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

tP        =  ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน t (บาท/ลา้นบีทีย)ู 

0P        =  ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ บี.กริม 1 ใน
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538 ท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณ มี
ค่าเท่ากบั 77.0812 บาท/ลา้นบีทีย ู

RateHeat  = ค่าความส้ินเปลืองในการใชเ้ช้ือเพลิงเฉล่ีย เพ่ือการผลิต
พลงังานไฟฟ้า มีค่าเท่ากบั 8,600 บีทีย/ูกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

การควบคุม และ บี.กริม 2 ตอ้งตอ้งมีสัดส่วนของพลงังานความร้อนท่ี บี.กริม 2 น าไปใช้
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การปฏิบติัการ
โรงไฟฟ้า 

ในกระบวนการอุณหภาพไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 โดยเฉล่ียในแต่ละปี หาก
ไม่สามารถปฏิบติัได ้บี.กริม 2 จะตอ้งช าระค่าปรับ (ค่าปรับไอน ้ า) ให ้
กฟผ. เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ 50 ของเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. ได้
ช าระให้แก่ บี.กริม 2 ในรอบปีนั้นๆ คูณดว้ยอตัราร้อยละเท่ากบัผลต่าง
ของสดัส่วนพลงัความร้อนท่ีก าหนด กบัท่ี บี.กริม 2 ท าไดจ้ริง 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให ้กฟผ. เดือนละคร้ัง และ กฟผ. 
ตอ้งช าระเงินให ้บี.กริม 2 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี กฟผ. ไดรั้บใบเรียก
เกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 

ในกรณีท่ี บี.กริม 2 ยื่นใบเรียกเกบ็เงินอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนขา้งตน้ ให ้กฟผ. หรือ กฟผ. ยื่นใบเรียกเกบ็เงินให ้ บี.กริม 2 
แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ให้ฝ่ายท่ีถูกเรียกเก็บเงินช าระเงินให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินนั้น 

หลกัประกนั บี.กริม 2 ยื่นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเป็นหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคารเป็นจ านวนเงิน 128,989,068.00 บาท 

เหตุผิดสญัญา (1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด 

(2) บี.กริม 2ไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นเวลามากกวา่ 
15 วนัติดต่อกนั 

(3) บี.กริม 2 ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัได ้

(4) บี.กริม 2ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขส าคญัเก่ียวกบัมาตรฐาน
คุณภาพไฟฟ้าตามท่ีก าหนด 

การเลิกสญัญา ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นผูผ้ิดสัญญามี
หนังสือแจ้งให้ฝ่ายท่ีผิดสัญญาด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วนั (กรณีผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีไม่ใช่การผิดนัดช าระ
เงิน) หรือ 15 วนั (กรณีผิดนดัช าระเงิน) หากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเป็นผูผ้ิดนดัไม่
แกไ้ขใหอี้กฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้

ผลของการเลิก
สญัญา 

ในกรณีท่ี บี.กริม 2 ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. 
ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ี บี.กริม 2
ปฏิบติัผิดสัญญา กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจาก บี.กริม 2 เท่ากบั
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เงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี บี.กริม 2 ไดรั้บไปแลว้นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า 
หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี บี.กริม 2 ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 
พร้อมดอกเบ้ียและค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 (ในกรณีท่ียกเลิกสัญญา 
ภายใน 5 ปี) หรือร้อยละ 5 (ในกรณีท่ียกเลิกสญัญาภายหลงั 5 ปี) 

ในกรณีท่ี บี.กริม 2 ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเพราะเหตุท่ี 
กฟผ. ผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ บี.กริม 2 และให ้บี.กริม 
2 มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

หา้มคู่สัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การโอนสิทธิและหน้าท่ีของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษทัใน
เครือซ่ึง กฟผ. เป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด 
และผูรั้บโอนจะตอ้งมีความสามารถต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาเช่นเดียวกบั กฟผ. 

(2) การโอนสิทธิและหน้าท่ีของ บี.กริม 2 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้
สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้
สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใหสิ้นเช่ือ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

เหตุสุดวิสยั ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ี อัน
เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน และให้ขยาย
ระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย
ข้ึน เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิไดรั้บการขยายระยะเวลาไม่ตอ้งการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 

 

2.1.2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาตรฐานระหว่าง บี.กริม 2 กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 15 ปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเร่ิมตน้สัญญาแก่ผูซ้ื้อ
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ไฟฟ้าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไฟฟ้าได ้

ผูซ้ื้อไฟฟ้าสามารถแสดงความจ านงต่ออายุสัญญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

สาระส าคญั : ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าท่ี
ส่งมอบสุทธิ โดยผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็น
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือ
ยอ้นหลงั 12 เดือน หากในเดือนใดท่ีพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิมีจ านวน
นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้าซ้ือยอ้นหลงั 
12 เดือน ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงจะช าระค่าไฟฟ้าในอตัราเทียบเท่ากบัค่าไฟฟ้า
ร้อยละ 65 ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือน โดย
ส่วนต่างของปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมอบสุทธิท่ีใช้จริงกบัร้อยละ 65 
ของปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผูซ้ื้อซ้ือยอ้นหลงั 12 เดือนนั้น จะถูกสะสม
ในบญัชีของผูซ้ื้อเพ่ือใชใ้นเดือนถดัไป 

อตัราค่าไฟฟ้า คิดจากสูตร  

ค่าไฟฟ้า =  [ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า + ค่าพลงังานไฟฟ้า + ค่าบริการ + 
ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั + ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง (ถา้
มี)] +ภาษีมลูค่าเพ่ิม  

โดยท่ี 

1. ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า ใหค้  านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ 
กฟภ.ท่ีใชอ้ยู ่ณ เวลาของสญัญา 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า ใหค้  านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ท่ีใชอ้ยู ่
ณ เวลาของสัญญา จะให้ส่วนลดค่าพลงังานไฟฟ้า ในจ านวนร้อยละท่ี
ก าหนดซ่ึงเรียกว่าส่วนลดจูงใจ  ร้อยละของส่วนลดจูงใจจะเป็นไปตาม
ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (monthly electric load factor)  

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือนก าหนดไวโ้ดยใชสู้ตรต่อไปนี 

ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน (MELF) =  

พลงังานไฟฟ้าในรอบเดือน (กิโลวตัต์-ชั่วโมง) / (ความตอ้งการไฟฟ้า
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สูงสุดประจ าเดือน (กิโลวตัตสู์งสุด) x 24 x จ านวนวนัในเดือนนั้น) 

3. ค่าบริการ ใหค้ านวณตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.ท่ีใชอ้ยู ่ณ 
เวลาของสญัญา 

4. ค่าการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั ค านวณจากพลงัไฟฟ้าท่ีส่งไปยงั
จุดเช่ือมต่อในระหวา่งงวดการเรียกเกบ็เงินดงักล่าว  ค่าการปรับอตัราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (AAC) ส าหรับงวดการเรียกเก็บเงินแต่ละงวด 
หมายถึง ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีส่งมอบ (NED) ในระหว่างงวดการ
เรียกเกบ็เงินดงักล่าวคูณดว้ยค่าความผนัผวนน ้ามนั (FTA) และการปรับ
อตัราการใชค้วามร้อนประจ าเดือนของโรงงาน (HRA) ซ่ึงการช าระเงิน
ดงักล่าวจะค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

 AAC = NED x (FTA + HRA) 

โดยท่ี FTA = ค่าธรรมเนียมพิเศษจากความผนัผวนของราคา
น ้ามนั ท่ีเป็นเกณฑใ์นขณะนั้น(ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 
บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงรู้จกักนัโดยทัว่ไปใน
ช่ือ “ค่าความผนัผวนน ้ามนั” ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัท่ี 
กฟภ. บงัคบัใชเ้ป็นคร้ังคราวต่อค่าพลงังาน
ไฟฟ้าของกฟภ. 

  HRA = ตวัประกอบอตัราการใชค้วามร้อนประจ าเดือน
ของโรงงาน (ท่ีก าหนดไวเ้ป็น บาท/กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) 

5. ค่าก าลงัไฟฟ้าแฝง คิดจากค่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของกฟภ. ส าหรับ
ก าลงัไฟฟ้าแฝงแต่ละกิโลวาร์ (kVar) จากระดับตวัประกอบก าลงัไฟฟ า 
(Power Factor) ท่ีวดัไดต้  ่ากวา่ 0.85 ภายในงวดการเรียกเก็บเงินแต่ละงวด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ผูซ้ื้อไฟฟ้าเดือนละคร้ัง และ ผู ้
ซ้ือไฟฟ้าตอ้งช าระเงินให้ บี.กริม 2 ภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บใบ
เรียกเกบ็เงินค่าไฟฟ้าจาก บี.กริม 2 

หลกัประกนั ผูซ้ื้อไฟฟ้าตกลงมอบหลกัประกนัให้แก่ บี.กริม 2 ก่อนวนัเร่ิมตน้สัญญา
เป็นจ านวนเท่ากบัค่าไฟฟ้า 2 เดือนโดยประมาณ 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซ้ื้อไฟฟ้าไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดภายใน 7 วนันบัแต่ได้
รับค าบอกกล่าวถึงการไม่ช าระเงินนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.
กริม 2 

(2) บี.กริม 2 ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผูซ้ื้อไฟฟ้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งค าบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณีท่ีผู ้ซ้ือไฟฟ้ายา้ยท่ีตั้ งโรงงานออกนอกเขตพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งค าบอกกล่าวแก่ บี.กริม 2 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(3) หลงัจากระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัเร่ิมตน้สญัญา โดยการส่งค าบอก
กล่าวเลิกสญัญาแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

ผลของการเลิก
สญัญา 

คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ิดสัญญามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่าย
ท่ีผิดสญัญา 

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีของ บี.กริม 2 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้
ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการใหสิ้นเช่ือ  

 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ 2556 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั บี.กริม 2  มี
จ านวนทั้งส้ิน 39 ราย รวม 47 ฉบบั ดงัต่อไปน้ี   

  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

1 บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ากดั 2 มีนาคม พ.ศ. 2546     
 ถึง 

4.000 

1 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

2 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
ถึง 

1.600 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3 บริษทั ซนัอิ (ประเทศไทย) จ ากดั 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   ถึง 0.700 

20 ธนัวาคม พ.ศ.2556 

4 บริษทั สยามโตโยตา้อุตสาหกรรม จ ากดั 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552   ถึง 0.200 

4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

5 บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ากดั 7 กนัยายน พ.ศ. 2547    ถึง 1.000 

6 กนัยายน พ.ศ. 2557 

6 บริษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.000 

9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

7 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.800 

19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

8 บริษทั เคซเทม็ (สยาม) จ ากดั 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึง 0.250 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

9 บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) จ ากดั 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ถึง 

1.100 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

10 บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากดั 3 กนัยายน พ.ศ. 2548            
ถึง 

1.100 

2 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

11 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2548  ถึง 2.000 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

12 บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1 มกราคม พ.ศ. 2548    ถึง 1.600 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

13 บริษทั เอก็เซดด้ี ฟริคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั 19 เมษายน พ.ศ. 2544    ถึง 2.500 

18 เมษายน พ.ศ. 2559 

14 บริษทั อาซาฮี เทค อลมิูเนียม  (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ถึง 

1.500 

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

15 บริษทั ไทยโตเคน เทอร์โม จ ากดั 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549     ถึง 0.900 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

16 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 4.000 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

17 บริษทั ทีอาร์ดบัเบ้ิลย ูฟจิู เสรีนา จ ากดั 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 3.000 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

18 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดกัส์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544      ถึง 7.200 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

19 บริษทั เทยก์า้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 28 ตุลาคม พ.ศ. 2549     ถึง 0.700 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 



 

256/1 

 

  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

20 บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จ ากดั 28 ตุลาคม พ.ศ. 2544    ถึง 0.500 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

21 บริษทั อี แอนด ์เอช พรีซิชัน่ (ประเทศไทย)   
จ ากดั 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

1.100 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

22 บริษทั เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอร่ิง    
(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

2.000 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

23 บริษทั เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอร่ิง    
(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ถึง 

1.000 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

24 บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จ ากดั 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ถึง 

0.400 

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

25 บริษทั มอลลิเก ้เฮลท ์แคร์ (ประเทศไทย)จ ากดั 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ถึง 

0.900 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

26 บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จ ากดั 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2544   
ถึง 

0.400 

28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

27 บริษทั ม้ีด จอห์นสนั นิวทริชนั (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

6 มกราคม พ.ศ. 2545     
ถึง 

1.200 

5 มกราคม พ.ศ. 2560 

28 บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) จ ากดั 21 มกราคม พ.ศ. 2550    
ถึง 

0.700 

20 มกราคม พ.ศ. 2560 
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  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

29 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2545 
ถึง 

1.000 

26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

30 บริษทั สยามซนัโป จ ากดั 12 เมษายน พ.ศ. 2550    
ถึง 

1.000 

11 เมษายน พ.ศ. 2560 

31 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

17 เมษายน พ.ศ. 2545    
ถึง 

1.000 

16 เมษายน พ.ศ. 2560 

32 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
ถึง 

0.180 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

33 บริษทั แคม พลาส (ประเทศไทย) จ ากดั 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 ถึง 

0.400 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

34 บริษทั ทสึจิยา่ (ประเทศไทย) จ ากดั 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545  
ถึง 

0.500 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

35 บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จ ากดั 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.000 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

36 บริษทั ไนลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.700 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

37 บริษทั คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
ถึง 

2.000 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

38 บริษทั คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
ถึง 

1.000 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

39 บริษทั ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จ ากดั 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
ถึง 

0.400 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

40 บริษทั สยาม ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดกัซ์ 
จ ากดั 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2545  
ถึง 

0.200 

17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

41 บริษทั โตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 15 กนัยายน พ.ศ. 2545  
 ถึง 

0.800 

14 กนัยายน พ.ศ. 2560 

42 บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ากดั 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550    
 ถึง 

1.000 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

43 บริษทั ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

18 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  
 ถึง 

1.200 

17 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

44 บริษทั ซนัเอ แมก็เน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

3 ธนัวาคม พ.ศ. 2545     
ถึง 

0.300 

2 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

45 บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ากดั 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2546  
ถึง 

2.500 

6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

46 บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากดั 29 เมษายน พ.ศ. 2551    
ถึง 

1.000 

28 เมษายน พ.ศ. 2561 
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  ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ตามสัญญา 

ปริมาณไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

47 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดกัส์(ประเทศไทย) จ ากดั 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ถึง 

6.000 

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

รวม 67.530 

  

2.1.3.  สัญญาซื้อขายไอน า้ระหว่าง บี.กริม 2 และผู้ ซ้ือเอกชน 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 15 นบัแต่วนัเร่ิมตน้สัญญา โดย บี.กริม 2 จะแจง้วนัเร่ิมตน้สัญญาแก่ผูซ้ื้อ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีสามารถส่งมอบไอน ้าได ้

ผูซ้ื้อสามารถแสดงความจ านงต่ออายุสัญญาไดค้ร้ังละไม่ต ่ากว่า 3 ปีแต่ไม่
เกิน 5 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

ผูซ้ื้อตกลงซ้ือ และ บี.กริม 2 ตกลงขายไอน ้าตามจ านวนท่ีตกลง ซ่ึงเป็นผล
พลอยไดข้องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บี.กริม 2 

ค่าไอน ้าตาม
สญัญา 

ค านวณตามสูตร 

ค่าไอน ้ าตามสญัญา =  ค่าพลงังานความร้อน + ค่าน ้ า + ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

โดยท่ี 

(1) ค่าพลงังานความร้อน =  ค่าก าลงัการผลิต + ค่าพลงังาน 

 ค่าก าลงัการผลิต   =  ค่าพลงัการผลิตตามอตัราท่ีก าหนด
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย (บาท/ตนั/
ชัว่โมง) x  SCC 

 ค่าพลงังาน  =  ค่าพลงังานตามอตัราท่ีก าหนดส าหรับ
ลูกคา้แต่ละราย (บาท/ตนั) x TSC x 
GP/RGP 

ทั้งน้ีค  ายอ่ขา้งตน้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 SCC : ก าลงัการผลิตไอน ้ าตามสญัญา, ตนั/ชัว่โมง 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

 TSC : การใชไ้อน ้ าทั้งหมดในหน่ึงเดือน, ตนั 

 GP : ราคาก๊าซของเดือนก่อน 

 RGP :            ราคาก๊าซอา้งอิงตามเดือนท่ีก าหนด 

(2)            ค่าน ้ า (WC) ค  านวณตามสูตร 

 
 WC = CL  x (CPAy + CPAo) x อตัราคา่น ้ าท่ีก าหนด 
     2CPAo 
 โดยท่ี 

 CL :  การสูญเสียน ้ าท่ีกลัน่ได,้ ตนั 

 CPAy :  การแบ่งกลุ่มโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑโ์ดยแบ่งกลุ่ม
ตามดชันีของกิจการของปีท่ีผา่นมา 

               CPAo      : การแบ่งกลุ่มโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งกลุ่มตามดชันีของกิจการตามปีท่ีก าหนด 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไอน ้ าใหผู้ซ้ื้อเดือนละคร้ัง และ ผูซ้ื้อตอ้ง
ช าระเงินให้ บี.กริม 2 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเก็บเงินค่า
ไอน ้าจาก บี.กริม 2  

เหตุผิดสญัญา (1) ผูซ้ื้อไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บค า
บอกกล่าวถึงการไม่ช าระเงินนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บี.กริม 
2  

(2) บี.กริม 2 ไม่สามารถส่งมอบไอน ้าใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดภ้ายในระยะเวลา
อนัสมควร (เวน้แต่เหตุสุดวิสยั) 

การเลิกสญัญา (1) เม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งค าบอกกล่าวเลิก
สญัญาแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

(2) ในกรณี ท่ี ผู ้ ซ้ื อ ย ้าย ท่ี ตั้ งโรงงานออกนอก เขต พ้ื น ท่ี นิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และไดส่้งค าบอกกล่าวแก่ บี.กริม 2 ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั 

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

หา้มคู่สญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีของ บี.กริม 2 ตามสัญญาให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินเพ่ือใช้
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ลงทุนตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเช่ือ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจาก 
กฟผ. 

 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2555 ลกูคา้ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขา้ท าสญัญาซ้ือขายไอน ้ากบั บี.กริม 2 มี
จ านวนทั้งส้ิน 3 รายดงัต่อไปน้ี    

ล าดบั
ที่ 

ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลาการขาย 
ไอน า้ตามสัญญา 

ปริมาณไอน า้ 
(ตนั/ช่ัวโมง) 

1 บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จ ากดั 13 พฤศจิกายน 2544 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2559 

2.000 

2 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 27 มีนาคม 2545 ถึง  
26 มีนาคม 2560 

8.000 

3 บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

16 กรกฎาคม 2551 ถึง  
15 กรกฎาคม 2556 

9.000 

 

2.2.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท กับ บี.กริม 2 

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา 

1. ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญา ไปจนถึงวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือ
การคา้ 

2. ระยะเวลาใช้ก๊าซเพ่ือการคา้ คือ 21 ปี นบัแต่วนัเร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้  
(วนัท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2544) และคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญา
ออกไปไดอี้ก 4 ปี 

ในการต่ออายุสัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีความประสงคจ์ะต่ออายุสัญญา
จะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และใหคู้่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัในเง่ือนไข
และรายละเอียดของสัญญาต่อไป ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัแต่
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 หวัขอ้ สาระส าคญั 

วนัท่ีมีการบอกกล่าวขอต่ออายุสัญญา ก็ให้สัญญาส้ินสุดลงเม่ือครบ
ก าหนดอายสุญัญา  

สาระส าคญัของ
สญัญา 

ปตท. ตกลงขายก๊าซให้ บี.กริม 2 เป็นจ านวนไม่เกินวนัละ 26 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตเท่ากบั 165 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงคิดจากค่าความร้อนท่ี 900 บีทียตู่อลกูบาศกฟ์ุต 

ราคาซ้ือขายก๊าซ ประกอบดว้ย  

1. ราคาเน้ือก๊าซ – ค านวณตามสูตรท่ีก าหนด 

2. อตัราค่าผา่นท่อ – อตัราเดียวกบัท่ี ปตท. เรียกเกบ็กฟผ. (บางปะกง) 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

ปตท. จะเรียกเก็บเงินค่าก๊าซจาก บี.กริม 2 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนั
ส้ินงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน และ บี.กริม 2 จะช าระเงินค่าก๊าซให ้
ปตท. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินงวดการใชก๊้าซของแต่ละเดือน 

หาก บี.กริม 2 ช าระเงินล่าชา้กว่าก าหนด บี.กริม 2 จะตอ้งช าระหน้ีพร้อม
เบ้ียปรับในอตัรา MOR ของธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) + ร้อยละ 2 
ของหน้ีท่ีคา้งช าระ 

ในกรณีท่ี บี.กริม 2 ผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 2 งวดติดต่อกนัข้ึนไป ปตท. มี
สิทธิหยุดส่งก๊าซให้ บี.กริม 2 จนกว่าจะได้รับช าระหน้ีพร้อมเบ้ียปรับ
ครบถว้น 

ค ารับรอง ในกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซท่ีมีคุณสมบติัตามสัญญาให ้บี.กริม 2 
ไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนด ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซ
ท่ีขาดส่งตามอตัราท่ีก าหนด  

การเลิกสญัญา สญัญาน้ีอาจเลิกไดโ้ดยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บสัมปทาน ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดท้ า
สัญญาผกูพนัท่ีจะส่งก๊าซใหก้บั ปตท. หรือ ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติซ่ึงได้
ท าสัญญาผูกพนัท่ีจะส่งก๊าซให้กบั ปตท. ไม่มีก๊าซเพียงพอท่ีจะส่งให ้
ปตท. อีกต่อไป 

2. หากเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อยอ่ยหรือระบบท่อของ ปตท. หรือแก่
โรงแยกก๊าซของ ปตท. หรือโรงไฟฟ้า หรือระบบท่อของ บี.กริม 2 ท า
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ให้ไม่สามารถส่งหรือรับก๊าซไดโ้ดยส้ินเชิงติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกว่า 
12 เดือน คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงอาจบอก
กล่าวเป็นหนงัสือถึงคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา และขอใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ี
ผิดสญัญานั้น แกไ้ขขอ้ผิดสญัญาของตน หากคู่สญัญาฝ่ายผิดสญัญาไม่
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดสัญญา หรือไม่ท าการแกไ้ขภายใน 60 วนั นบัจาก
วันท่ีได้รับหนังสือบอกกล่าวการผิดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนท่ี
คู่สัญญาจะตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาและเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิดสญัญาได ้

4. หาก บี.กริม 2 ไม่ซ้ือก๊าซติดต่อกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 60 วนั โดยไม่บอก
กล่าวล่วงหนา้และไม่มีเหตุอนัควร ปตท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

การโอนสิทธิและ
หนา้ท่ีตามสญัญา 

บี.กริม 2 จะโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได ้เวน้
แ ต่จะเป็นการโอนสิท ธิและหน้า ท่ี เพ่ื อค ้ าประกันห รือ เพ่ื อ เป็น
หลักประกันการกู้เงินในการท าโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม 2 กับ
สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ ทั้ งน้ี การโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาน้ีอัน
เก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้ ปตท. ทราบก่อนการโอน
สิทธิและหน้าท่ีนั้ นไม่น้อยกว่า 60 วนั นอกจากนั้ น การโอนสิทธิใน
ลกัษณะอ่ืนหรือเพ่ือผลประการอ่ืนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก ปตท. ก่อน 

 

2.3.  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บี.กริม 2 กับ กฟภ.    

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั เม่ือครบก าหนดอายุสญัญาแลว้หากไม่
มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงซ้ือ และกฟภ. ตกลงขายพลงังานไฟฟ้าโดยมีความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 10,000 กิโลวตัต ์

อตัราค่าไฟฟ้า คิดเป็นรายเดือนต่อรายมิเตอร์ตามอัตราค่าไฟฟ้าส ารองของกฟภ.ท่ี
ประกาศใชอ้ยู ่ณ เวลานั้นๆ 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

การช าระเงิน กฟภ. จะส่งใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนให้แก่ บี.กริม 2
เดือนละคร้ัง และบี.กริม 2 จะต้องช าระเงินให้แก่ กฟภ. ณ ท่ีท าการ
ของกฟภ. ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ี บี.กริม 2 ไดรั้บใบแจง้หน้ีเรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า 

หลกัประกนั บี.กริม 2 ตกลงมอบหนังสือสัญญาค ้าประกนัธนาคารมาวางค ้ าแก่ กฟภ. 
ภายในวงเงิน 8,000,000 บาท 

 

2.4.  สัญญาบริการพืน้ท่ีเกบ็งานและเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน ระหว่าง บี.
กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด) 

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผู ้รับจ้าง”) และผู ้รับจ้างตกลงให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับเก็บงานและ
เอกสารของ บี.กริม 2 การเก็บรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน
ของบี.กริม 2 

มลูค่าของสญัญา ค่าบริการในอตัราเดือนละ 262,000 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 
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2.5.  สัญญาบริการยานพาหนะ ระบบอินเตอร์เนต็ และระบบอีเมล์ ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจ้างตกลงให้บริการ  Center Car Service ส าหรับ
ยานพาหนะของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดัท่ีบี.กริม 2 ใชใ้นการ
ประกอบ กิ จก าร  และบ ริก าร  Internet and Intranet System Services 
ส าหรับระบบอินเตอร์เนต และระบบอีเมล ์

มลูค่าของสญัญา ค่าบริการในอตัราเดือนละ 145,000 บาท 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย คู่สญัญษอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

 

2.6.  สัญญาให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (เดิม
ช่ือบริษัท อมตะเพาเวอร์ จ ากัด)   

 หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

ในการต่อสัญญานั้น คู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัในเง่ือนไขและสาระส าคญั
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 หวัขอ้ สาระส าคญั 

ของสญัญา รวมถึงค่าบริการดว้ย 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงรับบริการจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (“
ผูรั้บจ้าง”) และผูรั้บจ้างตกลงให้บริการเป็นท่ีปรึกษา รวมถึงบริการ
ทางดา้นธุรการ เทคโนโลยี และการจดัการ ในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บญัชี การบริหารจดัการ ธุรการ การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม การตลาด การ
ไดม้าซ่ึงหุ้นหรือทรัพยสิ์น ประกนัภยั การวางแผนธุรกิจและการพฒันา 
และความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการต่างๆของ บี.กริม 2   

อตัราค่าบริการ คิดเวลาท่ีใชจ้ริงส าหรับการให้บริการเป็นรายชัว่โมง โดยอตัราค่าบริการ
รายชั่วโมงข้ึนอยู่กับต าแหน่งของบุคลากรของผูรั้บจ้างท่ีให้บริการแก่      
บี.กริม 2 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระเงิน 

บี.กริม 2 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผูใ้หบ้ริการ  

การเลิกสญัญา สญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. บี.กริม 2 และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้นแลว้ 

2. ถา้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย คู่สญัญษอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได ้โดยส่งหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

3. ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการของ บี.กริม 2 หรือผูรั้บจา้ง หรือการโอน
ทรัพยสิ์น 

 

2.7.  สัญญาบริการจัดหาน า้ และบริการจัดการน า้เสีย ระหว่าง บี.กริม 2 กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ 
จ ากัด(เดิมช่ือ บริษัท อมตะ ควอลิตี ้วอเตอร์ จ ากัด) 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

อายขุองสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีอาย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสญัญา (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2544) หรือจนกวา่ 

1. เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาฉบบัน้ี 

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าให้แก่
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตก
ลงท่ีจะเลิกสญัญาฉบบัน้ี 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 ตกลงจา้งบริษทั อมตะ ควอลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั (“ผูใ้หบ้ริการ”) 
เพ่ือใหบ้ริการจดัหาน ้าในปริมาตรประมาณ 3,000 – 3,500 คิวบิกเมตรต่อ
วนัและใหบ้ริการจดัการน ้าเสียของบี.กริม 2 

อตัราค่าบริการ 1. ค่าบริการจดัหาน ้า คิดจากสูตร 

  TR  = 7 * ICT + 2  

  โดยท่ี  

 TR  = อตัราค่าน ้าท่ีเรียกเกบ็โดยอ่างเกบ็น ้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
(บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

 ICT  =  CPIT-1 / CPIT-2 

 โดยท่ี 

 CPI  =  ค่าเฉล่ียส าหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคส าหรับส้ินคา้อุปโภคบริโภค
ของประเทศไทยท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์

 T-1   =  หน่ึงปีก่อนหนา้ปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 T-2   =  สองปีก่อนหนา้ปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ค่าบริการจดัการน ้าเสีย คิดจากสูตร 

 TWW  =  7 * ICT + 2 

 โดยท่ี  

 TWW  =  ค่าบริการจดัการน ้าเสีย (บาท/ลกูบาศกเ์มตร) ในปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ICT =  ดชันีราคาในปีท่ีเก่ียวขอ้ง (ค านวณเช่นเดียวกบัค่าบริการจดัหาน ้า) 

3. ค่าบริการดูแลรักษามิเตอร์รายเดือน 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

 คิดตามขนาดของมิเตอร์ท่ีใช ้ตามอตัราท่ีระบุแนบทา้ยสญัญา  

หลกัประกนั ภายในวนัท่ี 15 มกราคมในแต่ละปี บี.กริม 2 ตอ้งจดัหาหลกัประกนัแก่ผูใ้ห้
บริการในรูปเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนเท่ากบัค่าบริการจดัหาน ้ าจากอ่าง
เกบ็น ้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 เดือนสุดทา้ยของปีก่อนหนา้ 

การเรียกเกบ็เงิน
และการช าระ
เงิน 

บี.กริม 2 จะช าระเงินค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี
จากผู ้ให้บริการ หากบี.กริม 2 ไม่ช าระเงินค่าบริการภายใน 60 ว ันผู ้
ใหบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการจดัหาน ้าและจดัการน ้าเสียแก่บี.กริม 2 

การเลิกสญัญา ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าผิดหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขใดๆภายใต้
สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากไดท้ าการส่ง
ค าบอกกล่าวให้เวลาคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาท าการแกไ้ขการผิดสัญญา
ดงักล่าวเป็นเวลา 30 วนั แต่คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญามิไดก้ระท าการแกไ้ข
เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวแลว้ 

การจดัหาน ้า 
และ จดัการน ้า
เสียหลงัจาก
ส้ินสุดสญัญา 

บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะให้บริการจดัหาน ้ า 
และบริการจดัการน ้าเสียแก่บี.กริม 2 ตามสญัญาซ้ือขายท่ีดินระหว่างบริษทั
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และบี.กริม 2 ภายหลังจากท่ีผู ้
ใหบ้ริการหยดุการใหบ้ริการดงักล่าว 

 

2.8.  บันทึกความเข้าใจเร่ืองการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขาย
กนัระหว่างบี.กริม 1 และบี.กริม 2 (ซ่ึงแบ่งเป็นบล็อค 2 (ส่วนโรงไฟฟ้า
เฟสแรก 110 เมกะวตัต)์ และบลอ็ค 2.1 (ส่วนต่อเติม 55 เมกะวตัต)์)  

อตัราค่าบริการ โดยท่ี 

SPP  =   ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/กิโลวตัตช์ัว่โมง) ท่ีฝ่ายท่ีเป็นผูซ้ื้อขาย
ใหก้บัลกูคา้ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนั้น 

EG-P =   ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีฝ่ายท่ีเป็นผูข้ายขายใหแ้ก่ฝ่ายท่ีเป็นผูซ้ื้อ (เม
กะวตัตช์ัว่โมง) 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

กรณีท่ี 1 บี.กริม 1 ซ้ือไฟฟ้าจากบี.กริม 2เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบี.กริม 1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP1 – 0.12*) x (E2-1 x 1000) 

โดยท่ี  

SP1   =   ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบี.กริม 1 ตอ้งช าระแก่บี.กริม 2  (บาท/
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E2-1     = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบี.กริม 2 ขายใหแ้ก่บี.กริม 1 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

กรณีท่ี 2 บี.กริม 2 ซ้ือไฟฟ้าจากบี.กริม 1เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบี.กริม 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP(2&2.1) – 0.12) x (E1-(2&2.1) x 1000) 

โดยท่ี  

SP(2&2.1) = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบี.กริม 2 ตอ้งช าระแก่บี.กริม 1  (บาท/
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E1-(2&2.1) = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบี.กริม 1 ขายใหแ้ก่บี.กริม 2 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

กรณีท่ี 3 บลอ็ค 2 ซ้ือไฟฟ้าจากบลอ็ค 2.1 เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบลอ็ค 2 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2 – 0.12*) x (E2.1-2 x 1000) 

โดยท่ี  

SP2  = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบลอ็ค 2 ตอ้งช าระแก่บลอ็ค 2.1  (บาท/  
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบลอ็ค 2.1 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

กรณีท่ี 4 บลอ็ค 2.1 ซ้ือไฟฟ้าจากบลอ็ค 2 เพ่ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อ
เอกชนของบลอ็ค 2.1 

ค่าไฟฟ้าคิดจากสูตร 

(SP2.1 – 0.12*) x (E2-2.1 x 1000) 

โดยท่ี  

SP2.1  = ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีบลอ็ค 2.1 ตอ้งช าระแก่บลอ็ค 2  (บาท/  
กิโลวตัตช์ัว่โมง)  

E2.1-2 = ปริมาณพลงังานสุทธิท่ีบลอ็ค 2 ขายใหแ้ก่บลอ็ค 2.1 (เมกะวตัต์
ชัว่โมง) 

*หมายเหตุ : 0.12 บาท คือส่วนของค่าใชจ่้ายเงินน าส่งกองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ตั้งแต่วนัท่ี 31ตุลาคม พ.ศ. 2555 การค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรท่ีระบุไวต่้อไปน้ี 

1) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง  

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
ก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

ส่วนต่างของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี่ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 
+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

ค่าก๊าซ = ค่าก๊าซต่อหน่วยประจ าเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจ าเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจ าเดือนท่ีผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก ารไฟ ฟ้ าต ่ า  ห ารด้ วยพ ลัง ง าน สุ ท ธิ
ประจ าเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าต ่า 

ส่วนต่างของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยค่าก๊าซ 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Offpk) = ส่วนเฉลีย่ของ ABP 1 – 3 [ค่าก๊าซ + (ส่วน
ต่างของ IU_Offpk)/2] 

 

2.9.  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบี.กริม 2 และบี.กริม3  

หวัขอ้ สาระส าคญั 

สาระส าคญัของ
สญัญา 

บี.กริม 2 และบี.กริม3 ตกลงเก่ียวกบัอตัราการค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนั
ระหวา่งบี.กริม 2 และบี.กริม3  

อตัราค่าบริการ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การค านวณค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายระหวา่งกนั
ใหใ้ชสู้ตรท่ีระบุไวต่้อไปน้ี 

1) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง  
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

Rev (EGAT_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ต่อหน่วย  ในช่วง
เวลาตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให้ กฟผ. ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

Rev (IU_Pk) = รายรับประจ าเดือนจาก IU ต่อหน่วย  ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสูง หารด้วย พลงังานไฟฟ้า
สุทธิประจ าเดือนท่ีขายให ้IU ในช่วงเวลาตอ้งการ
ก าลงัไฟฟ้าสูง (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ส่วนต่างของ IU_Pk= Rev(IU_Pk) ลบดว้ย (EGAT_Pk) 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Pk จะตอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Pk) = ส่วนเฉลี่ยของ ABP 1 – 3 [Rev (EGAT_Pk) 
+ (ส่วนต่างของ IU_Pk)/2] 

2) สูตรในการค านวณราคาค่าไฟในช่วงเวลาท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าต ่า 

ค่าก๊าซ = ค่าก๊าซต่อหน่วยประจ าเดือน 

 = ยอดค่าก๊าซประจ าเดือนหารด้วยพลังงานสุทธิ
ประจ าเดือนท่ีผลิตได ้(หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 = ยอดรายรับประจ าเดือนจาก IU ในช่วงเวลา
ต้อ งก ารไฟ ฟ้ าต ่ า  ห ารด้ วยพ ลัง ง าน สุ ท ธิ
ประจ าเดือน (หน่วย: กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ซ่ึงขายให ้
IU ในช่วงเวลาตอ้งการไฟฟ้าต ่า 

ส่วนต่างของ IU_Offpk = Rev(IU_Offpk) ลบดว้ยค่าก๊าซ 

ทั้งน้ีส่วนต่างของ IU_Offpk จะตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั ศูนย ์

การก าหนดราคาโอน (Offpk)  = ส่วนเฉลีย่ของ 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 

ข้อมูลผลการด าเนินงานทีส่ าคญั 
ของบี.กริม 1 และบ.ีกริม 2 
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โรงไฟฟ้าของบี.กริม 1 และบี.กริม 2 มีผลการด าเนินงานตามตวัวดัผลการด าเนินการท่ีส าคัญ
ดงักล่าว ตามรายละเอียดต่อไปน้ี  

 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม 
 

2552 2553 2554 2555 
บี.กริม 1      

ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต (คิด
จากค่าพลงังานความร้อน
ท่ีน าไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพ
ตามจริง) (ร้อยละ)            46.15             46.22             46.32             46.38  

ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต-
ปรับปรุง (ร้อยละ)* 48.19 48.40 48.38            48.35  

ค่าความส้ินเปลือง (บีทีย ู
ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) 8,114 8,220 8,098 8,053 

ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง 
(ชัว่โมง) 840 840 456 744 

ค่าความพร้อมจ าหน่าย** 
(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
ท่ีน าไปใชใ้น
กระบวนการอุณหภาพ
ตามจริง) (ร้อยละ)            44.69             45.75             44.98             44.57  
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 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง31 ธนัวาคม 
 

2552 2553 2554 2555 
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิต-
ปรับปรุง (ร้อยละ)            45.92             47.04             46.53             45.84  

ค่าความส้ินเปลือง (บีทีย ู
ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) 8,505 8,351 8,327 8,471 

ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง 
(ชัว่โมง) 840 807 552            1,080  

ค่าความพร้อมจ าหน่าย** 
(ร้อยละ) 92 92.6 94.9              94.9  

ตวัประกอบภาระ *** 
(ร้อยละ) 71.9 83.4 86.2 82.7 

  ท่ีมา: บี.กริม 1 และบี.กริม 2 

หมายเหตุ : 
    *ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตปรับปรุงคือค่าประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟ้าจากระบบผลิต บี.กริม 1 และบี.กริม 2 ท่ีคิดค านวณจากระบบผลิตเสมือนวา่มีสดัส่วนของ
พลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพท่ีร้อยละ 10 

   เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้อน ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีจ ากดั ส่งผลใหใ้นบาง
ปี บี.กริม 2มีสดัส่วนของพลงัความร้อนท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการอุณหภาพต ่ากวา่ร้อยละ 10 ซ่ึง
เป็นสาเหตุใหค่้าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตต ่ากวา่ร้อยละ 45 อยา่งไรกดี็ กฟผ. ไม่
คิดค่าปรับซ ้าซอ้นโดยใชเ้กณฑก์ารค านวณประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตปรับปรุง  
บี.กริม 2 จะไม่ถูกเรียกช าระค่าปรับจาก กฟผ. 

     **ค่าความพร้อมจ าหน่าย (availability)  อตัราส่วนร้อยละของจ านวนชัว่โมงในช่วง
ระยะเวลาใดท่ีซ่ึงหน่วยผลิตหน่วยหน่ึงสามารถผลิตไฟฟ้าได ้ไม่วา่หน่วยผลิตดงักล่าวจะมีการ
ผลิตไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม 

   ***ตวัประกอบภาระ คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ริงทั้งหมดต่อค่าก าลงัผลิต
ติดตั้งท่ีเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าอย่างเตม็ท่ี  
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เอกสารแนบ 3 

งบการเงนิของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั ปี 2552-25555 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 
 

    
 

 

พ.ศ. 2555  พ.ศ.2554 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262,609,003 

 

 

 

 258,616,524 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    515,786,110 

 

 

 

 413,482,344 
ลูกหน้ีอ่ืน 37,074,579  31,979,771 

 
วสัดุส ารองคลงั 442,503,870 

 

 454,862,696 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,483,009 

 

 11,483,009 

 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,269,456,571  1,170,424,344 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 2,194,842,578 

 

 2,400,400,350 

 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน สุทธิ 17,528,677 

 

 20,113,573 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,537,568  2,537,568 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,214,908,823  2,423,051,491 
    
รวมสินทรัพย์ 3,484,365,394  3,593,475,835 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล(ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2554 

    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 371,572,079  276,588,594 
เจา้หน้ีอ่ืน 89,442,163  118,021,771 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  200,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 301,685,157  256,688,772 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 58,480,714  60,613,365 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31,326,470  14,109,730 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,052,506,583  926,022,232 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 316,704,197  622,659,675 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอาย ุ 3,246,917  1,738,700 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ - 

 

 58,480,714 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 319,951,114  682,879,089 
รวมหนีสิ้น 1,372,457,697  1,608,901,321 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ10 บาท และ    
   - หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 124,371,882  124,371,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 637,535,815  510,202,632 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,111,907,697  1,984,574,514 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,484,365,394  3,593,475,835 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 330,238,712  330,799,180 
รายไดอ่ื้น 31,948,383  25,760,505 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 229,040  (2,214,661) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 362,416,135  354,356,024 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (144,809,851) 

 

 (150,680,238) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 217,606,284  203,664,786 
ตน้ทุนทางการเงิน (60,002,640)  (77,664,397) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 157,603,644  126,000,389 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (30,270,461)  (26,237,853) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 127,333,183  99,762,536 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 157,603,644  126,000,389 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 325,399,555  322,114,034 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 59,941,758  64,842,315 
   - ดอกเบ้ียรับ (2,728,078)  (3,589,297) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอ่ืน 62,036,295  61,360,475 
   - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (5,346,039)  9,847,035 
   - ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 81,334  (9,974) 
   - ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ 1,508,217  1,738,700 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

   และหน้ีสินด าเนินงาน 

598,496,686  582,303,677 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (102,303,766)  26,293,624 
   - ลูกหน้ีอ่ืนๆ (5,094,808)  92,245,207 
   - วสัดุส ารองคลงั 12,358,826  513,533 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (30,270,462)  - 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,294,687  (76,234,820) 
   - เจา้หน้ีอ่ืน (24,446,850)  7,377,571 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (60,903,039)  (56,523,959) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17,216,740  (5,620,064) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 485,348,014  570,354,769 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -  (56,417,685) 
   - ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย 2,728,078  3,589,297 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 488,076,092  517,526,381 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไืม่มีตวัตน (99,235,330)  (92,811,081) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (99,235,330)  (92,811,081) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  200,000,000 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (259,027,146)  (226,750,008) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่าการเงิน -  (450,000,000) 
จ่ายค่าดอกเบ้ีย (64,865,940)  (57,867,271) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (60,955,197)  (68,921,068) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 262,569,003  258,576,524 
 262,609,003  258,616,524 
    
 

 

   
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 20,190,738  5,501,940 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 258,616,524  437,439,573 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 413,482,344  439,775,968 
ลูกหน้ีอ่ืน 31,979,711  124,224,978 
วสัดุส ารองคลงั 454,862,696  455,376,229 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,483,009  - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,170,424,344  1,456,816,748 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 2,400,400,350  2,627,826,398 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 20,113,573  22,674,090 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,537,568  2,537,568 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,423,051,491  2,653,038,056 
    
รวมสินทรัพย์ 3,593,475,835  4,109,854,804 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 276,588,594  352,823,414 
เจา้หน้ีอ่ืน 118,021,771  113,994,117 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 256,688,772  223,335,916 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 60,613,365  57,867,271 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 14,109,730  38,426,617 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 926,022,232  786,447,335 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 622,659,675  869,501,412 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอาย ุ 1,738,700  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 58,480,714  119,094,079 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 682,879,089  988,595,491 
รวมหนีสิ้น 1,608,901,321  1,775,042,826 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ10 บาท และ    
   - หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 124,371,882  101,871,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 510,202,632  882,940,096 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,984,574,514  2,334,811,978 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,593,475,835  4,109,854,804 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 330,799,180  322,052,484 
รายไดอ่ื้น 25,760,505  20,076,239 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (9,709,908)  45,340,111 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 346,849,777  387,468,834 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (150,680,238)  (143,940,517) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 196,169,539  243,528,317 
ตน้ทุนทางการเงิน (70,169,150)  (73,974,182) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 126,000,389  169,554,135 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (26,237,853)  (43,335,908) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 99,762,536  126,218,227 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 126,000,389  169,554,135 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 322,114,034  316,507,816 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 64,842,315  68,286,769 
   - ดอกเบ้ียรับ (3,589,297)  (2,179,368) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอ่ืน 61,360,475  56,129,020 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 9,847,035  (24,328,078) 
   - ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (9,974)  (19,971) 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 580,564,977  583,950,323 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,293,624  17,828,539 
   - วสัดุส ารองคลงั 513,533  (4,751,311) 
   - ลูกหน้ีอ่ืน 92,245,207  (21,650,625) 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (76,234,820)  171,211,889 
   - เจา้หน้ีอ่ืน (49,146,388)  (95,187,218) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,620,064)  (88,026,528) 
   - หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  (67,381,501) 
   - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,738,700  - 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 570,354,769  495,993,568 
   - เงินสดจ่ายส าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (56,417,685)  (56,111,982) 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,589,297  2,179,367 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 517,526,381  442,060,953 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (92,793,181)  (56,183,914) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (32,900)  - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15,000  199,847,885 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (92,811,081)  143,663,971 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (226,750,008)  (180,459,600) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (450,000,000)  (105,000,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า (57,867,271)  (22,392,666) 
จ่ายดอกเบ้ีย (68,921,070)  (72,904,602) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (603,538,349)  (380,756,868) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 258,576,524  437,399,573 
 258,616,524  437,439,573 
    
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,501,940  9,609,618 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 437,439,573  232,471,517 
ลูกหน้ีการคา้ 439,120,338  418,636,165 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 655,630  26,709,050 
วสัดุส ารองคลงั 455,376,229  614,688,533 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือวสัดุส ารองคลงั 7,698,210  1,642,444 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 132,766,488  24,205,123 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,473,056,468  1,318,352,832 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 2,627,826,398  2,834,893,333 
เงินมดัจ า 2,537,568  2,535,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน สุทธิ 22,674,090  25,265,424 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,653,038,056  2,862,694,854 
    
รวมสินทรัพย์ 4,126,094,524  4,181,047,416 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 170,673,310  164,908,795 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,824,805  36,526,776 
เจา้หน้ีอ่ืน 120,325,298  140,149,344 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 223,335,916  177,045,508 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  57,867,271  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 168,660,455  161,433,187 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 802,687,055  680,063,610 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 869,501,412  1,120,010,295 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 119,094,079   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  67,379,760 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 988,595,491  1,187,390,055 
รวมหนีสิ้น 1,791,282,546  1,867,453,665 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 1,500,000,000  1,500,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ ช าระเตม็มูลค่าหุน้ละ10 บาท     
   - และหุน้สามญั 50,000,000 หุน้ ช าระเตม็มูลค่าหุน้ละ 7 บาท 1,350,000,000  1,350,000,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 101,871,882  96,621,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 882,940,096  866,971,869 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,334,811,978  2,313,593,751 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,126,094,524  4,181,047,416 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 322,052,484  379,221,284 
ดอกเบ้ียรับ 2,179,368  2,269,207 
รายไดอ่ื้น 17,896,871  15,065,403 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 45,340,111  20,720,566 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 387,468,834  417,276,460 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (143,940,517)  (138,563,187) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 243,528,317  278,713,273 
ตน้ทุนทางการเงิน (73,974,182)  (84,353,412) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 169,554,135  194,359,861 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (43,335,908)  (60,844,227) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 126,218,227  133,515,634 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 169,554,135  194,359,861 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 316,507,816  309,287,229 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 68,286,769  77,148,433 
   - ดอกเบ้ียรับ (2,179,368)  (2,269,207) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  56,129,020  55,964,201 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (24,328,078)  (36,572,266) 
   - ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (19,971)  15,864 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 583,950,323  597,934,115 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้ (20,484,173)  32,268,709 
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,053,420  (26,168,572) 
   - วสัดุส ารองคลงั (4,751,311)  147,415,631 
   - เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือวสัดุส ารองคลงั (6,055,766)  94,032,442 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (16,923,843)  5,477,259 
   - เงินมดัจ า (1,741)  - 
   - เจา้หน้ีการคา้ 5,764,515  (19,245,121) 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,298,029  (67,725,493) 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 4,876,608  18,875,230 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (55,992,163)  (66,299,652) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21,639,429  36,482,209 
   - หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (67,379,760)  (71,644,440) 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,179,368  2,269,207 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 498,172,935  683,671,524 
   - เงินสดจ่ายส าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (56,111,982)  (57,982,945) 
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 442,060,953  625,688,579 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (56,183,914)  (452,606,438) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 199,847,885  462,056 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 143,663,971  (452,144,382) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (180,459,600)  (151,761,240) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (105,000,000)  - 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า (22,392,666)  - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (72,904,602)  (80,580,967) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (380,756,868)  (232,342,207) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 437,399,573  232,431,517 
 437,439,573  232,471,517 
    
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับงบกระแสเงนิสด    
เจา้หน้ีอ้ืนจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,609,618  34,310,272 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,471,517  291,269,527 
ลูกหน้ีการคา้ 418,636,165  450,904,874 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,709,050  540,478 
วสัดุส ารองคลงั 614,688,533  711,625,433 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือวสัดุส ารองคลงั 1,642,444  95,674,886 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 24,205,123  31,202,681 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,318,352,832  1,581,217,879 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 2,834,893,333  2,736,525,350 
เงินมดัจ า 2,535,827  2,535,827 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน สุทธิ 25,265,424  27,856,758 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,862,694,584  2,766,917,935 
    
รวมสินทรัพย์ 4,181,047,416  4,348,135,814 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 164,908,795  184,153,916 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,526,776  104,252,269 
เจา้หน้ีอ่ืน 140,149,344  121,274,114 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 177,045,508  148,347,148 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 161,433,187  158,098,547 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 680,063,610  716,125,994 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 1,120,010,295  1,312,907,503 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 67,379,760  139,024,200 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,187,390,055  1,451,931,703 
รวมหนีสิ้น 1,867,453,665  2,168,057,697 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000  1,500,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,350,000,000  1,350,000,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 96,621,882  96,621,882 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 866,971,869  733,456,235 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313,593,751  2,180,078,117 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,181,047,416  4,348,135,814 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 379,221,284  489,638,373 
ดอกเบ้ียรับ 2,269,207  12,274,348 
รายไดอ่ื้น 15,065,403  15,056,549 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 20,720,566  (7,741,636) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 417,276,460  509,227,634 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (138,563,187)  (148,754,086) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้นติบุิคคล 278,713,273  360,473,548 
ตน้ทุนทางการเงิน (84,353,412)  (89,114,050) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 194,359,861  271,359,498 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (60,844,227)  (81,741,550) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 133,515,634  189,617,948 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับปี 194,359,861  271,359,498 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดสุทธิ    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 309,287,229  301,214,671 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 77,148,433  83,367,771 
   - ดอกเบ้ียรับ (2,269,207)  (12,274,348) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  55,964,201  66,388,036 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (36,572,266)  13,616,877 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากการขายอปุกรณ์ 15,864  (297) 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 597,934,115  723,672,208 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้ 32,268,709  (35,366,840) 
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (26,168,572)  8,919,725 
   - วสัดุส ารองคลงั 147,415,631  (384,906,043) 
   - เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือวสัดุส ารองคลงั 94,032,442  (86,637,794) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,477,259  (8,111,129) 
   - เจา้หน้ีการคา้ (19,245,121)  26,033,965 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (67,245,121)  67,729,276 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 18,875,230  80,454,476 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (66,299,652)  (43,102,683) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36,482,209  (5,398,527) 
   - หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (71,644,440)  139,024,200 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 681,402,317  482,310,834 
   - เงินสดจ่ายส าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (57,982,945)  (63,843,371) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 623,419,372  418,467,463 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (452,606,438)  (9,062,751) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 462,056  298 
ดอกเบ้ียรับ 2,269,207  12,397,636 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (449,875,175)  3,335,183 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (151,761,240)  (150,144,750) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ -  425,000,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า -  (885,000,000) 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (80,580,967)  (74,767,409) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (232,342,207)  (684,912,159) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 232,431,517  291,229,527 
 232,471,517  291,269,527 
    

 

 

 

 

  



 

298/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

งบการเงนิของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั ปี 2552-2555 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

    
    
 

 

พ.ศ. 2555  พ.ศ.2554 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 323,672,960  447,841,826 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของ    
    ตลาดประเภทเผื่อขาย -  47,861,534 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    502,314,649  383,662,040 
ลูกหน้ีอ่ืน 36,716,243  25,739,586 

 
วสัดุส ารองคลงั 285,421,118  293,035,539 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,392,867  11,847,463 

 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,157,517,837  1,209,987,988 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 3,463,946,364  3,605,352,988 

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,463,946,364  3,605,352,988 

 
    
รวมสินทรัพย์ 4,621,464,201  4,815,340,976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300/1 

 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล(ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

    
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 286,980,174  227,343,997 
เจา้หน้ีอ่ืน 107,608,665  140,280,728 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 294,275,544  200,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 678,144,097  586,819,183 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21,263,857  23,930,047 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,388,272,337  1,178,373,955 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 689,178,484  1,377,286,674 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 689,178,484  1,377,286,674 
รวมหนีสิ้น 2,077,450,821  2,555,660,629 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 270,240,000  270,240,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,077,609,686  790,415,119 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น    

   ในหลกัทรัพยใืนความตอ้งการของตลาดท่ีมีไวเ้ผื่อขาย -  2,861,534 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,544,013,380  2,259,680,347 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,621,464,201  4,815,340,976 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 496,446,509  699,535,717 
รายไดอ่ื้น 26,823,840  8,186,789 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (512,592)  2,354,436 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 522,757,757  710,076,942 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (126,127,298)  (120,710,399) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 396,630,459  589,366,543 
ตน้ทุนทางการเงิน 108,009,469  (160,130,442) 
ก าไรก่อนหักภาษีนิตบุิคคล 288,620,990  429,236,101 
ภาษีนิติบุคคล (1,426,423)  - 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 287,194,567  429,236,101 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน  
 

 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 288,620,990  429,236,101 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 285,830,850  277,808,358 
   - ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 113,442,005  130,511,175) 
   - ดอกเบ้ียจ่าย (4,760,237)  (3,587,733) 
   - ดอกเบ้ียรับ (3,544,439)  -  
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  42,447,380  47,632,098 
   - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (11,507,956)  12,742,733 
    
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 

   และหน้ีสินด าเนินงาน 

   
     และหน้ีสินด าเนินงาน 710,528,593  894,342,732 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (118,652,609)  67,455,319 
   - ลูกหน้ีอ่ืนๆ (10,976,657)  (7,830,018) 
   - วสัดุส ารองคลงั 7,614,421  (9,095,209) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,454,596  (173,654) 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,292,687  (423,139) 
   - เจา้หน้ีอ่ืน (16,442,856)  38,584,134 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (47,612,779)  (35,351,442) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,092,613)  1,054,897 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 634,112,783  948,563,620 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,760,237  3,587,733 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 638,873,020  952,151,353 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (130,701,039)  (64,448,033) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ 

 

48,544,439  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (82,156,600)  (64,448,033) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 35,000,000  200,000,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (591,379,473)  (513,752,168) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ -  (350,000,000) 
จ่ายดอกเบ้ีย (124,505,813)  (138,346,190) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (680,885,286)  (802,108,358) 
    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 323,622,960  447,791,826 
 323,672,960  447,841,826 
    
ขอ้มูลเพ่ิมเติมส าหรับงบกระแสเงินสด    
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 10,575,662  2,956,627 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 447,841,826  362,246,864 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

   ประเภทเผื่อขาย 

47,861,534  47,273,694 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 383,662,040  451,117,359 
ลูกหน้ีอ่ืน 25,739,586  17,909,568 
วสัดุส ารองคลงั 293,035,539  283,940,330 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,847,463  11,673,809 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,209,987,988  1,174,161,624 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 3,605,352,988  3,815,756,686 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,605,352,988  3,815,756,686 
    
รวมสินทรัพย์ 4,815,340,976  4,989,918,310 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 225,466,359  232,565,982 
เจา้หน้ีอ่ืน 142,158,366  89,495,480 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000  - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 586,819,183  523,995,851 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 23,930,047  22,875,149 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,178,373,955  868,932,462 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 1,377,286,674  1,941,129,442 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,377,286,674  1,941,129,442 
รวมหนีสิ้น 2,555,660,629  2,810,061,904 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 270,240,000  270,240,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
   - ส ารองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 790,415,119  711,179,018 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์

   ในความตอ้งการของตลาดท่ีมีไวเ้ผื่อขาย 

2,861,534  2,273,694 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,259,680,347  2,179,856,406 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,815,340,976  4,989,918,310 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 701,190,013  790,560,275 
รายไดอ่ื้น 8,186,789  6,536,119 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (21,160,666)  65,798,300 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 688,216,136  862,894,694 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,364,694)  (112,157,644) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 565,851,442  750,737,050 
ตน้ทุนทางการเงิน (136,615,341)  (153,904,606) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 429,236,101  596,832,444 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรสุทธิส าหรับปี 429,236,101  596,832,444 
รายการปรับปรุงก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 277,808,358  279,417,082 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 130,511,175  147,800,440 
   - ดอกเบ้ียรับ (3,587,733)  (1,918,431) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. 47,632,098  35,379,911 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 12,742,733  (65,464,032) 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 

   และหน้ีสินด าเนินงาน 

894,342,732  992,047,414 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,455,319  (6,349,856) 
   - ลูกหน้ีอ่ืน (7,830,018)  2,341,796 
   - วสัดุส ารองคลงั (9,095,209)  (50,358,296) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (173,654)  (9,014,449) 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 735,392  11,525,660 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 40,382,230  (24,224,099) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. คา้งจ่าย (35,351,442)  (34,696,837) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,054,897  15,178,516 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 951,520,247  896,449,849 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,587,733  1,918,431 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 955,107,980  898,368,280 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (67,404,660)  (109,080,857) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (67,404,660)  (109,080,857) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 200,000,000  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -  179,100,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร (513,762,168)  (432,457,305) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (350,000,000)  (305,000,000) 
จ่ายดอกเบ้ีย (138,346,190)  (155,415,581) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (802,108,358)  (713,772,886) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 447,791,826  362,196,864 
 447,841,826  362,246,864 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 362,246,864  286,732,327 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

   ประเภทเผื่อขาย 

47,273,694  46,865,611 
ลูกหน้ีการคา้ 407,274,782  391,625,542 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,842,578  53,141,961 
วสัดุส ารองคลงั 283,940,330  237,121,380 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 29,583,376  22,910,724 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,174,161,624  1,038,397,545 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 3,815,756,686  3,976,449,398 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,815,756,686  3,976,449,398 
    
รวมสินทรัพย์ 4,989,918,310  5,014,846,943 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 220,291,243  204,986,939 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,274,739  17,332,331 
เจา้หน้ีอ่ืน 113,541  1,030,609 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 523,995,851  446,543,233 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 112,257,088  125,134,064 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 868,932,462  795,027,176 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สุทธิ 1,941,129,442  2,332,203,888 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,941,129,442  2,332,203,888 
รวมหนีสิ้น 2,810,061,904  3,127,231,064 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
   - หุน้สามญั 10,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ100 บาท 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 270,240,000  270,240,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
      ส ารองตามกฎหมาย 136,163,694  136,163,694 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 711,179,018  419,346,574 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์

   ในความตอ้งการของตลาดท่ีมีไวเ้ผื่อขาย 

2,273,694  1,865,611 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,179,856,406  1,887,615,879 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,989,918,310  5,014,846,943 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 790,560,275  619,457,502 
รายไดอ่ื้น 6,536,119  6,485,988 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 65,798,300  37,131,215 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 862,894,694  663,074,705 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (112,157,644)  (108,262,784) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 750,737,050  554,811,921 
ตน้ทุนทางการเงิน (153,904,606)  (164,740,009) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 596,832,444  390,071,912 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรสุทธิส าหรับปี 596,832,444  390,071,912 
รายการปรับปรุงก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 279,417,082  259,476,506 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 147,800,440  158,878,890 
   - ดอกเบ้ียรับ (1,918,431)  (1,876,913) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. และสญัญาอ่ืน 35,379,910  35,009,904 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (65,464,032)  (36,987,300) 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 

   และหน้ีสินด าเนินงาน 

992,047,413  804,572,999 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้ (15,649,240)  15,924,092 
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,299,383  18,983,401 
   - วสัดุส ารองคลงั (50,358,296)  (57,332,333) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนและไม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,672,652)  (1,402,620) 
   - เจา้หน้ีการคา้ 15,304,304  320,957 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,057,592)  (13,428,789) 
   - เจา้หน้ีอ่ืน (917,068)  1,578,520 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. คา้งจ่าย (35,038,373)  (46,120,022) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (6,508,030)  24,342,854 
   - เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,918,431  1,906,245 
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 898,368,280  749,345,304 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (109,080,857)  (201,120,923) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (109,080,857)  (201,120,923) 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 179,100,000  222,000,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (432,457,305)  (347,809,560) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ -  (2,350,000) 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (305,000,000)  (200,000,000) 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (155,415,581)  (164,318,813) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (713,772,886)  (492,478,373) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 362,196,864  286,682,327 
 362,246,864  286,732,327 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 286,732,327  230,986,319 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

   ประเภทเผื่อขาย 

46,865,611  46,089,299 
ลูกหน้ีการคา้ 391,625,542  407,549,634 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,141,961  72,125,362 
วสัดุส ารองคลงั 237,121,380  164,913,698 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 22,910,724  21,537,436 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,038,397,545  943,201,748 
    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 3,976,449,398  4,043,819,211 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,976,449,398  4,043,819,211 
    
รวมสินทรัพย์ 5,014,846,943  4,987,020,959 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบดุล (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 203,707,992  203,387,035 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,332,331  30,761,120 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,309,556  731,036 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ    
   ภายในหน่ึงปี สุทธิ 446,543,233  290,577,779 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 125,134,064  117,341,251 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 795,027,176  642,798,221 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สุทธิ 2,332,203,888  2,647,455,083 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,332,203,888  2,647,455,083 
รวมหนีสิ้น 3,127,231,064  3,290,253,304 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 1,060,000,000  1,060,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,060,000,000  1,060,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 270,240,000  270,240,000 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้    
      ส ารองตามกฎหมาย 136,163,694  121,875,612 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 419,346,574  243,562,744 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์

   ในความตอ้งการของตลาดท่ีมีไวเ้ผื่อขาย 

1,865,611  1,089,299 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,887,615,879  1,696,767,655 
    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,014,846,943  4,987,020,959 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่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) 
ก าไรขั้นต้น 619,457,502  593,856,423 
รายไดอ่ื้น 6,485,988  16,859,137 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 37,131,215  (29,100,157) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 663,074,705  581,615,403 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (108,262,784)  (116,455,106) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 554,811,921  465,160,297 
ตน้ทุนทางการเงิน (164,740,009)  (179,398,654) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 390,071,912  285,761,643 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรสุทธิส าหรับปี 390,071,912  285,761,643 
รายการปรับปรุงก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 259,476,506  256,545,060 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 158,878,890  173,866,873 
   - ดอกเบ้ียรับ (1,876,913)  (11,004,950) 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  35,009,904  46,120,022 
   - ก าไรจากการขายอุปกรณ์ -  (443,717) 
   - ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (36,987,300)  32,060,385 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 

   และหน้ีสินด าเนินงาน 

804,572,999  782,905,316 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
   - ลูกหน้ีการคา้ 15,924,092  (15,443,723) 
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,983,401  (40,395,929) 
   - วสัดุส ารองคลงั (57,332,333)  (37,932,482) 
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,398,420)  (11,830,481) 
   - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,200)  - 
   - เจา้หน้ีการคา้ 320,957  12,888,873 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13,428,789)  12,306,330 
   - เจา้หน้ีอ่ืน 1,578,520  221,670 
   - ค่าปรับจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (46,120,022)  (36,437,674) 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,342,854  (458,600) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 747,439,059  665,823,300 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 
 บาท  บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ 

   ของตลาดประเภทเผื่อขาย 

-  50,000,000 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (201,120,923)  (33,462,931) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -  724,299 
ดอกเบ้ียรับ 1,906,245  10,950,528 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (199,214,678)  28,211,896 
    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 222,000,000  335,000,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (347,809,560)  (292,337,750) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (2,350,000)  - 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ (200,000,000)  (795,000,000) 
จ่ายค่าดอกเบ้ีย (164,318,813)  (169,291,475) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (492,478,373)  (921,629,225) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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 
-   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 286,682,327  230,936,319 
 286,732,327  230,986,319 
    

 

 

 

 

 

 



 

319/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน 


