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จัดท าโดย 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
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ที่       DM103/2016 
19 สงิหำคม 2559 

 
เร่ือง ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ 

 บริษัท  น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน)  
เรียน กรรมกำรตรวจสอบและผู้ ถือหุ้น บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เอกสำรแนบ:  
1) ข้อมลูกำรประกอบธุรกิจของบริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
2) ข้อมลูกำรประกอบธุรกิจของ บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกัด และบริษัท บรีุรัมย์พำวเวอร์ จ ำกดั  
3) สรุปรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ 
 
อ้ำงถงึ: 1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 6/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 

27กรกฎำคม 2559  
2) สำรสนเทศเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์ อนัเนื่องมำจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมกบั

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนส ำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำของบริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) วนัที่ 
27 กรกฎำคม 2559 และฉบบัแก้ไข วนัที่ 1 สงิหำคม 2559  

3) แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2558 

4) งบกำรเงินที่ตรวจสอบและสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2556 – 2558 และงวด 6 
เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 

5) ร่ำงรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สินโดยผู้ ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ และร่ำงสญัญำต่ำงๆ ที่
เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล และกำรจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน
โรงไฟฟ้ำของ บริษัท บุรีรัมย์พลังงำน จ ำกัด  และบริษัท บุรีรัมย์พำวเวอร์ จ ำกัด (“กองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุม่น ำ้ตำลบรีุรัมย์”)  

6) ร่ำงรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ ส ำหรับกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่ม
น ำ้ตำลบรีุรัมย์ ณ เมษำยน 2559 

7) หนงัสอืรับรอง หนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อมูลร่ำงสญัญำส ำคัญ และเอกสำรอื่นๆ ตลอดจนกำรสมัภำษณ์
ผู้บริหำรของบริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
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ผลกำรศกึษำของบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “DISCOVER”) ใน
รำยงำนฉบบันี ้ อยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูและสมมติฐำนที่ได้รับจำกผู้บริหำรของบริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ข้อมลูจำกร่ำงรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ บริษัท ซี แอนด์ ซี 
อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ำกัด (“CCIV”) ร่ำงสญัญำที่เก่ียวข้อง และข้อมลูที่เปิดเผยแก่สำธำรณะ ในเว็บไซต์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำกำรศกึษำโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยู่บน
พืน้ฐำนเย่ียงผู้ ประกอบวิชำชีพ โดยได้พิจำรณำและให้ควำมเห็น ภำยใต้สถำนกำรณ์และข้อมูลที่สำมำรถรับรู้ได้ใน
ปัจจบุัน หำกสถำนกำรณ์และข้อมลูมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคัญ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรศึกษำของที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้  

   
ที่มำของกำรเข้ำท ำรำยกำร 

ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
27 กรกฎำคม 2559 ได้มีมติอนุมติัให้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมกบักองทนุรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ำ้ตำลบุรีรัมย์ (“กองทุนฯ”) ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมัติกำรจัดตัง้
กองทุนฯ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เพื่อกำรระดมทุน 
(“ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน”)  

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมติักำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ และ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุัติ ดงันี ้

 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้อง  

(1.1) อนมุติัให้ บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั (“BEC”) และบริษัท บรีุรัมย์พำวเวอร์ จ ำกดั (“BPC”) ซึง่
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระ
แล้วตำมล ำดบั เข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ 
BPC ให้แก่กองทนุฯ (“ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ”)  

(1.2) อนมุติัให้ BEC และ BPC เข้ำท ำสญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำกบั บริษัท
โรงงำนน ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกัด (“BSF”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำ
ระหว่ำงกนัภำยในกลุม่บริษัทฯ”) 

(1.3) อนมุติัให้ BRR, BEC และ BPC เข้ำวำงหลกัประกนักบักองทนุฯ เพื่อเป็นประกนัส ำหรับกำรปฏิบติั
หน้ำที่ของ BEC และ BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตที่ BEC 
และ BPC มีอยู่กบักองทนุฯ (“ธุรกรรมวำงหลกัประกนั”)  

(1.4) อนมุติัให้บริษัทฯ BEC และ BPC เข้ำตกลงด ำเนินกำรกบักองทนุฯ เพื่อเป็นกำรรับรองกำรปฏิบติั
หน้ำที่ของ BRR และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำของ BEC 
และ BPC เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและรำบร่ืน (“ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร”) 
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อนึง่ ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ธุรกรรมวำงหลกัประกนั ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร และธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำ
ระหว่ำงกนัภำยในกลุม่บริษัทฯ จะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบใุน สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิ”) และ/หรือ สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

กำรเข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิ (รำยกำรที่ 1.1) ดงักลำ่วเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำร
ได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลู
และกำรปฏิบติักำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์ฯ”) โดยมีขนำดรำยกำรที่ค ำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบ
มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนประมำณ 3,600 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำ ซึง่คิดเป็นประมำณร้อยละ 44.89 หรือสงูกว่ำ  ของ
มลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2559 และคิดเป็นร้อยละ 48.51 หรือ
สงูกว่ำ ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 ทัง้นี ้ มลูค่ำรวม
ของสิง่ตอบแทนประมำณ 3,600 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำ ค ำนวณมำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตที่กองทนุฯ จะ
ได้รับจำกรำยได้สทุธิของ BEC และ BPC อยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยสดุท้ำย
ของสทิธิรำยได้สทุธิจะขึน้อยู่กบักำรตกลงกนัของคู่สญัญำที่เก่ียวข้อง โดยมูลค่ำสิง่ตอบแทนส ำหรับธุรกรรมดงักลำ่วจะ
พิจำรณำจำกปัจจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงสภำวะของตลำดในช่วงนัน้ เป็นต้น  

 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สทุธิเป็นธุรกรรมที่มีควำมส ำคญั ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

จึงมีควำมเห็นให้ด ำเนินกำรพิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยใช้
มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรเสมือนเป็นธุรกรรมที่เ ข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรพิจำรณำและอนุมัติธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำน เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรตัดสนิใจ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศ และข้อมลูเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) และด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดังกล่ำว ทัง้นี  ้กำรเข้ำท ำรำยกำรจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกำรเข้ำท ำ
รำยกำรข้ำงต้น  

 
(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้
บริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ จะเข้ำท ำกำรจอง

ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของกองทนุฯ (“ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ”) อนึง่ ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่
ระบใุนสญัญำจองซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ เมื่อพิจำรณำขนำดธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ โดยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ำรวมของสิง่ตอบแทน  มีขนำดของ
รำยกำรเท่ำกบัประมำณ 1,200 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำ (ไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.96 หรือสงูกว่ำ ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด 
3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2559 และคิดเป็นร้อยละ 16.17 หรือสงูกว่ำ ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบ
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กำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559  ซึง่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ทัง้นี ้ เนื่องจำกรำคำจองซือ้หน่วยลงทนุจะ
ขึน้อยู่กบัขนำดรำยกำรของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ซึง่อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ดงันัน้ จงึมีควำมเป็นไปได้ว่ำขนำด
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วอำจสงูกว่ำร้อยละ 15.00 แต่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50.00 ซึง่จะเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึง่
สนิทรัพย์ประเภทที่ 2 ตำมที่ก ำหนดในประกำศกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่เปิดเผยสำรสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลำด
หลกัทรัพย์ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์ โดยต้องมี
สำรสนเทศตำมที่ก ำหนด  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุมีควำมเกี่ยวข้อง และเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนักบัธุรกรรม
โอนสทิธิรำยได้สทุธิ ซึง่เป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จงึพิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้พิจำรณำและอนมุัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรจะต้องได้รับมติอนุมติัด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีในกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น 

นอกจำกนี ้เนื่องจำกวำระกำรอนุมัติรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์  เป็นวำระที่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมกำรจัดตัง้กองทนุรวมฯ และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั ดังนัน้ หำกวำระใดวำระหนึง่ดังกล่ำวไม่ได้รับ
อนมุัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น วำระอื่นๆ ซึง่ได้รับอนมุัติจำกที่ประชุมคณะผู้ ถือหุ้น ในวำระก่อนหน้ำจะถกูยกเลกิ และวำระ
ต่อไปจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 

โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (“DISCOVER” หรือ “ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ”) 
เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์
อนัเนื่องมำจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมกบักองทนุฯในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ จะน ำเสนอขออนมุติักำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจำกที่
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่จะประชมุวนัที่ 8 กนัยำยน 2559 

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในรำยงำนฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ ข้อมลูและเอกสำรที่ได้รับจำก
บริษัทฯ เป็นข้อมลูที่ถกูต้องตำมควำมเป็นจริงและสมบรูณ์ และกำรให้ควำมเห็นนีเ้ป็นกำรพิจำรณำจำกสภำวะและข้อมูล
ที่สำมำรถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ำรำยงำนฉบับนี ้ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุกำรณ์ใด อำจ
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรตัดสินใจของผู้ ถือหุ้นต่อรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ดงักลำ่วได้ 

ในกำรให้ควำมเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถงึควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร
ได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และควำมเหมำะสมของมูลค่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรประกอบกบัปัจจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวด้วยควำมรอบคอบ และสมเหตุสมผลตำมมำตรฐำนของผู้
ประกอบวิชำชีพพงึกระท ำ 
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ค าย่อ 
 

บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) BRR หรือ บริษัทฯ  

บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั BEC 
บริษัท บรีุรัมย์พำวเวอร์ จ ำกดั BPC 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั BSF 
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนกลุม่โรงไฟฟำ้น ำ้ตำลบรีุรัมย์ กองทนุฯ 
กำรเข้ำท ำสญัญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของบริษัท 
บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั (“BEC”) และ/หรือ บริษัท บรีุรัมย์พำวเวอร์ จ ำกดั (“BPC”) ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่กองทนุฯ 

ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สุทธิ 

โรงไฟฟำ้พลงังำนชีวมวล โรงไฟฟำ้ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ DISCOVER หรือ IFA 
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จ ำกดั CCIV 
กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค กฟภ. 

สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้  PPA 
กำรเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date) COD 

รำยงำนควำมเหน็ท่ีปรึกษำวศิวกรอิสระ 
‘กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั และ บริษัท บรีุรัมย์
เพำเวอร์ จ ำกดั’ 

รำยงำนควำมเหน็ท่ีปรึกษำวศิวกรอิสระ 

กิโลวตัต์-ชัว่โมง (Kilowatt-hour)  kWh 

มำตรกำรสง่เสริมกำรรับซือ้ไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวียน Feed-in Tariff FiT 

มำตรกำรสง่เสริมกำรรับซือ้ไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวียน Adder Adder 

อตัรำรับซือ้ไฟฟำ้สว่นคงท่ี (FiT fixed) FiTF 

อตัรำรับซือ้ไฟฟำ้สว่นแปรผนั (FiT variable) FiTV 

อตัรำรับซือ้ไฟฟำ้ในรูปแบบ FiT พเิศษ FiT Premium 

อตัรำค่ำไฟฟำ้โดยอตัโนมตัิ (Ft) Ft 

เมกกะวตัต์ (MW) คือ หนว่ยก ำลงัไฟฟำ้ 
โดยท่ี 1 วตัต์ คือ 1 จูลต่อวนิำที หรือ  1 kW = 1 kJ/s 
หนว่ย กิโลวตัต์-ชัว่โมง (kWh) คือ คูณก ำลงั 1 kW ด้วยเวลำ 1 ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมงมี 
3,600 วนิำที ดงันัน้ 1 kWh = 3600 kJ 
โรงไฟฟำ้จะบง่ชีก้ ำลงักำรผลติเป็น MW นัน่คือ 1,000,000 วตัต์ หรือ 1,000,000 จูลต่อ
วนิำที  
ถ้ำเดินเคร่ือง 100% เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง โรงไฟฟำ้นีจ้ะผลติพลงังำนไฟฟ้ำออกมำ 1 
เมกกะวตัต์-ชัว่โมง (MWh) หรือ 3,600 เมกกะจูล  

เมกกะวตัต์ (MW) 
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สญัญำและร่ำงสญัญำที่เก่ียวข้องกบัรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไป (รำยละเอียดหน้ำ 30) 
 ชื่อสญัญำ คู่สญัญำ (ร่ำง) สญัญำ ณ วนัที่ 
1. ร่ำงสัญญำข้อตกลงด ำเนินกำร (Undertaking 

Agreement) 
BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 
กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 
BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
BSF  ในฐำนะผู้ขำยวัตถดิุบ 

13 กรกฎำคม 2559 

2 ร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้  

19 กรกฎำคม 2559 

3 สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู  BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
BSF ในฐำนะผู้ซือ้ 

20 กรกฎำคม 2559 

4 สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
BSF ในฐำนะผู้ซือ้ 

20 กรกฎำคม 2559 

5 สญัญำซือ้ขำยวตัถุดิบชีวมวลในกำรผลติไฟฟ้ำและ
ไอน ำ้ 

BSF ในฐำนะผู้ขำย 
BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 

20 กรกฎำคม 2559 

6 สญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate BSF ในฐำนะผู้ขำย 
BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 

20 กรกฎำคม 2559 

7 สญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO BSF ในฐำนะผู้ขำย 
BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 

20 กรกฎำคม 2559 

8 สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ BEC ในฐำนะผู้ขำย 
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค ในฐำนะผู้ซือ้ 

30 ธันวำคม 2554 

9 สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค ในฐำนะผู้ซือ้ 

4 เมษำยน 2556 
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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรของ บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 
27 กรกฎำคม 2559 ได้มีมติอนุมติัให้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมกบักองทนุรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุม่น ำ้ตำลบรีุรัมย์ (“กองทนุฯ”) ซึง่ในขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรจดัเตรียมเอกสำรเพื่อขออนมุติักำรจดัตัง้
กองทนุฯ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) เพื่อกำรระดมทนุ 
(“ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน”)  

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุัติกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ และเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมติั ดงันี ้

 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้อง  
(1.1) อนมุติัให้ บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย์พำวเวอร์ จ ำกัด (“BPC”) ซึง่เป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว
ตำมล ำดบั  เข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ให้แก่
กองทนุฯ (“ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ”) (รำยละเอียดหน้ำ 31) 

(1.2) อนมุติัให้ BEC และ BPC เข้ำท ำสญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำกบั บริษัท โรงงำน
น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (“BSF”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกนัภำยใน
กลุม่บริษัทฯ”) (รำยละเอียดหน้ำ 35) 

(1.3) อนมุติัให้ บริษัทฯ BEC และ BPC เข้ำวำงหลกัประกนักบักองทนุฯ เพื่อเป็นประกนัส ำหรับกำรปฏิบติั
หน้ำที่ของ BEC และ BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตที่ BEC และ BPC 
มีอยู่กบักองทนุฯ (“ธุรกรรมวำงหลกัประกนั”) (รำยละเอียดหน้ำ 25) 

(1.4) อนมุติัให้บริษัทฯ BEC และ BPC เข้ำตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนฯ เพื่อเป็นกำรรับรองกำรปฏิบติัหน้ำที่
ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 
เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและรำบร่ืน (“ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร”) (รำยละเอียดหน้ำ 63) 

รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ ตำมประกำศรำยกำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ โดยมีขนำดรำยกำรที่ค ำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ประมำณร้อยละ 44.89 หรือสงูกว่ำ 
ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด  3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 และประมำณร้อยละ 
48.51 หรือสูงกว่ำ ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด  6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน  2559  
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สทุธิเป็นธุรกรรมที่มีควำมส ำคัญ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมี
ควำมเห็นให้ด ำเนินกำรพิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกองทุนรวมฯ โดยใช้มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำรเสมือนเป็นธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ประเภทที่ 1 ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์”) 
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(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้
บริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ เข้ำท ำกำรจองซือ้

หน่วยลงทุนของกองทนุฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของกองทนุฯ (“ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ”) อนึง่ ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่
ระบใุนสญัญำจองซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ เมื่อพิจำรณำขนำดธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ โดยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ำรวมของสิง่ตอบแทน  มีขนำดของ
รำยกำรเท่ำกบัประมำณ 1,200 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.96 หรือสงูกว่ำ ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด 3 เดือน สิน้สดุวันที่ 31 มีนำคม 2559 และคิดเป็นร้อยละ 16.17 หรือสงูกว่ำ ของมลูค่ำ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 ทัง้นี ้ เนื่องจำกรำคำจองซือ้หน่วย
ลงทนุจะขึน้อยู่กบัขนำดรำยกำรของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่นแปลง ดงันัน้ จงึมีควำมเป็นไปได้ว่ำ
ขนำดธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุดังกลำ่วอำจสงูกว่ำร้อยละ 15.00 หรือ แต่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50.00 ซึง่จะเข้ำข่ำยเป็น
รำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 2 ตำมที่ก ำหนดในประกำศกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้ำที่เปิดเผยสำรสนเทศและข้อมลูเก่ียวกับกำรได้มำซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลำด
หลกัทรัพย์ และจดัสง่หนงัสอืเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์ โดยต้องมี
สำรสนเทศตำมที่ก ำหนด  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ มีควำมเก่ียวข้อง และเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกัน
กบัธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สทุธิ ซึ่งเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จงึพิจำรณำเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำว โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรจะต้องได้รับมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มำประชุม  และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีในกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น 

ทัง้นี ้ภำพรวมโครงสร้ำงของกองทนุฯ และบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะเป็นไปตำมแผนภูมิดงัต่อไปนี  ้

 
หมำยเหตุ : โครงสร้ำงข้ำงต้นยงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำและอำจปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม  
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บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (“DISCOVER” หรือ “ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ”) ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยบริษัทฯ มีควำมเห็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว ดงันี  ้

เมื่อพิจำรณำข้อดีข้อด้อย และควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้สรุปได้ว่ำ 
 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
ข้อดีของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
1. กำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับเงินจำกกำรระดมทนุในกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ให้แก่กองทุน

รวมฯ หลงัหักเงินลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมฯ ประมำณ 2,400 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำ หลงัหักค่ำใช้จ่ำย 
เงินลงทนุ และเงินส ำรอง โดยบริษัทฯ มีแผนกำรใช้เงินเบือ้งต้นดงันี ้

วตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน ล้ำนบำท 

1. ช ำระหนีเ้งินกู้ สถำบนักำรเงินและเงินกู้ระหว่ำงกันภำยในกลุ่ม
บริษัทฯ ของ BEC และ BPC 

728.261/ 

2. จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ 1,200 
ไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 
33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด

ของกองทนุฯ 
3. เป็นเงินสว่นที่เหลอืจำกกำรใช้ใน 1) และ 2) โดยจะน ำเงินไป

ลงทนุโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เช่น โครงกำรน ำ้ตำลทรำยขำว
บริสทุธ์ิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลแห่งที่ 3 และ 
โครงกำรโรงงำนผลติเอทำนอล  

1,671.742/ 

รวม 3,600 
หมำยเหตุ: 1/ ข้อมูลจำกตำรำงประมำณกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ของบริษัทฯ โดยประมำณกำรยอดหนีค้งเหลือช่วง
เดือน เม.ย. 2560 
 

โดยกำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เป็นโครงกำรที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัในปัจจุบันของบริษัท คือ 
โครงกำรน ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้ศึกษำและเตรียมกำร โดย
คำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรเมื่อได้รับเงินทุน อย่ำงไรก็ตำม มลูค่ำกำรลงทนุจริงอำจสงูกว่ำหรือต ่ำกว่ำ
ประมำณกำรดังกล่ำว ขึน้อยู่กับผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และสถำนกำรณ์ ณ วันที่
พิจำรณำลงทนุ  

2. ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลยงัเป็นของบริษัทฯ ตลอดอำยสุญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิกับกองทนุฯ  
ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถปรับปรุงพัฒนำ และซ่อมบ ำรุง เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่ง
ได้ต่อไป 

3. บริษัทฯ สำมำรถใช้โครงสร้ำงกองทนุรวมฯ ในกำรระดมทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจได้ในอนำคต โดยไม่กระทบ
สดัสว่นกำรถือหุ้นของหุ้นเดิม เนื่องจำกไม่ต้องมีกำรเพิ่มทนุในรูปแบบต่ำงๆ 

4. กำรออกกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในครัง้นีเ้ป็นกำรระดมทุนทำงเลือกหนึง่ของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลำกำร
ช ำระคืนยำวกว่ำเงินกู้ ยืมของบริษัทในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถที่จะขยำยกำรลงทุนใน
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สนิทรัพย์และกำรกู้ ยืมเงินได้ดีขึน้ในอนำคต โดยเงินสดที่ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร จะมีกำรลงบญัชีอยู่ใน
สว่นของหนีส้นิ (ตำมรำยละเอียดกำรเปรียบเทียบเงื่อนไขเงินกู้สถำบนัและเงื่อนไขของกองทนุฯ หน้ำ 54) 

ข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
1. บริษัทฯ จะมีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลทัง้ 2 แห่ง ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำกับ

กองทุนฯ โดยจะต้องผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 8 MW 
ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ และจะต้องผลิตและจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำมดันสูงและไอน ำ้ควำมดันต ่ำตำม
ปริมำณที่ก ำหนดภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) และร่ำงสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ
(ไอเสยี) 
ซึง่หำกด ำเนินกำรไม่ได้ตำมข้อตกลง กองทนุรวมฯ สำมำรถ 

 ใช้สทิธิเรียกค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้จำกกำรผิดสญัญำดังกล่ำว โดยมูลค่ำค่ำเสียหำยดงักล่ำวเท่ำกับ
มลูค่ำควำมเสยีหำย และ/หรือ 

 บอกเลกิสญัญำฯ และสำมำรถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลือ 
ณ วันเลกิสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ โดยจะมค่ีำเสียหำยร้อยละ 
3 ของมลูค่ำเงินลงทนุคงเหลอื  

 และหำก BEC และ/หรือ BPC ผิดนัดช ำระหนีเ้งินใดๆ ที่ ต้องช ำระให้แก่กองทุนรวมฯ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน BEC และ/หรือ BPC ตกลงช ำระดอกเบีย้
ผิดนดัของจ ำนวนเงินดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

(ตำมรำยละเอียด ร่ำงสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิ และร่ำงสญัญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
หน้ำ 30) 

2. ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้ฯ กับกองทนุฯได้แก่  
 ควำมเสีย่งจำกกำรจัดหำวตัถดิุบตำมคุณสมบติั 

เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบเชือ้เพลิงกำกอ้อยซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกั เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
ดงันัน้ ในกรณีที่ฤดูกำลผลิตมีปริมำณอ้อยในระดบัต ่ำ จะสง่ผลต่อปริมำณกำกอ้อยที่น ำสง่โรงไฟฟ้ ำ 
ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรขำดเชือ้เพลิงในกำรผลิตและอำจส่งผลให้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
หยุดชะงักได้ ในกรณีที่ BSF ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดัหำวตัถดิุบชีวมวลทดแทนให้ครบตำมที่ก ำหนด
ได้ BSF จะจ่ำยค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเท่ำกบั 2 เท่ำของมลูค่ำของปริมำณกำกอ้อย (รวมถงึวตัถดิุบชีว
มวลทดแทน) ที่น ำสง่ต ่ำกว่ำปริมำณกำกอ้อยที่ก ำหนด และหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำวตัถดิุบเพื่อ
ใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยำวส ำหรับโรงไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนติดต่อกัน กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอก
เลกิสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (รำยละเอียดตำมร่ำงสญัญำซือ้ขำย
วตัถุดิบชีวมวลในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ หน้ำ 34) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ กำก
อ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนเหลือจำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลของ BSF ซึ่ง BEC และBPC ด ำเนินกำร
โรงไฟฟ้ำทัง้สองที่เป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว จึงน่ำจะสำมำรถวำงแผนเร่ืองวัตถุดิบได้อย่ำงเหมำะสม 
และในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำกำกอ้อยให้ครบตำมที่ก ำหนดได้ BSF สำมำรถจัดหำวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทนอื่นๆได้โดยมีค่ำเสยีหำยใดๆ 

 ควำมเสีย่งหำก BEC และ/หรือ BPC มีรำยจ่ำยสว่นเพิ่มใดๆ ที่เกินจำกจ ำนวนเงินที่กองทุนฯ ตกลงจะ
โอนให้แก่ BEC และ/หรือ BPC โดย BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบรำยจ่ำยส่วนเพิ่ม
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จ ำนวนดังกล่ำว (รำยละเอียดตำมสัญญำร่ำงสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ หน้ำ 30)  ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีควำมเสีย่งในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกที่คำดกำรณ์
ไว้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว ท ำให้
สำมำรถวำงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสม เป็นเหตใุห้พิจำรณำได้ว่ำควำมเสี่ยงของ
รำยจ่ำยสว่นเพิ่มนีต้ ่ำ 
 

 ควำมเสีย่งจำกประสทิธิผลของกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ BEC และ/หรือ BPC มีควำมเสี่ยงในกรณีที่มี
ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกที่คำดกำรณ์ไว้ และค่ำเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำม
สญัญำ โดยค่ำเสยีหำยจะคิดจำกมลูค่ำควำมเสียหำยตำมที่เกิดขึน้จริง และ/หรือกองทนุฯ อำจบอก
เลกิสญัญำได้ด้วยกำรท ำเป็นหนงัสอืบอกกลำ่วไปยงั BEC และ/หรือ BPC และสำมำรถเรียกร้องให้ 
BEC และ/หรือ BPC ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลอื ณ วนัเลกิสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ซึง่ในกรณีร้ำยแรงที่สดุ (Worst Case) หำกกองทนุฯ ยกเลกิสญัญำ บริษัทฯ 
ต้องช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลอื ณ วนัเลิกสญัญำฯ และค่ำเสยีหำยอีกร้อยละ 3 โดยหำกมีกำร
ค้ำงช ำระ บริษัทฯ จะต้องช ำระดอกเบีย้ผิดนดัของจ ำนวนเงินดังกลำ่วในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมเสีย่งในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำที่ได้
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำ
ทัง้ 2 แห่งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว และบริษัทฯ ได้จ้ำง บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวน
เจอร์ จ ำกัด ซึง่เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ ให้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ของ
โรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ซึง่ตำมรำยงำนฯ โรงไฟฟ้ำทัง้สองที่สำมำรถผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ได้ตำม
เงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำกบักองทนุฯ บริษัทฯ จงึน่ำจะสำมำรถบริหำรโรงไฟฟ้ำ ให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำกบักองทนุฯ 

3. BEC และ/หรือ BPC อำจเสยีประโยชน์จำกรำยได้สว่นที่เกินจำกในสญัญำในอนำคต  ตำมสญัญำโอนสทิธิ
รำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ นอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแก่ กฟภ.และ
จ ำหน่ำยไอน ำ้ให้แก่ BSF รำยได้ทัง้หมดที่ BEC และ BPC ได้รับหรือจะได้รับจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่
บคุคลภำยนอก (ถ้ำมี) จะต้องเป็นของกองทนุฯ ซึง่อำจท ำให้บริษัทฯเสยีประโยชน์จำกรำยได้สว่นที่เกินนีใ้น
อนำคต  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำและได้
ค ำนวณมลูค่ำโครงกำรจำกประมำณกำรรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคตไว้ในจ ำนวนเงิน
ที่โอนรับจำกกองทุนฯ เป็นจ ำนวน 3,600 ล้ำนบำทหรือสูงกว่ำแล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ 
มลูค่ำรำยได้ที่เป็นสว่นเกินในอนำคต ไม่น่ำจะเป็นจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั 

4. BEC และ/หรือ BPC จะช ำระหนีส้ินคืนต่อสถำบันกำรเงินหลงัจำกที่ได้รับเงินจำกกองทุนฯ จึงไม่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม BRR มีควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของ
สถำบนักำรเงินและเงื่อนไขกำรออกหุ้นกู้  ซึ่งระบุว่ำ BRR ต้องด ำรงสดัสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้ น (D/E Ratio) (ไม่เกิน 2.5 เท่ำ) เนื่องจำกหลงัจำกที่ BEC และ/หรือ BPC เข้ำท ำรำยกำรโอน
รำยได้สทุธิฯ แล้ว จ ำนวนเงินที่รับจำกกองทุนฯ จะจัดเป็นหนีส้ินในงบกำรเงิน ท ำให้สดัส่วนหนีส้นิต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้นขึน้เป็นประมำณ 3.8 เท่ำ  อย่ำงไรก็ตำม BRR ก ำลงัด ำเนินกำรเจรจำกับทำงสถำบันกำรเงิน 
โดยทำงสถำบันกำรเงินก ำลงัพิจำรณำว่ำ เงินสดที่ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร แม้จะมีกำรลงบัญชีอยู่ใน
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ส่วนของหนีส้ินของงบกำรเงินบริษัท แต่อำจไม่น ำมำค ำนวณเป็นส่วนของหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ในกำร
ค ำนวณสดัสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) และมีควำมเป็นไปได้สงูที่สถำบนักำรเงินดังกล่ำวจะ
ไม่น ำเงินที่ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรมำค ำนวณอตัรำหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ท ำให้กำรท ำรำยกำรนี ้ไม่
เป็นกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ทัง้นี  ้ปัจจุบัน BRR อยู่ในระหว่ำงกำรผ่อนผันจำก
สถำบันกำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้นกู้  โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำว่ำ BRR จะต้องรอกำรได้รับอนุมัติ
กำรผ่อนผนัดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมจัดตัง้กองทนุฯ เพื่อไม่ให้เป็นกำรละเมิดต่อเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้นกู้ดงักลำ่ว 
 

ควำมเหมำะสมของเงื่อนไขกำรเข้ำท ำรำยกำร 
(1)  รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

(1.1) ธุรกรรมกำรโอนรำยได้สทุธิ มีคู่สญัญำดงันี ้

 BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 

 กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 

 BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

 BSF  ในฐำนะผู้ขำยวตัถดิุบ 
เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจำกกำรโอนสทิธิประโยชน์ในรำยได้  

 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ จะได้ประโยชน์
เนื่องจำกบริษัทฯ จะมีเงินสด เพื่อน ำไปปรับโครงสร้ำงเงินทนุเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถ และสภำพคล่องในกำรด ำ เนินธุรกิจและกำร
บริหำรงำน รวมถงึลงทนุในโครงกำรอื่นๆ  

รำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม คือ รำยจ่ำยที่
จ ำเป็นในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ตลอด
ระยะเวลำกำรซือ้ขำย นอกจำกที่ระบุข้ำงต้น โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
จะใช้ในกำรค ำนวณรำยได้สทุธิ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย ได้ท ำ
กำรตกลงกับกองทุนรวมฯ ในฐำนะผู้ซือ้และระบุจ ำนวนรำยจ่ำยแบบ
เหมำรวมไว้แล้วตำมกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โดยจ ำนวนดังกล่ำว
เป็นจ ำนวนที่ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแผนกำรที่
จะเกิดขึน้ในอนำคต 
 

หำกมีรำยจ่ำยส่วนเพิ่มใดๆ ที่เกินจำกจ ำนวนเงินที่กองทุนรวม ตกลง
จะโอนให้แ ก่  BEC และ BPC  บ ริษั ท ย่อยทั ง้  2 ตกลงจะเป็ น
ผู้ รับผิดชอบรำยจ่ำยสว่นเพิ่มจ ำนวนดังกลำ่ว 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยเหมำรวมดงักลำ่ว
เป็นค่ำใช้จ่ำยทีค ำนวณจำกข้อมูลในอดีต และแผนกำรในอนำคต 
โดย  BEC และ BPC  เป็นผู้ บ ริหำรโรงไฟฟ้ ำทั ง้  2 แห่ งมำเป็ น
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว น่ำจะท ำให้สำมำรถวำงแผนประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสม 

ควำมเสีย่งหลกัประกนัในอนำคต โดย BECและ/หรือ BPC อำจมีกำร
ซือ้ที่ดินที่ปัจจุบันเป็นสิทธิกำรเช่ำในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
โดยหำกมีกำรซือ้ที่ดินดงักลำ่วจะป็นกำรปลดจ ำนองจำกสทิธิกำรเช่ำ 

หำก BECและ /ห รือ  BPC มีกำรได้มำซึ่ งที่ ดินอัน เป็ นที่ ตั ง้ของ
โรงไฟฟ้ำเพิ่มเติมในอนำคตได้เป็นที่ตัง้ขอวโรงไดด้ำ  

ผลกระทบต่องบกำรเงิน กำรบันทึกบัญชีของธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สุทธิจะมีรูปแบบกำร
บันทึกบัญชีเป็นหนีส้ินในงบกำรเงิน โดยอำจบันทึกเป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินหรือรำยได้รอตัดบัญชี ซึ่งกำรบันทึกบัญชีเป็นหนีส้ินทำง
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เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

กำรเงินหรือรำยได้รอตัดบัญชีจะมีควำมแตกต่ำงกันอยู่บ้ำง ทัง้นี ้
ปัจจุบันบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำวิธีกำร
บันทึกบัญชีที่ เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมธุรกรรมนีจ้ะไม่ส่งผลต่อ
โครงสร้ำงรำยได้ปกติจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC/ 
BPC 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเข้ำท ำธุรกรรมนีซ้ึ่งส่งผลให้
หนีส้ินเพิ่มขึน้ และมีควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้นกู้ซึ่งระบุว่ำต้องด ำรงสดัส่วนหนีส้ินที่มีภำระ
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E Ratio) (ไม่เกิน 2.5 เท่ำ)  ทัง้นี ้
ปัจจุบัน BRR อยู่ในระหว่ำงกำรผ่อนผันจำกสถำบันกำรเงินและ
เจ้ำหนีหุ้้นกู้  โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำว่ำ BRR จะต้อง
รอกำรได้รับอนุมติักำรผ่อนผันดงักลำ่วก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมจัดตัง้
กองทุนฯ เพื่อไม่ให้เป็นกำรละเมิดต่อเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินและ
เจ้ำหนีหุ้้นกู้ดงักลำ่ว 

หำก BEC และ/หรือ BPC ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมร่ำงสญัญำฯ กองทนุฯ 
สำมำรถใช้สทิธิ 
(i)  เรียกค่ำเสยีหำยที่เกิดขึน้จำกกำรผิดสญัญำดงักล่ำว และ/หรือ 
(ii) บอกเลิกสัญญำฯ และสำมำรถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC 
ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลือ ณ วันเลกิสญัญำฯ ทัง้นี ้เป็นไปตำม
เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงในสญัญำต่อไป 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น ค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ใน
กรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำ ถือเป็นควำมเสี่ยงของบริษัทที่
จะต้องท ำกำรตกลงกันในสัญญำต่อไป  อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำมำเป็น
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว และได้จัดท ำกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและ
ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำดังกลำ่ว จึงคำดว่ำบริษัทฯ น่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมร่ำงสญัญำฯ กบักองทนุฯได้  

 
(1.2) ธุรกรรมกำรเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบริษัทฯ 

 
สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 
1 สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการ

ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :   BEC/BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะจดัหำและจ ำหน่ำยกำกอ้อย เพื่อให้ 
BEC/BPC มเีชือ้เพลิงที่เพียงพอต่อกำร
ผลิตไอน ำ้และไฟฟ้ำ 
ถ้ำ BSF ไมส่ำมำรถส่งมอบกำกอ้อยได้
ครบตำมปริมำณท่ีก ำหนด BSF ต้อง

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ กำกอ้อยเป็น
ผลิตภณัฑ์ส่วนเหลือจำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลของ 
BSF ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงส ำหรับผลิต
ไฟฟ้ำได้ และในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC 
ได้ถกูออกแบบให้ใช้เชือ้เพลิงกำกอ้อยเป็นหลกั ดงันัน้ 
รำยกำรซือ้ขำยกำกอ้อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม
สงูสดุในกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนีก้ำรซือ้ขำยกำกอ้อย
นัน้สำมำรถกระท ำได้โดยสะดวก เนื่องจำกโรงงำนของ 
BSF อยู่ติดกับโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำให้ไมม่ี
ต้นทนุค่ำขนส่ง   
รำยกำรนี ้จึงมีควำมเหมำะสม ทัง้เร่ืองแหล่งท่ีมำและ

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำกรำคำซือ้ขำยกำกอ้อย
ระหว่ำง BSF และ BEC/BPC สำมำรถ
เทียบเคียงกันได้กับรำคำซือ้ขำยกำกอ้อย
เฉลี่ยหน้ำโรงงำนผู้ผลิตน ำ้ตำลในเขต
จงัหวดับรีุรัมย์และใกล้เคียง ท่ีบริษัทฯ ได้
จดัหำในช่วงที่ผ่ำนมำ (เฉพำะรำคำกำก
อ้อย ไมร่วมถึงค่ำขนส่ง และค่ำตกั) ทัง้นี ้
เนื่องจำกโรงงำนของ BSF อยู่ติดกับ
โรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำให้ไมม่ต้ีนทนุ
ค่ำขนส่ง   
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สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 

จดัหำวตัถดุิบชีวมวลอื่นมำทดแทน 
และหำกไมส่ำมำรถจดัหำให้ครบตำมท่ี
ก ำหนดได้ จะต้องช ำระค่ำเสียหำยเป็น
จ ำนวน 2 เท่ำ ของมลูค่ำของปริมำณ
กำกอ้อยท่ีน ำส่งต ่ำกว่ำท่ีก ำหนด 

รำคำ โดยหำกไมส่ำมำรถส่งมอบกำกอ้อยได้ครบตำม
ปริมำณท่ีก ำหนด  BSF ต้องจัดหำวัตถุดิบชีวมวลอ่ืน
มำทดแทน โดยจะไม่มีค่ ำเสี ยหำย  และบ ริษัทฯ 
ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำทัง้สองท่ีเป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว จึง
น่ำจะสำมำรถวำงแผนเร่ืองวัตถุดิบและค่ำใช้จ่ำยต่ำง
ได้อย่ำงเหมำะสม  

 

2 สัญญาซือ้ขายไอน า้ความดันสูง 
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้  :  BSF 
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
ตกลงรับซือ้ไอน ำ้ควำมดนัสงูจำก BEC/ 
BPC 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ โรงไฟฟ้ำของ 
BEC/BPC มกี ำลงักำรผลิตไอน ำ้ควำมดนัสงูส่วนเหลือ
จำกกำรน ำไปผลิตไฟฟ้ำ ในขณะเดียวกัน BSF มคีวำม
ต้องกำรใช้ไอน ำ้ควำมดนัสงูเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต
น ำ้ตำล ดงันัน้รำยกำรนีจ้ึงมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำก
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ   
 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำไอน ำ้ควำมดนัสงู
ท่ี BEC/BPC จะจ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน
ปัจจบุนัซึ่งเป็นรำคำท่ีอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้กับ BEC/BPC ในกำรผลิตไอน ำ้
ควำมดนัสงู (เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทนุมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมลูใน
อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

3 สัญญาซือ้ขายไอน า้ความดันต ่า  
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้  :  BSF 
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
ตกลงรับซือ้ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำจำก BEC/ 
BPC 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ ไอน ำ้ควำม
ดนัต ่ำนัน้ถือเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำร
ผลิตไฟฟ้ำ ดงันัน้หำก BEC/BPC สำมำรถจ ำหน่ำยไอ
น ำ้ควำมดนัต ่ำให้แก่ BSF เพื่อน ำไปใช้ในกระบวนกำร
ผลิตน ำ้ตำล ก็ถือเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ์
พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและเป็นประโยชน์
ต่อ BSF  รำยกำรนีจ้ึงมคีวำมเหมำะสม 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำไอน ำ้ควำมดนัต ำ่
ท่ี BEC/BPC จะจ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน
ปัจจบุนัซึ่งเป็นรำคำท่ีอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้กับ BEC/BPC ในกำรผลิตไอน ำ้
ควำมดนัต ่ำ (เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทนุมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมลูใน
อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

4 สัญญาซือ้ขายน า้ RO 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :   BEC / BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่ BEC/BPC  

หลงัจำก BSF ใช้ไอน ำ้ควำมดนัสงูที่ซือ้จำก BEC/BPC 
ในกระบวนกำรผลิตแล้ว BSF จะมนี ำ้ท่ีเหลือปล่อย
ออกจำกกระบวนกำรหลงัจำกกำรควบแน่น ซึ่งจะมี
อณุหภมูสิงูกว่ำน ำ้ปกต ิในกำรน ำส่งน ำ้ RO แก่ 
BEC/BPC นัน้ BSF จะผสมน ำ้ท่ีเหลือจำกกำรผลิต
ดงักล่ำว รวมเข้ำกับน ำ้ดิบจำกบ่อเก็บน ำ้แล้วน ำไปผ่ำน
กระบวนกำร Reverse Osmosis แล้วจึงน ำส่งให้กับ 
BEC/BPC เพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำต่อไป ท่ี

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสม เน่ืองจำก รำคำน ำ้ RO ท่ี BSF 
จะจ ำหน่ำยให้กับ BEC/BPC นัน้เป็นรำคำท่ี
มีกำรซือ้ขำยระหว่ำงกันในปัจจุบัน ซึ่ ง
อ้ำงอิงจำกต้นทุนท่ีเกิดขึน้กับ BSF ในกำร
ผลิตน ำ้ RO (เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทุนมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมูลใน
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สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 

ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรนีม้ี
ควำมเหมำะสมเนื่องจำกรำยกำรซือ้ขำยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มบริษัทฯ  

อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

5 สัญญาซือ้ขายน า้ Condensate 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :    BEC/BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่  BEC/BPC  

หลงัจำก BSF ใช้ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำท่ีซือ้จำก BEC/BPC 
ในกระบวนกำรผลิตแล้ว BSF จะมนี ำ้ท่ีเหลือปล่อย
ออกจำกกระบวนกำรหลงัจำกกำรควบแน่น (ซึ่งเรียกว่ำ
น ำ้ Condensate)  ซึ่งจะมอีณุหภมูสิงูกว่ำน ำ้ปกติ
เล็กน้อย โดย BSF สำมำรถส่งคืนน ำ้ดงักลำ่วให้
โรงไฟฟ้ำเพื่อน ำน ำ้ไปด ำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ต่อไป ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ
รำยกำรนีม้คีวำมเหมำะสมเนื่องจำกรำยกำรซือ้ขำยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มบริษัทฯ   

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำน ำ้ Condensate 
ท่ี BSF จะจ ำหน่ำยให้กับ BEC/BPC นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน
ปัจจบุนั ซึ่งอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ีเกิดขึน้กับ 
BSF ในกำรผลิตน ำ้ Condensate (เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ Cost Plus Basis) โดยเป็น
กำรน ำต้นทนุมำบวกเพิ่ม margin ซึ่ง
ประมำณกำรจำกข้อมลูในอดีตและ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของอตุสำหกรรม 

6 สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้   :  BSF  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดเงื่อนไขรำคำท่ี BEC/BPC 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่ BSF  

ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของ BEC/BPC มสี่วนเหลือส ำหรับ
จ ำหน่ำยให้กับ BSF ได้บ้ำงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับ กฟภ. ใน
ขณะเดียวกันเน่ืองจำก BSF ต้องใช้ไฟฟ้ำในปริมำณ
มำก จึงท ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำจำกกฟภ. ในบำงครัง้จะ
ส่งผลให้ชำวบ้ำนบริเวณโดยรอบไมส่ำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้
อย่ำงเสถียรเท่ำท่ีควร BSF จึงอำจมีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้ไฟฟ้ำจำก  BEC/BPC เป็นครัง้ครำว นอกจำกนี ้
โรงงำนของ BSF อยู่ติดกับโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำ
ให้กำรส่งไฟฟ้ำสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำย ท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรนีม้ีควำม
เหมำะสมเนื่องจำกก ำลงักำรผลิตของโรงไฟฟ้ำทัง้สอง
ท่ีท่ีเหลือจำกกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กฟภ. 
สำมำรถน ำมำผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้บริษัทในเครือ
ได้โดยรำคำค่ำไฟฟ้ำได้ถกูก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสม เน่ืองจำก ในกำรใช้ก ำลังกำร
ผลิตส่วนเหลือจำกกำรจ ำหน่ำยให้กับ 
กฟภ. นัน้ อัตรำค่ำไฟฟ้ำท่ี BEC / BPC จะ
จ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้จะเป็นไปตำม
อัตรำค่ำไฟฟ้ำท่ี BSF ซือ้จำก กฟภ. ซึ่งต ่ำ
ก ว่ ำ ร ำ ค ำ ท่ี  BEC / BPC จ ำ ห น่ ำ ย
ให้กับกฟภ. ตำมสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ ำ  
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ท่ี  BSF มีค วำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องขอซือ้ไฟฟ้ำจำก BEC /BPC 
ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้  BEC / BPC ไม่ ส ำ ม ำ รถ
จ ำห น่ำย ไฟฟ้ ำ ให้  กฟภ . ได้ ค รบตำม
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุดท่ีกฟภ. จะรับ
ซือ้  BEC / BPC อำจพิจำรณำจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับ BSF โดยจะคิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ในรำคำเดียวกับท่ี BEC / BPC จ ำหน่ำย
ให้กับ กฟภ.  
ทัง้นี ้BEC / BPC จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ BSF 
เฉพำะกรณีท่ีเหลือจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ขัน้ต ่ำท่ีก ำหนดโดย กฟภ.จนครบแล้ว (7.2 
MW ตำมท่ี กฟภ.ก ำหนด) และหำก BEC / 
BPC ไม่สำมำรถผลิตได้ตำมท่ี กฟภ.จะไม่
มคี่ำเสียหำย 
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สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 
1-6 ในกรณี ท่ี เกิด เหตุผิดสัญญำข้ำงต้น 

คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ดอกเบีย้ผิดนัดใน
อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย 
(รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำท่ีปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยท่ีผิดนดั 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกรณีท่ีโดน
ค่ำเสียหำยหำกมีกำรผิดนัดสัญญำใดๆก็ตำมข้ำงต้น 
ในอัต รำ ร้อยละ 7 .5  ต่ อปี  ซึ่ งเป็นอัตรำกำรปรับ
ใกล้เคียงค่ำเฉลี่ยทั่วไปในสัญญำลกัษณะนี ้อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ ด ำ เนินกำรโรงไฟฟ้ ำทั ง้สอง ท่ี เป็น
ระยะเวลำหน่ึงแล้ว จึงน่ำจะสำมำรถวำงแผนเร่ือง
วตัถดุิบต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม  

 

 
(1.3) ธุรกรรมกำรวำงหลกัประกนั 

เงื่อนไขของรายการ ความเหน็ต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

ผู้วำงหลกัประกัน คือ บริษัทฯ BEC และ BPC 
ผู้ รับผลประโยชน์ คือ กองทนุฯ 
เงื่อนไขกำรวำงหลักประกัน เป็นกำรวำงหลักประกัน เพื่อเป็นประกัน

ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ BEC และ BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้
ปวงทัง้ในปัจจบุันและในอนำคตท่ี BEC และ BPC มีอยู่กับกองทุนฯ โดย
รำยกำรหลกัประกันมดีงัต่อไปนี ้

(ก) กำรจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรต่ำงๆ ของ BEC 
และ BPC ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  

(ข) กำรจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย บริษัทฯ  และจ ำน ำหุ้นทัง้หมด
ใน BPC โดย BEC 

(ค) กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสญัญำเช่ำของที่ดินอันเป็นท่ีตัง้ของ
โรงไฟฟ้ำให้แก่กองทนุฯ (หำกมกีำรผิดสญัญำตำมท่ีระบใุนสญัญำโอนสิทธิ
ฯ และมกีำรยึดหลกัประกัน) 

(ง) กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขบัญชี 1 (บัญชีธนำคำรซึ่งเปิดไว้กับท
รัสตีของกองทุนฯ และเป็นบัญชีท่ีถูกก ำหนดให้รับรำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ และรำยได้อ่ืนท่ีได้ รับจำกกำรประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำ ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ)  ของ BEC และ 
BPC ให้แก่กองทนุฯ 

(จ) กำรด ำ เนินกำรให้กองทุนฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันภยั  

เพื่อเป็นประกันส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของ BEC และ BPC และส ำหรับ
กำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตท่ี BEC และ BPC มอียู่กับ
กองทนุฯ 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำบริษัทฯ มคีวำมเสี่ยงในกรณีท่ีไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้  2 แห่งมำเป็น
ระยะเวลำหน่ึงแล้ว และ บริษัทฯ ได้จ้ำง บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่น
แนล เวนเจอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษำวิศวกรอิสระ ให้ท ำกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 
ซึ่งตำมรำยงำนฯ โรงไฟฟ้ำทัง้สองท่ีสำมำรถผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ได้ตำม
เงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญำกับกองทนุฯ 
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(1.4) ธุรกรรมสญัญำตกลงด ำเนินกำร 
ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำรเป็นเพียงสว่นหนึ่งของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ เพื่อเป็นกำรรับรองกำรปฏิบติัหน้ำที่
ของบริษัทฯ BEC และ BPC เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและ
รำบร่ืน โดยมีคู่สญัญำดงันี ้

 BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 

 กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 

 BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

 BSF  ในฐำนะผู้ขำยวตัถดิุบ 
เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

(ก) รักษำสัดส่วนกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงตรงใน BEC และกำรเป็นผู้
ถือหุ้นโดยทำงอ้อมใน BPC เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.00 ของ
จ ำนวนหุ้ นสำมัญทัง้หมดของแต่ละบริษัท และต้องมีอ ำนำจควบคุม 
(management control) รวมถึงรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นของตนใน BSF 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของ
บริษัท และต้องมีอ ำนำจควบคมุ (management control) เพื่อให้บริษัทฯ 
สำมำรถมอี ำนำจในกำรบริหำรจดักำร 

(ข) รักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของบริษัทฯ และ /
หรือ บุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีจองซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ ให้ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยท่ีถือให้ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของก.ล.ต. 
และเพื่อให้นกัลงทนุมัน่ใจในกำรบริหำรงำน 

 

(ค) ด ำเนินกำรในกำรบริหำรและท ำหน้ำท่ีดูแล BEC BPC และ BSF 
ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำมสัญญำ
โอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบ
กิจกำรโรงไฟฟ้ำ  

(ก) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำกำรรักษำสัดส่วนกำรเป็นผู้
ถือหุ้นดงักล่ำว เป็นกำรคงไว้ซึ่งสดัส่วนปัจจบุนั โดยบริษัทฯ เองยงัคงเป็น
ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำและมีอ ำนำจควบคุมทัง้สองท่ีอยู่ อย่ำงไรก็ตำม หำก
บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้ นในภำยภำคหน้ำ 
บริษัทฯ อำจไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกติดเงื่อนไขข้อนี ้  

(ข) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรรักษำสัดส่วนกำรถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุฯ จะท ำให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบกำรของกองทุนฯ 
ตำมสัดส่วนท่ีถือหุ้ นอยู่  มีควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็น
ผู้ด ำเนินกำรท่ีมีอ ำนำจควบคมุต่อโรงไฟฟ้ำ BEC และ BPC อยู่แล้วและ
บริษัทฯ จะสำมำรถรับรู้รำยได้จำกผลประกอบกำรของกองทุนฯ ผ่ำนกำร
ถือหุ้นดังกล่ำว โดยจะมีผลทำงบญัชีตำมสัดส่วนกำรเข้ำถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งกำรถือมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จะต้องบันทึกบญัชีใน
รูปแบบวิธีส่วนได้เสีย equity method  

(ค) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้อง
ด ำเนินกำรบริหำรให้ BEC และ BPC ปฏิบัติตำมสัญญำโอนสิทธิรำยได้
สุทธิฯ และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ มี
ควำมเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมำเป็น
ระยะเวลำหน่ึงแล้ว น่ำจะสำมำรถบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำให้ด ำเนินธรุกิจ
ได้ตำมปกติต่อไปให้ตรงตำมเงื่อนไขในข้อสญัญำท่ีก ำหนดไว้ได้ 
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(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
ธุรกรรมกำรจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ 
เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

ภำยหลังจำกที่กองทุนฯได้จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนักงำน ก.ล.ต. 
บริษัทฯจะจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งใน
สำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของกองทนุฯ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรจองหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งในสำม (หรือประมำณร้อยละ 
33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมด มีควำมเหมำะสม  เนื่องจำก  
เป็นกำรลงทุนในกองทุนที่ลงทนุในรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำสทุธิโดย
รำยได้หลักเป็นกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกฟภ.ตำมสัญญำ PPA ซึ่งมี
ควำมมั่นคงและมีกำรระบุเวลำที่จะขำยไฟฟ้ำอย่ำงชัดเจน รวมทัง้ 
บริษัทฯ เป็นผู้ ก่อสร้ำงและเป็นผู้ บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้สองแห่งของ
กองทุนฯ นี ้ท ำให้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ทรำบถึงแนว
ทำงกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำและควำมเสี่ยงของกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำ โดย 
กำรลงทุน 1/3 เป็นไปตำมกประกำศกำรหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนของก.ล.ต. 
 BEC และ BPC จะสำมำรถรับรู้รำยได้จำกผลประกอบกำรของ
กองทนุฯ ผ่ำนกำรถือหุ้นดงักลำ่ว  

 
ในเร่ืองควำมเหมำะสมของรำคำที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ประเมินมลูค่ำของสนิทรัพย์ โดยพิจำรณำ  มูลค่ำ

ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดรำยได้สทุธิ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 
กรณี BEC ใช้ระบบ Feed in Tariff 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  ล้ำนบำท 
โรงไฟฟ้ำ BEC 1,380.89 - 1,451.40  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,417.54 - 3,630.84  

 
กรณี BEC ใช้ระบบ Adder 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ล้ำนบำท 
โรงไฟฟ้ำ BEC 1,019.61 - 1,075.77  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,056.26 - 3,255.21 

 
ทัง้นี ้ปัจจุบัน BPC ใช้ระบบ Feed in Tariff และยังไม่มีแผนกำรจะขอเปลี่ยนระบบ แต่ BEC ณ วันที่จัดท ำ

รำยงำนฉบบันี ้ใช้ระบบ Adder และก ำลงัด ำเนินกำรขอเปลี่ยนเป็นระบบ Feed in Tariff เนื่องจำกระบบ Feed in Tariff 
จะเอือ้ประโยชน์มำกกว่ำในด้ำนรำคำ ตำมตำรำงกำรค ำนวณรำยรับจำกอัตรำค่ำไฟในหน้ำ 72 
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และส ำหรับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ คือธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่ำวมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 
1,200 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ ตำมสมมติฐำนที่ว่ำรำคำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจะอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท หรือ
อำจสูงกว่ำนัน้ตำมระบุข้ำงต้น  ทัง้นี  ้เมื่อพิจำรณำข้อดีและข้อเสีย ควำมเหมะสมของเงื่อนไขกำรเข้ำท ำรำยข้ำงต้น 
รวมทัง้ควำมเหมำะสมของรำคำ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปว่าการเข้าท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ในครัง้นี ้สมเหตุสมผล เนื่องจำกขนำดของรำยกำรซึง่อยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำตกอยู่ในช่วง
รำคำที่ประเมินกรณีระบบ Feed in Tariff และสงูกว่ำช่วงรำคำที่ประเมินกรณีระบบ Adder 
 

โดยสรุป ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ในครัง้นี ้

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษำข้อมลูในเอกสำรต่ำงๆ ที่แนบมำกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสนิใจส ำหรับกำรลงมติ ซึง่กำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ ขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจและกำรตัดสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 
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โดยรำยละเอียดประกอบควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ สำมำรถสรุปได้ดังนี ้
 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

 
1.1 วัตถปุระสงค์ของการท ารายการและที่มาของรายการ 
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม 2559 ได้มีมติอนมุัติให้ บริษัทฯ และ/

หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน (“กองทุนฯ”) ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำร
จัดเตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมัติกำรจัดตัง้กองทุนฯ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) เพื่อกำรระดมทนุ (“ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน”)  

 
ลกัษณะของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน (Infrastructure Fund หรือ IFF) เป็นกองทนุรวมประเภทหนึง่ที่ตัง้ขึน้เพื่อระดมทนุ

จำกผู้ลงทนุทั่วไปทัง้รำยย่อยและสถำบนั เพื่อลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน ที่เป็นประโยชน์สำธำรณะในวงกว้ำงของ
ประเทศไทย โดยกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนเหลำ่นีเ้ป็นกิจกำรที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำประเทศ อีก
ทัง้เป็นกำรลงทนุที่ค่อนข้ำงสงู กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนจงึสำมำรถช่วยแบ่งเบำภำระงบประมำณกำรลงทนุและกำร
ก่อหนีส้ำธำรณะของภำครัฐตลอดจนเป็นทำงเลอืกในกำรระดมทนุของภำคเอกชนในกำรพฒันำกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน
เหลำ่นีไ้ด้ 

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำมำรถลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน 10 ประเภทได้ดงัต่อไปนี ้
  ระบบขนสง่ทำงรำง  
  ไฟฟ้ำ 
  ประปำ 
  ถนน ทำงพิเศษ หรือทำงสมัปทำน 
  ท่ำอำกำศยำนหรือสนำมบิน 
  ท่ำเรือน ำ้ลกึ 
  โทรคมนำคม  
  พลงังำนทำงเลอืก 
  ระบบบริหำรจดักำรน ำ้ หรือกำรชลประทำน 
  ระบบป้องกนัภัยธรรมชำติ  
ทัง้นี ้ กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จะจัดตัง้ในครัง้นี ้ สำมำรถถูกจดัอยู่ในประเภท กำรลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำง

พืน้ฐำนไฟฟ้ำ และพลงังำนทำงเลอืก  
 
โดยในกำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้
(1) รำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ 
บริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 2 แห่ง

ของ BEC และ BPC ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และ 99.98 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว
ตำมล ำดบั ให้แก่กองทนุฯ รวมทัง้กำรเข้ำท ำสญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(2) รำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทนุฯ  
 

1.2  วันที่เกิดรายการ 
ภำยหลงัจำกได้รับอนมุัติจำกที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่จะประชมุวนัที่ 8 กนัยำยน 2559 และ 
(1) รำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ 

ธุรกรรมต่ำงๆ ในรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์จะเกิดขึน้ภำยหลงัจำกที่กองทุนฯได้จดทะเบียนจัดตัง้กับ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และเงื่อนไขบังคับก่อนตำมข้อก ำหนด  เงื่อนไขตำมสญัญำโอนสิทธิรำยได้ และ/หรือ 
สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ส ำเร็จ ครบถ้วน หรือได้รับกำรผ่อนผนั 

(2) รำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้ภำยหลงัจำกที่ค ำขอจัดตัง้กองทนุฯ ได้รับอนมุัติจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และในช่วงระยะเวลำจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ซึ่งจะประกำศให้ทรำบต่อไปโดยบริษัทจัดกำรกองทนุ
รวม (“บริษัทจดักำรกองทนุฯ”)  
ทัง้นี ้เงื่อนไขต่ำงๆมีก ำหนดกำรดังต่อไปนี  ้

ก ำหนดกำร  
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 8 กนัยำยน 2559 
จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุฯ กบัส ำนักงำน ก.ล.ต. คำดว่ำจะได้รับผลพิจำรณำกำรอนมุติัภำยในระยะเวลำ 

6 เดือน หลงักำรย่ืนขออนมุัติจำกทำงก.ล.ต. 
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุฯ หลงัจำกที่ได้รับอนมุติจำกทำงก.ล.ต. 
 

1.3 คู่สัญญา 
รำยละเอียดของคู่กรณีและควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ มีดงัต่อไปนี  ้
คู่สัญญา ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้โอนสทิธิรายได้สุทธิจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  

1. บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั 
(“BEC”)  

ผลติและจดัจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำและไอน ำ้
จำกพลงังำนชีวมวล  (กำกอ้อย) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

2. บริษัท บรีุรัมย์พำวเวอร์ จ ำกดั 
(“BPC”) 

ผลติและจดัจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำและไอน ำ้
จำกพลงังำนชีวภำพ (กำกอ้อย) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นใน BPC ผำ่นกำร
ถือหุ้นของ BEC คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุ้นใน BPC ประมำณ
ร้อยละ 99.98 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ผู้รับโอนสทิธิรายได้สุทธิจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน (“กอง
ทนุฯ”) 

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน ท่ีจะ
ลงทนุในกระแสเงินสดท่ีจะโอนจำก
โรงไฟฟำ้พลงังำนชีวมวล 

ในปัจจุบนั กองทุนฯ ยังไม่ได้จัดตัง้และไม่มีควำมสมัพนัธ์กับ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีจองซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนฯ มีแผนท่ีจะจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ นับ
รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งในสำม (หรือประมำณร้อยละ 
33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนฯ ดังนัน้
ภำยหลังจำกท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนักงำน 
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คู่สัญญา ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ก.ล.ต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ 
ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะ
เป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯไม่เกินหนึง่ในสำมของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ 

คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั 
(“BSF”)  

ผลติและจดัจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

  
ทัง้นี ้ภำพรวมโครงสร้ำงของกองทนุฯ และบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะเป็นไปตำมแผนภูมิในหน้ำ 10 ข้ำงต้น 

 
หมำยเหตุ 
 : โครงสร้ำงข้ำงต้นยงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและอำจปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 

 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
คู่สญัญำ: ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ผู้โอน : BEC และ BPC (ในฐำนะผู้ขำย) 

ผู้ รับโอน : กองทนุฯ  (ในฐำนะผู้ซือ้) 
ทัง้นี ้ในสญัญำฯ อำจมีกำรอ้ำงถึง BRR ในฐำนะผู้สนับสนุน และBSF ในฐำนะ
ผู้ขำยวตัถดิุบ 

คู่สญัญำ: ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำระหว่ำง
กนัภำยในกลุม่บริษัทฯ 

คู่สญัญำฝ่ำยที่ 1 : BEC และ BPC  
(ในฐำนะผู้ขำยไอน ำ้และในฐำนะผู้ซือ้น ำ้และวตัถดิุบชีวมวลในกำรผลติไฟฟ้ำและ
ไอน ำ้) 
 
คู่สญัญำฝ่ำยที่ 2 : BSF  
(ในฐำนะผู้ซือ้ไอน ำ้และในฐำนะผู้ขำยน ำ้และวตัถดิุบชีวมวลในกำรผลติไฟฟ้ำและ
ไอน ำ้) 

คู่สญัญำ: ธุรกรรมวำงหลกัประกนั ผู้วำงหลกัประกนั : BEC BPC และ BRR 
ผู้ รับผลประโยชน์ : กองทนุฯ 

คู่สญัญำ: ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร ผู้ตกลงด ำเนินกำร : BEC BPC และ BRR 
คู่สญัญำของผู้ตกลงด ำเนินกำร : กองทนุฯ 

(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  
คู่สญัญำ: ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ซือ้ : บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วย      

ลงทนุของกองทนุฯ 
ผู้ขำย : กองทนุฯ 
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1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ 
1.4.1  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
(1) รำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ 
 
(1.1) ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ได้รับอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุฯ และท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เสร็จ

สิน้แล้ว บริษัทจัดกำรกองทนุฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุเป็นกองทนุฯ ต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. หลงัจำกนัน้กองทนุฯ จะน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยดงักล่ำว ไปซือ้
สทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำก BEC และ BPC โดยเข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำก
กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ”) ดงันัน้ BEC และ BPC จะโอนสทิธิรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำแก่กองทนุฯ โดยธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ จะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่
ระบใุนสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ และ/หรือ สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

กำรโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจะมีขนำดของรำยกำรอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำน
บำทหรือสงูกว่ำ ทัง้นีร้ำคำโอนสดุท้ำยของสิทธิรำยได้สทุธิจะขึน้อยู่กับกำรตกลงกนัของคู่สญัญำที่เก่ียวข้อง โดย
มูลค่ำสิ่งตอบแทนส ำหรับธุรกรรมดังกล่ำว จะพิจำรณำจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภำวะของตลำด ณ 
ขณะนัน้ เป็นต้น โดยกำรรับเงินค่ำไฟฟ้ำจำกกฟภ.จะรับเป็นรำยเดือนและทำง BEC และ BPC จะหักค่ำใช้จ่ำย
เป็นรำยเดือนก่อนบนัทกึเป็นรำยรับสทุธิ  
 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะมีกำรเข้ำท ำสญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้แก่ 
 

(1.2) ธุรกรรมเข้าท าสัญญาระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ  
เพื่อประโยชน์ของกำรจัดตัง้กองทุนฯ BEC และ BPC จะเข้ำท ำสัญญำกับ BSF ซึ่งเป็นสัญญำต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ดงัต่อไปนี ้

(ก) สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู  
(ข) สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ 

(ค) สญัญำซือ้ขำยวตัถดิุบชีวมวลในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ 

(ง) สญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate 

(จ) สญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO 

(ฉ) สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  
ซึง่ (ก) – (ฉ) รวมเรียกว่ำ สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
 
(1.3) ธุรกรรมวางหลักประกัน 
ภำยหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทำง BEC และ BPC จะเข้ำท ำ

สัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ ซึ่งภำยในสัญญำดังกล่ำวจะมีกำรตกลงในเร่ืองกำรวำงหลักประกันเพื่อเป็น
หลกัประกันส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ BEC และ BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจุบันและใน
อนำคตที่ BEC และ BPC มีอยู่กบักองทนุฯ โดยรำยกำรหลกัประกนัมีดังต่อไปนี ้
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(ก) กำรจ ำนองที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง และเคร่ืองจกัรต่ำงๆ ของ BEC และ BPC ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำ  
รายการ ลักษณะรายการ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

1 จ ำนอง ที่ดิน ที่ดินของ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BPC 
2 จ ำนอง สิง่ปลกูสร้ำง สิง่ปลกูสร้ำงของ BEC และ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 
3 จ ำนอง เคร่ืองจกัร และ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ BEC และ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบ
กิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 

(ข) กำรจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย บริษัทฯ  และจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BPC โดย BEC 
รายการ ลักษณะรายการ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

1 จ ำน ำ หุ้นทัง้หมดใน BEC ที่
บริษัทฯ ถืออยู่ 

หุ้นสำมัญใน BEC ซึง่บริษัทฯ ถืออยู่ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,355,993 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99% ของหุ้นทัง้หมดของ BEC 

2 จ ำน ำ หุ้นทัง้หมดใน BPC ที่ 
BEC ถืออยู่ 

หุ้นสำมัญใน BPC ซึง่ BEC ถืออยู่ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,699,994 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99%  ของหุ้นทัง้หมดของ BPC 

(ค) กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสญัญำเช่ำของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ  
(ง) กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ โดย บญัชี 1 หมำยถงึบญัชีธนำคำร

ซึง่เปิดไว้กบัทรัสตีของกองทนุฯ และเป็นบญัชีที่ถกูก ำหนดให้รับรำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอ
น ำ้ และรำยได้อื่นที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ตำมที่ก ำหนดในสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
โดยทำง BEC และ BPC จะเป็นเจ้ำของบญัชี 1 ของแต่ละบริษัท อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรก ำหนดให้ทำง กอง
ทนุฯ ลงนำมร่วมกนักบั BEC หรือ BPC ในกำรโอนเงินรำยได้ในบญัชี 1 ของ BEC หรือของ BPC  ไปยงั
บญัชีอื่นๆ ตำมที่จะได้ตกลงกนั 

(จ) กำรด ำเนินกำรให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภัย โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรประกนัภัยรวมอยู่
ในค่ำใช้จ่ำยที่กองทนุฯ เป็นผู้ช ำระตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิ หน้ำ 30  
ทัง้นี ้กำรจ ำน ำ/จ ำนองสนิทรัพย์ดงักลำ่วเป็นกำรจ ำน ำ/จ ำนองสนิทรัพย์ทัง้จ ำนวน ตำมที่ระบมุูลค่ำหลกัประกนัใน

หน้ำ 40 
 

(1.4) ธุรกรรมสัญญาตกลงการด าเนินการ 
ภำยหลงัจำกที่กองทนุฯ จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนักงำน ก.ล.ต. เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ BEC BPC และ

กองทนุฯ จะเข้ำท ำสญัญำข้อตกลงด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรรับรองว่ำบริษัทฯ รับรู้และจะช่วยสอดสอ่งดแูลให้กำร
ปฏิบติัหน้ำที่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถกูต้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำ
ของ BEC และ BPC เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและรำบร่ืน โดยที่สญัญำตกลงด ำเนินกำร มีเงื่อนไขส ำคัญ เช่น 

(ก) รักษำสดัส่วนกำรเป็นผู้ ถือหุ้ นโดยทำงตรงใน BEC และกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงอ้อมใน BPC เป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญทัง้หมดของแต่ละบริษัท และต้องมีอ ำนำจ
ควบคุม (management control) รวมถึงรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นของตนใน BSF ในสดัส่วนไม่น้อย
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กว่ำ ร้อยละ 51.00 ของจ ำนวนหุ้ นสำมัญทั ง้หมดของบ ริษั ท  และต้องมีอ ำนำจควบคุม 
(management control) เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร  

(ข)   รักษำสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุในกองทุนฯ ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็น
ผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของจ ำนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยที่ถือให้ไม่ขัดต่อ
กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. และเพื่อให้นกัลงทนุมัน่ใจในกำรบริหำรงำน 

(ค) ด ำเนินกำรในกำรบริหำรและท ำหน้ำที่ดแูล BEC BPC และ BSF ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทย่อยดังกล่ำวให้ปฏิบติัตำมสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ และสญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 

(ง) ข้อตกลงอื่นๆ ตำมที่ได้ก ำหนดในสญัญำตกลงกำรด ำเนินกำร ในหน้ำ 30 
 
(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
ภำยหลังจำกที่กองทุนฯได้จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนักงำน ก.ล.ต. บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ 

ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ จะจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ ำนวนไม่เกิน
หนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ  

ทัง้นี ้ จ ำนวนเงินจองซือ้ขึน้อยู่กบัรำคำเสนอขำยซึง่จะก ำหนดโดยวิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้
หน่วยลงทุนของนกัลงทนุสถำบนั (Bookbuilding) และขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นๆ หลำยประกำร เช่น สภำวะของตลำด
ในช่วงนัน้ และจ ำนวนเงินกู้ที่กองทนุฯ จดัหำเพื่อซือ้ทรัพย์สนิ (หำกมี) เป็นต้น โดยคิดค ำนวณบนสมมติฐำนที่ว่ำ
ขนำดของกองทนุฯ อยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำทหรืออำจสงูกว่ำนัน้ และกองทนุฯ มิได้กู้ ยืมเงินเพื่อซือ้สนิทรัพย์ 
โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุฯ จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ อยู่ที่ประมำณ 1,200 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ ทัง้นี ้ เป็นไปตำม
ขนำดของกองทนุฯ โดยขนำดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของขนำดกองทนุฯ  

 
1.4.2  การค านวณขนาดของรายการ 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
กำรเข้ำท ำรำยกำรที่ (1.1) ดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์เมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยใช้มูลค่ำสงูสดุที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทสิน้สดุวันที่ 31 มีนำคม 2559 พบว่ำมีขนำดรำยกำรสงูสุด
เท่ำกับร้อยละ 44.89 ตำมเกณฑ์มลูค่ำของสนิทรัพย์ และคิดเป็นร้อยละ 48.51 ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัท
ฯ ตำมงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ซึง่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 (รำยละเอียดกำรค ำนวณตำม
หน้ำ 29) อย่ำงไรก็ตำม  เนื่องจำกธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สุท ธิเป็นธุรกรรมที่มีควำมส ำคัญ  ที่ ประชุม
คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นให้ด ำเนินกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยใช้มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรเสมือนเป็นธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์
ประเภทที่ 1 ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
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รำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์”)  ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรพิจำรณำและอนุมัติธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน เป็นไปอย่ำง
ถกูต้องและเหมำะสม  

ทัง้นี ้ เนื่องจำกธุรกรรมที่ (2) – (4) ของรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ ได้แก่ ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำ
ระหว่ำงกนัภำยในกลุม่บริษัทฯ ธุรกรรมวำงหลกัประกนั และธุรกรรมสญัญำตกลงด ำเนินกำร เป็นรำยกำรที่ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ จงึถือว่ำได้ค ำนวณขนำดของธุรกรรมรวมกบัขนำดของธุรกรรมโอน
สทิธิรำยได้สทุธิในธุรกรรมที่ (1) แล้ว 

กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรที่จะจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์มีรำยละเอียดดงันี ้
(1)  เกณฑ์มลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ 
ไม่น ำมำปรับใช้ เนื่องจำกมิได้เป็นกำรจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์  
   
(2) เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินกำรปกติหลงัหกัภำษี 
 ไม่น ำมำปรับใช้ เนื่องจำกมิได้เป็นกำรจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์  
            
(3) เกณฑ์มลูค่ำรวมของสิง่ตอบแทน 

หน่วย: ล้ำนบำท 

รำยละเอียดรำยกำร 
ขนำดรำยกำรอ้ำงอิง 
งบกำรเงิน ณ วนัท่ี  
31 มนีำคม 2559 

ขนำดรำยกำรอ้ำงอิง 
งบกำรเงิน ณ วนัท่ี  
30 มถินุำยน 2559 

1. มลูค่ำสิทธิรำยได้สทุธิท่ีจะโอน * 3,600  3,600 

2. สินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  8,019.33 7,420.43 
3. คิดเป็นสดัส่วนมลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ต่อสินทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ เท่ำกับ 
44.89 48.51 

หมำยเหตุ: * ทัง้นี ้ ขนำดรำยกำรของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สุทธิ ขึน้อยู่กบัรำคำโอนสิทธิรำยได้สุทธิ ตำมท่ีบริษัทฯ และ /หรือ 
บริษัทย่อย และ กองทนุฯ จะได้ตกลงกนั โดยมูลค่ำ 3,600 ล้ำนบำทมำจำก 

 
(4) เกณฑ์มูลค่ำของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนกำรจ ำหน่ำยไปซึง่

สนิทรัพย์ 
-ไม่มี-  เนื่องจำกไม่มีกำรออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์ 
 

(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
กำรเข้ำท ำรำยกำรที่ (2) ดงักลำ่วถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสนิทรัพย์ ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป

ซึง่สินทรัพย์เมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยใช้มูลค่ำสงูสดุที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดย
อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทสิน้สดุวันที่ 31 มีนำคม 2559 พบว่ำมีขนำดรำยกำรสูงสดุเท่ำกับร้อยละ 14.96 
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หรือสงูกว่ำ ตำมเกณฑ์มูลค่ำของสินทรัพย์  และคิดเป็นร้อยละ 16.17 ของมลูค่ำสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำร
เงินงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 ซึง่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50  

อย่ำงไรก็ตำม รำคำจองซือ้จะขึน้อยู่กับขนำดรำยกำรของธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สุทธิ  ซึ่งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนัน้บริษัทฯ ได้พิจำรณำว่ำขนำดธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจสงูถึงหรือเท่ำกับร้อยละ 
15.00 แต่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50.00 ซึ่งจะเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตำมที่ก ำหนดในประกำศกำร
ได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ 

กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรที่จะจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์มีรำยละเอียดดงันี ้
(1)  เกณฑ์มลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ 
ไม่น ำมำปรับใช้ เนื่องจำกกองทนุฯ ยงัไม่ได้จดัตัง้และไม่มีผลประกอบกำร  
   
(2)  เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินกำรปกติหลงัหกัภำษี 
 ไม่น ำมำปรับใช้ เนื่องจำกกองทนุฯ ยงัไม่ได้จดัตัง้และไม่มีผลประกอบกำร  
            
(3)  เกณฑ์มลูค่ำรวมของสิง่ตอบแทน 
ขนำดของรำยกำร    = จ ำนวนเงินที่คำดว่ำต้องช ำระ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กรณีอ้างอิงงบการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
= ประมำณ 1,200 / 8,019 ล้ำนบำท 
= ประมำณร้อยละ 14.96  
กรณีอ้างอิงงบการเงนิ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2559 
= ประมำณ 1,200 / 7,420 ล้ำนบำท 
= ประมำณร้อยละ 16.17  

 
(4) เกณฑ์มูลค่ำของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนกำรจ ำหน่ำยไปซึง่

สนิทรัพย์ 
-ไม่มี-  เนื่องจำกไม่มีกำรออกหลกัทรัพย์ 
 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 
(1)  รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
(1.1) ธุรกรรมกำรโอนรำยได้สทุธิ 

รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำยไปได้แก่ รำยได้สทุธิที่ BEC และ BPC จะโอนให้แก่กองทนุฯ ตำมสญัญำ
โอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ โดยข้อมลูทัว่ไปของโครงกำรมีดงันี ้

 บริษัท บุรีรัมย์พลงังำน จ ำกดั (BEC) ด ำเนินธุรกิจผลติไฟฟ้ำจำกชีวมวล โดยมีก ำลงักำรผลิต 9.9 เมกะ
วัตต์ ซึ่งใช้กำกอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกัในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำตัง้อยู่บนพืน้ที่ใกล้เคียงกับ
โรงงำนน ำ้ตำลของ BSF เพื่อควำมสะดวกในกำรน ำกำกอ้อยที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลมำใช้เป็น
เชือ้เพลงิในกำรผลิตไฟฟ้ำ  BEC ได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำ
ในปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำสงูสดุ 8 เมกะวัตต์ ที่ระบบแรงดนั 22,000 โวลท์ ในระบบ Adder โดยสญัญำ
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มีอำยุเร่ิมต้น 5 ปี และสำมำรถต่อำยไุด้ครำวละ 5 ปี ทัง้นี ้BEC เร่ิมมีกำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟภ. ในเดือน 
พฤษภำคม 2555 ในปัจจุบัน ทำง BEC อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนหมุนเวียนจำกระบบ Adder เป็น ระบบ Feed-in tariff (FiT)  อนึ่ง เมื่อมีกำรปรับสญัญำเป็น
แบบ FiT (ซึง่คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือน ต.ค. 2559 นี)้ อำยสุญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระหว่ำง BEC กับ 
กฟภ ที่เหลือจะเท่ำกับประมำณ 13 ปี (แต่อำยุสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระหว่ำง BEC กบั กองทุนฯ จะหลือ
จะเท่ำกับประมำณ 12 ปี เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดตัง้กองทุนฯ แล้วเสร็จและด ำเนินกำรโอนรำยได้
ประมำณเดือน เม.ย. 2560) 

 บริษัท บุรีรัมย์เพำเวอร์ จ ำกัด (BPC) ด ำเนินธุรกิจผลติไฟฟ้ำจำกชีวมวล โดยมีก ำลงักำรผลิต 9.9 เมกะ
วตัต์ ซึ่งใช้กำกอ้อยเป็นเชือ้เพลงิหลกัในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกบัโรงงำน
น ำ้ตำลของ BSF เพื่อควำมสะดวกในกำรขนส่งกำกอ้อยที่ใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลติไฟฟ้ำ BPC ได้เข้ำ
ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำในปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำสงูสดุ 8 เมกะ
วตัต์ ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท์ ในระบบ Feed-in tariff (FiT) โดยสญัญำมีอำย ุ20 ปี ทัง้นี ้BPC เร่ิม
มีกำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟภ. ในเดือนเมษำยน 2558  

 
ทัง้นี ้ก่อนกำรเข้ำท ำสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ บริษัท น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) (“BRR”) BEC และ BPC ตกลง

จะเข้ำท ำร่ำงสญัญำข้อตกลงด ำเนินกำร (Undertaking Agreement) กบักองทนุรวมฯ โดยมีสำระส ำคัญตำมร่ำงสญัญำ ณ 
วนัที่ 13 กรกฎำคม 2559 ดงันี ้

คู่สญัญำ BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 
กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 
BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 
BSF  ในฐำนะผู้ขำยวตัถดิุบ 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

ตลอดระยะเวลำที่สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ระหว่ำง BEC BPC 
และ กองทนุรวม (“สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ”) มีผลใช้บงัคบั 

ข้อตกลงและ
หน้ำที่หลกัของ 
BRR 

- BRR ตกลงรักษำสดัสว่นกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงตรงใน BEC และกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงอ้อม
ใน BPC เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของแต่ละบริษัท 
และต้องมีอ ำนำจควบคมุ (management control) ตลอดระยะเวลำที่สญัญำโอนสทิธิรำยได้
สทุธิฯ 

- BRR ตกลงรักษำสดัสว่นกำรถือหุ้นของตนใน BSF ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51.00 ของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท และต้องมีอ ำนำจควบคมุ (management control) ตลอด
ระยะเวลำที่สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 

- BRR ตกลงรักษำสดัสว่นกำรถือครองหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20.00 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุ ณ เวลำใดๆ เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ลงนำมในสญัญำฉบบันี  ้

- BRR จะด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้ BEC และ BPC ปฏิบติัหน้ำที่ภำยใต้สญัญำโอนสทิธิรำยได้
สทุธิฯ และ “สญัญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ” 

- BSF ตกลงจะขำยกำกอ้อย น ำ้ Condensate น ำ้ RO ให้แก่ BEC และ BPC ก่อนบคุคลอื่น 
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(เว้นแต่ เป็นกำรใช้ภำยในเพื่อประโยชน์ของ BSF เอง) และจะต้องซือ้ไอดีและไอเสยีจำก BEC 
และ BPC ก่อนบคุคลอื่น 

- BRR ตกลงให้สิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวม ส ำหรับกำร
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำอื่นๆ ที่ BRR เป็นผู้ ถือหุ้น 

- BRR ตกลงจะด ำรงไว้ซึง่สถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- BEC และ BPC จะไม่ก่อหลกัประกันหรือภำระผูกพันในทรัพย์สินของ BEC หรือ BPC เว้นแต่

จะเป็นกำรก่อหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัให้แก่กองทนุรวม หรือได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสือ
จำกกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

 
ร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ ณ วนัที่ 19 กรกฎำคม 2559 
รำยได้สทุธิที่ BEC และ BPC จะโอนให้แก่กองทนุฯ จะเป็นไปตำมสตูรกำรค ำนวณรำยได้สทุธิที่ก ำหนดไว้ในร่ำง

สญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ ณ วนัที่ 19 กรกฎำคม 2559 ซึง่สตูรคือดงัต่อไปนี ้  
 
รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า = รายได้ค่าซือ้ขายไฟฟ้า + รายได้ค่าซือ้ขายไอน า้ + 

รายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า – ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า  
 
ทัง้นี ้รำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ หมำยถงึ 
- รำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำที่ BEC และ BPC จะได้รับจำกกฟภ.  
- รำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำที่ BEC และ BPC จะได้รับจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่บคุคลอื่นๆ นอกจำก กฟภ. (ถ้ำมี) 
รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ หมำยถงึ  
- รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงูที่ BEC และ BPC จะได้รับจำก BSF   
- รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำที่ BEC และ BPC จะได้รับจำก BSF    
รำยได้อื่นที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ได้แก่ 
- เงินค่ำสนิไหมทดแทนที่ BEC และ BPC ได้รับจำกประกนัภัยธุรกิจหยดุชะงกั 
- ค่ำเสยีหำยที่ BEC และ BPC อำจได้รับจำกสญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ เช่น  

สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ (ไอเสีย) สญัญำซือ้ขำยวตัถดิุบชีว
มวลในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ สญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate สญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO เป็นต้น 
ทัง้นี ้รำยได้อื่นไม่รวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกผลผลติพลอยได้อื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยของโรงไฟฟ้ำ หมำยถึง  
1. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริงในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม ทัง้นี ้ ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น 

ค่ำเสือ่มรำคำ เป็นต้น  
รำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ คือ รำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงที่ BEC และ BPC ใช้ในกำร

ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ได้แก่ 
- ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัวตัถดิุบที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้ขำยวตัถดิุบในกำรผลติไฟฟ้ำ

และไอน ำ้ ณ วนัที่  20 กรกฎำคม 2559 
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้น ำ้ condensate จำก BSF ภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate ณ วนัที่  20 
กรกฎำคม 2559 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้น ำ้ RO จำก BSF ภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO ณ วนัที่  20 กรกฎำคม 2559 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ได้แก่ 

a. ค่ำเบีย้ประกันตำมที่คู่สญัญำได้ตกลงกนั ได้แก่ (ก) ประกนัควำมเสีย่งทกุชนิด (All Risks) (ข) 
ประกนัภัยคุ้มครองควำมเสยีหำยแก่บุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) และ (ค) 
ประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) ทัง้นี ้BEC และ BPC ยงัไม่เคยมีเหตุกำรณ์ที่ท ำ
ให้ต้องได้รับค่ำชดเชยควำมเสยีหำย 

b. ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำร ส ำหรับกำรโอนผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำหรือ
เงินจ ำนวนอื่นใดให้แก่กองทุนรวมฯ ภำยใต้สัญญำโอนสิทธิรำยได้สุท ธิจำกกำรประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำ 

c. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำในกำรสอบบญัชีของ BEC และ BPC 
d. ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่ BEC และ/หรือ BPC ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรป้องกนัหรือบรรเทำควำมเสยีหำย

ที่อำจเกิดขึน้ต่อโรงไฟฟ้ำ (เฉพำะสว่นที่บริษัทประกนัภัยไม่คุ้มครอง) 
รำยจ่ำยในกำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม คือ รำยจ่ำยที่จ ำเป็นในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ 

BEC และ BPC ตลอดระยะเวลำกำรซือ้ขำย นอก จำกที่ระบุข้ำงต้น โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรค ำนวณรำยได้
สทุธิ รำยจ่ำยในกำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวมเป็นจ ำนวนที่ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและ
แผนกำรที่จะเกิดขึน้ในอนำคต โดยได้ถกูก ำหนดในร่ำงสญัญำฯ ซึ่งประกอบด้วย 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
- ค่ำบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำที่จ ำเป็นเพื่อให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมี

ประสทิธิภำพ 
- เงินเดือน โบนสั กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

จดักำรและค่ำโสหุ้ย 
- ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่ปรึกษำและผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของโรงไฟฟ้ำ 
- ค่ำเช่ำอำคำร ส ำนกังำน และที่ดิน 
- เงินต้น ดอกเบีย้ ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ส ำหรับกำรกู้ ยืมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 
ทัง้นี ้ หำกมีรำยจ่ำยสว่นเพิ่มใดๆ ที่เกินจำกจ ำนวนเงินนี ้ ทัง้สองบริษัทย่อยตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบรำยจ่ำยส่วน

เพิ่มจ ำนวนดงักล่ำวโดยไม่ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรค ำนวณรำยได้สทุธิ คู่สญัญำตกลงร่วมกนัว่ำรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ของ BEC และ BPC ซึง่เกิดขึน้ก่อนวนัที่สญัญำฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคบัให้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยดังกลำ่วเป็น
สทิธิและควำมรับผิดชอบของ BEC และ BPC โดยไม่ถือว่ำเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญัญำฉบบันี ้ ดงันัน้ BEC 
และ BPC สำมำรถจดักำรรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วโดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกกองทนุรวมฯ 

BEC และ BPC มีหน้ำที่โอนผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำแก่กองทนุรวมฯ เฉพำะผลประโยชน์ที่
เกิดขึน้จริงเท่ำนัน้ ดงันัน้ ในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่ำวต ่ำกว่ำมลูค่ำกำรเข้ำลงทนุ BEC และ BPC ไม่มีหน้ำที่ต้องชดเชย
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สว่นต่ำงดงักลำ่วแก่กองทนุรวมฯ และให้ถือว่ำกองทนุรวมฯ ตกลงปลดหนีใ้ห้ BEC และ BPC เมื่อครบวนัสิน้สดุสญัญำ
โอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 

นอกเหนือจำกสตูรกำรโอนสทิธิรำยได้สทุธิข้ำงต้น ร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ ณ วนัที่ 19 กรกฎำคม 2559
ประกอบไปด้วยสำระส ำคัญดงัต่อไปนี  ้

 
มลูค่ำกำรเข้ำ
ลงทนุและกำร
ช ำระรำคำ 

กองทุนรวมฯ ตกลงจะช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทุนให้แก่ BEC และ BPC เป็นจ ำนวนเงินรวมเท่ำกับ 
3,600 บำทหรือสงูกว่ำ ในวนัที่กองทนุรวมฯ เข้ำลงทนุส ำเร็จ  

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

ตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมฯ ช ำระมลูค่ำกำรเข้ำลงทนุให้แก่ BEC และ BPC จนถงึ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

เงื่อนไขบงัคบั
ก่อน 

- บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) (“BRR”) BEC และ BPC ตกลงจะเข้ำท ำสญัญำข้อตกลง
ด ำเนินกำร (Undertaking Agreement) กบักองทนุรวมฯ ตำมเงื่อนไขที่คู่สญัญำจะได้ตกลงกนั
ต่อไป 

- BEC BPC และ BSF ได้เข้ำท ำสญัญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ได้แก่สญัญำซือ้
ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสยี) สญัญำซือ้ขำยวัตถดิุบใน
กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ สญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate และ สญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO ตำมเงื่อนไข
ที่กองทนุรวมฯ เห็นชอบแล้ว 

กำรโอน
ผลประโยชน์ 

BEC และ BPC ตกลงโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทุนรวมฯ โดย
คิดจำกผลประกอบกำรรำยเดือน ตำมรำยละเอียดที่ระบุในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
ก.     เงินรำยได้ซึ่งประกอบด้วยรำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ และรำยได้อื่นที่ได้รับ

จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC จะถูกโอนเข้ำสู่บัญชีของBEC และ 
BPC ซึ่งได้เปิดไว้กับทรัสตีของกองทุนรวมฯ โดยกองทุนรวมฯ และ BEC  เป็นผู้มีอ ำนำจลง
นำมเบิกจ่ำยของบญัชีของ BEC ดงักล่ำวร่วมกนั และ กองทุนรวมฯ และ BPC  เป็นผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมเบิกจ่ำยของบญัชี ของ BPC ดงักลำ่วร่วมกนั 

ข.     คู่สัญญำตกลงโอนเงินในบัญชี  ดังกล่ำวตำมข้อ ก. เพื่อช ำระรำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงในกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ และรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม
ประจ ำเดือนใดๆ ตำมที่ปรำกฏในประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเดือนดังกลำ่ว ใน
รำยงำนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี หรือตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริงในกรณีที่คู่สญัญำ
สำมำรถตกลงร่วมกนัได้แล้ว ให้แก่ BEC และ/หรือ BPC  

ค.    คู่สญัญำตกลงโอนเงินที่เหลือจำก ข. ข้ำงต้น ซึ่งเป็นจ ำนวนเท่ำกับเงินรำยได้สุทธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทนุรวมฯ 

ค ำรับรอง BEC และ BPC ตกลงจะช ำระเงินกู้ที่มีกบัสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ทัง้หมด (ยกเว้นบญัชีกำรเบิกเงินเกิน
บญัชี (Overdraft Account: O/D)) รวมถึงหนงัสอืค ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำที่มีกบัธนำคำรกรุงเทพ 
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จ ำกดั (มหำชน)) และจะช ำระเงินกู้ที่มีกบั BRR หรือบริษัทย่อยของ BRR ทัง้หมด (ยกเว้นหนีท้ำง
กำรค้ำโดยทัว่ไป) ในวนัที่กำรซือ้ขำยส ำเร็จ 

กรณีกำรเลกิ
สญัญำขำยไฟฟ้ำ
ก่อนครบก ำหนด 

BEC และ BPC ตกลงจะแจ้งให้กองทนุรวมฯ ทรำบเมื่อได้ทรำบว่ำสญัญำขำยไฟฟ้ำฉบบัใดฉบบั
หนึง่ถกูบอกเลกิสญัญำก่อนครบระยะเวลำที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำของสญัญำ กองทนุรวมฯ และ 
BEC หรือ BPC (แล้วแต่กรณี) จะร่วมกนัหำรือเพื่อด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุในสว่นที่คงเหลอื  

ประกนัภัย BEC และ BPC จะตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมฯ ในกำรด ำเนินกำรท ำประกันตำมที่เป็นปกติและ
ประกันอื่นใด ตำมจ ำนวนวงเงินประกนัภัยแต่ละชนิดที่ได้มีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำง BEC BPC 
และกองทนุรวมฯ โดยให้กองทนุรวมฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์แต่ผู้ เดียว   

หลกัประกนั BEC และ BPC ตกลงจดัให้มีหลกัประกนัดงัต่อไปนี ้ เพื่อเป็นประกนักำรปฏิบติัหน้ำที่ของตนภำยใต้
สญัญำฉบบันี ้

 กำรจ ำนองที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง และเคร่ืองจกัรต่ำงๆ ของ BEC และ BPC โดยตกลงว่ำหำก 
BEC และ/หรือ BPC ได้มำซึง่ที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำเพิ่มเติมในอนำคต BEC และ/หรือ 
BPC จะด ำเนินกำรจดจ ำนองที่ดินดงักลำ่วกบักองทนุรวมฯ เพิ่มเติมต่อไป 

 กำรจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย BRR และจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BPC โดย BEC 

 กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสญัญำเช่ำของที่ดินที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทนุฯ 

 กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขบัญชี 11/ให้แก่กองทนุรวมฯ 

 กำรด ำเนินกำรให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย 
ทรัพย์สนิเสยีหำย  BEC และ BPC ตกลงกับกองทุนรวมฯ ว่ำในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้ำ BEC และ 

BPC จะใช้สทิธิเรียกร้องภำยใต้สญัญำประกนัภัยที่ท ำขึน้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ  
1.  กรณี เกิดควำมเสียหำยแ ต่ เพี ยงบำงส่วน  (Partial Loss) มูลค่ำควำมเสียหำยไม่ เกิน 

250,000,000 บำท กองทุนรวมฯ จะด ำเนินกำรให้บริษัทประกันภัยโอนเงินค่ำสินไหมทดแทน 
โดยตรง เพื่อให้ BEC และ/หรือ BPC สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 
เดือนนบัจำกวนัที่เกิดควำมเสยีหำยนัน้  

2.  กรณีเกิดควำมเสียหำยทัง้หมด (Total Loss) คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะให้ BEC และ/หรือ 
BPC ใช้สทิธิในกำรเลอืกที่จะก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขึน้ใหม่ หรือยกเลิกสญัญำ  

กรณีผิดสญัญำ
และกำรยกเลกิ
สญัญำ 

ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี  ้

 BEC และ/หรือ BPC จงใจไม่น ำสง่รำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทนุ
รวมฯ หรือน ำสง่ไม่ครบถ้วนตำมสญัญำฯ 

 BEC และ/หรือ BPC หยดุหรือระงบัด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำโดยไม่มีเหตอุนัสมควร เป็นระยะเวลำ 
30 วนัติดต่อกนั 

 ในระหว่ำง 12 เดือนติดต่อกนั ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่โรงไฟฟ้ำ มี Actual Availability ของ
โรงไฟฟ้ำแต่ละโรงน้อยกว่ำ 300 วนั อนัเป็นผลจำกควำมจงใจ หรือประมำทเลนิเลอ่อย่ำง
ร้ำยแรงในกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ/หรือ BPC 

 โรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งต้องมีก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ไม่ต ่ำกว่ำสดัสว่นที่ระบุ อนัเป็นผลจำก
ควำมจงใจ หรือประมำทเลนิเลอ่อย่ำงร้ำยแรงในกำรบริหำร  



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 35 

 
 

 มีกำรเลกิกิจกำร มีมติเลิกกิจกำร หรือหยุดด ำเนินกิจกำร หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่ำทัง้หมด
หรือสว่นที่มีนยัสำคัญต่อกิจกำร 

 ในกรณีที่ BSF ไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยำวส ำหรับโรงไฟฟ้ำไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือนติดต่อกัน BEC และ BPC หรือ กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำโอน
สทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  

หำกปรำกฏว่ำ BEC และ/หรือ BPC ไม่ได้ด ำเนินกำรให้เหตผิุดสญัญำนีส้ิน้สดุลงภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด ให้กองทนุรวมฯ สำมำรถใช้สทิธิ 

(i)  เรียกค่ำเสยีหำยที่เกิดขึน้จำกกำรผิดสญัญำดงักล่ำว และ/หรือ 
(ii)  บอกเลิกสัญญำได้ด้วยกำรท ำเป็นหนังสือบอกกล่ำวไปยัง  BEC และ/หรือ BPC และ

สำมำรถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทุนคงเหลือ  ณ วันเลิก
สญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  ทัง้นี ้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
คู่สญัญำจะตกลงในสญัญำต่อไป 

หำก BEC และ/หรือ BPC ผิดนัดช ำระหนีเ้งินใดๆ ที่ต้องช ำระให้แก่กองทนุรวมฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำฉบับนี  ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน BEC และ/หรือ BPC ตกลงช ำระดอกเบีย้ผิดนัดของ
จ ำนวนเงินดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

หำยเหตุ: 1/  บญัชี 1 หมำยถึงบญัชีธนำคำรซึง่เปิดไว้กบัทรัสตีของกองทนุฯ และเป็นบญัชีท่ีถูกก ำหนดให้รับรำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ รำยได้ค่ำ
ซือ้ขำยไอน ำ้ และรำยได้อ่ืนท่ีได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ โดยทำง BEC และ BPC 
จะเป็นเจ้ำของบญัชี 1 ของแต่ละบริษัท อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรก ำหนดให้ทำง กองทุนฯ ลงนำมร่วมกันกับ BEC หรือ BPC ในกำรโอนเงิน
รำยได้ในบญัชี 1 ของ BEC หรือของ BPC ไปยงับญัชีอ่ืนๆ ตำมท่ีจะได้ตกลงกนั 

 
(1.2) ธุรกรรมกำรเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบริษัทฯ 

ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC นัน้ BEC และ BPC จะเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกันภำยใน
กลุ่มบริษัทฯ (“สัญญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยระยะเวลำของสัญญำข้ำงต้นจะสอดคล้องกับ
ระยะเวลำของสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ โดยสรุปสำระส ำคญัของสญัญำดังกลำ่ว มีดงัต่อไปนี ้
(1.2.1) สรุปสำระส ำคญัของร่ำงสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

BSF ในฐำนะผู้ซือ้ 
ไอน ำ้ควำมดนัสงู ผู้ซือ้ตกลงซือ้ไอน ำ้ควำมดนัสงู ("ไอดี") จำกผู้ขำย 

ผู้ขำยตกลงขำยไอดีให้แก่ผู้ซือ้ ปริมำณขัน้ต ่ำตำมตกลง ("ปริมำณไอดีขัน้ต ่ำ") 
ตำมควำมต้องกำรใช้ของโรงงำนน ำ้ตำลส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ไอดีต้องมีคณุสมบติัตำมที่ก ำหนด (มีอณุภูมิและแรงดนัที่เหมำะสม) 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย รำคำซือ้ขำยไอดีตำมที่ตกลงกนัจะปรับเพิ่มขึน้ในอัตรำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
รำคำซือ้ขำยนี ้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ (หำกมี)  



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 36 

 
 

ผู้ซือ้จะช ำระเงินค่ำไอดีให้แก่ผู้ขำย ภำยใน 60 วนั นบัจำกสิน้เดือน 
ในกรณีที่ผู้ ซือ้รับซือ้ไอดีไม่ครบตำมปริมำณไอดีขัน้ต ่ำโดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้ขำย ผู้ซือ้จะต้องจ่ำย
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ขำยเป็นจ ำนวนเท่ำกับรำคำขำยตำมจ ำนวนปริมำณไอดีที่ รับซือ้ไม่ครบตำม
ปริมำณไอดีขัน้ต ่ำ 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมสญัญำในข้อที่เป็นสำระส ำคัญ และไม่สำมำรถแก้ไข

ควำมผิดดงักลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 

 
 (1.2.2) สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสยี) ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

BSF ในฐำนะผู้ซือ้ 
ไอน ำ้ควำมดนัสงู ผู้ซือ้ตกลงซือ้ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสีย)จำกผู้ขำย  

ผู้ขำยตกลงขำยไอเสยีให้แก่ผู้ซือ้ ปริมำณขัน้ต ่ำตำมตกลง ("ปริมำณไอเสยีขัน้ต ่ำ")   
ตำมควำมต้องกำรใช้ของโรงงำนน ำ้ตำลส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
ไอเสยีต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด (มีอณุภูมิและแรงดนัที่เหมำะสม) 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย  รำคำซือ้ขำยไอเสียตำมที่ตกลงกนัจะปรับเพิ่มขึน้ในอัตรำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
รำคำซือ้ขำยนี ้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ (หำกมี)  
ผู้ซือ้จะช ำระเงินค่ำไอดีให้แก่ผู้ขำยภำยใน 60 วนั นบัจำกสิน้เดือน 
ในกรณีที่ผู้ซือ้รับซือ้ไอเสยีไม่ครบตำมปริมำณไอเสียขัน้ต ่ำโดยไม่ใช่ควำมผิดของผู้ขำย ผู้ซือ้จะต้อง
จ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ขำยเป็นจ ำนวนเท่ำกับรำคำขำยตำมจ ำนวนปริมำณไอเสียที่ไม่ครบตำม
ปริมำณไอเสยีขัน้ต ่ำ 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่ปฏิบติัตำมสญัญำในข้อที่เป็นสำระส ำคญั และไม่สำมำรถ
แก้ไขควำมผิดดงักลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  

ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 
 

  



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
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 (1.2.3) สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสญัญำซือ้ขำยวตัถดิุบชีวมวลในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ำ้ ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BSF ในฐำนะผู้ขำย 

BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 
วตัถดิุบในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ 

 ผู้ซือ้ตกลงซือ้กำกอ้อยจำกผู้ขำย และผู้ขำยตกลงขำยกำกอ้อยให้แก่ผู้ซือ้ตำมปริมำณขัน้ต ่ำดังนี ้
กำกอ้อยตำมตกลง  (“ปริมำณกำกอ้อยที่จะซือ้ขำยขัน้ต ่ำ”) ตำมควำมต้องกำรใช้ของโรงงำนไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ซึง่มีคุณสมบติัตำมที่ก ำหนด  (มีควำมชืน้ที่เหมำะสม) 

 ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถสง่มอบกำกอ้อยได้ครบตำมจ ำนวนปริมำณกำกอ้อยที่จะซือ้ขำยขัน้
ต ่ำ  ผู้ขำยตกลงด ำเนินกำรจัดหำกำกอ้อยและ/หรือวตัถุดิบชีวมวลทดแทนจำกแหลง่อื่นให้แก่ผู้
ซือ้ในจ ำนวนที่เท่ำกบัปริมำณกำกอ้อยที่จะซือ้ขำยขัน้ต ่ำที่ขำดไป โดยที่ผู้ ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ส ำหรับค่ำวัตถดิุบชีวมวลทดแทนดงักลำ่ว 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย รำคำซือ้ขำยกำกอ้อยตำมที่ตกลงจะปรับเพิ่มขึน้ในอตัรำร้อยละ 2.01 ต่อปี 
รำคำซือ้ขำยนี ้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ (หำกมี) 
ผู้ซือ้จะช ำระเงินค่ำวตัถดิุบชีวมวลให้แก่ผู้ขำย ภำยใน 60 วนั นบัจำกวนัที่ผู้ซือ้ได้รับสนิค้ำถกูต้อง 
ครบถ้วนแล้ว 
ในกรณีที่ผู้ ขำยไม่สำมำรถสง่มอบกำกอ้อยได้ครบตำมจ ำนวนปริมำณที่ก ำหนด ผู้ขำยตกลงจะจ่ำย
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ซือ้เป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำวตัถุดิบชีวมวลทดแทนที่ผู้ขำยจัดหำ
กบัรำคำซือ้ขำยกำกอ้อยที่ระบภุำยใต้สญัญำฉบบันี ้  
ในกรณีที่ผู้ ขำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบชีวมวลทดแทนให้แก่ผู้ซือ้ในจ ำนวนที่ครบตำม
จ ำนวนปริมำณกำกอ้อยที่จะซือ้ขำยขัน้ต ่ำที่ขำดไป ผู้ขำยตกลงจะจ่ำยค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวน 2 เท่ำ 
ของมลูค่ำของปริมำณกำกอ้อยที่น ำส่งต ่ำกว่ำปริมำณกำกอ้อยที่ก ำหนด 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมสัญญำในข้อที่ เป็นสำระส ำคัญ และไม่สำมำรถ
แก้ไขควำมผิดดงักลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  

ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนดัในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 

 
(1.2.4) สรุปสำระส ำคญัของร่ำงสญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BSF ในฐำนะผู้ขำย 

BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 
สนิค้ำ ผู้ซือ้ตกลงซือ้น ำ้ Condensate ("น ำ้ Condensate") จำกผู้ขำย และผู้ขำยตกลงขำยน ำ้ 

Condensate ให้แก่ผู้ซือ้ ปริมำณขัน้ต ่ำตำมตกลง  ("ปริมำณน ำ้ Condensate ขัน้ต ่ำ") 
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น ำ้ Condensate ต้องมีคณุสมบัติตำมที่ก ำหนด (มีอุณภูมิที่เหมำะสม) 
ระยะเวลำของ
สญัญำ 

 อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย รำคำซือ้ขำยตำมที่ตกลงจะปรับเพิ่มขึน้ในอตัรำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
รำคำซือ้ขำยนี ้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ (หำกมี)  
ผู้ซือ้จะช ำระเงินค่ำวตัถดิุบชีวมวลให้แก่ผู้ขำย ภำยใน 60 วนั นบัจำกสิน้เดือน 
ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจดัสง่น ำ้ Condensate และ/หรือจดัสง่น ำ้ Condensate ไม่ครบตำม
จ ำนวนที่ตกลงกนัในใบสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องจ่ำยค่ำเสยีหำยตำมจ ำนวนที่ผู้ขำยน ำส่งขำดไปในรำคำ
เท่ำกบัรำคำซือ้ขำยข้ำงต้น 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมสัญญำในข้อที่เป็นสำระส ำคัญ และไม่สำมำรถ
แก้ไขควำมผิดดงักลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  

ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 

 
(1.2.5) สรุปสำระส ำคญัของร่ำงสญัญำซือ้ขำยน ำ้ Reverse Osmosis (RO) ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BSF ในฐำนะผู้ขำย 

BEC และ BPC ในฐำนะผู้ซือ้ 
สนิค้ำ ผู้ซือ้ตกลงซือ้น ำ้ Reverse Osmosis ("น ำ้ RO") จำกผู้ขำย และผู้ขำยตกลงขำยน ำ้ RO ให้แก่ผู้ซือ้ 

ปริมำณขัน้ต ่ำตำมตกลง ("ปริมำณน ำ้ RO ขัน้ต ่ำ") 
น ำ้ RO ต้องมีคณุสมบัติตำมที่ก ำหนด (มีอุณภูมิที่เหมำะสม) 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

 อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ 
ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย รำคำซือ้ขำยตำมที่ตกลงกนัจะปรับเพิ่มขึน้ในอตัรำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
รำคำซือ้ขำยนี ้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ (หำกมี)  
ผู้ซือ้จะช ำระเงินค่ำวตัถดิุบชีวมวลให้แก่ผู้ขำย ภำยใน 60 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับสนิค้ำ 
ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจดัสง่น ำ้ ROและ/หรือจดัสง่น ำ้ RO ไม่ครบตำมจ ำนวนที่ตกลงกนัในใบสัง่
ซือ้ ผู้ขำยจะต้องจ่ำยค่ำเสยีหำยตำมจ ำนวนที่ผู้ขำยน ำสง่ขำดไปในรำคำที่จะท ำกำรตกลงกนั
ระหว่ำงคู่สญัญำ 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่ปฏิบติัตำมสญัญำในข้อที่เป็นสำระส ำคญั และไม่สำมำรถแก้ไข
ควำมผิดดังกลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  
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ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 

 
 (1.2.6) สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (ระหว่ำงกนั) ณ วนัที่ 20 กรกฎำคม 2559 
คู่สญัญำ BEC และ BPC ในฐำนะผู้ผลติไฟฟ้ำ 

BSF ในฐำนะผู้ซือ้ 
สนิค้ำ ผู้ซือ้ตกลงซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ขำย และผู้ขำยตกลงขำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ซือ้  เนื่องจำกก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ

ของ BEC/BPC มีส่วนเหลือส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับ BSF ได้บ้ำงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำส ำหรับจ ำหน่ำยให้กบั กฟภ. 

ระยะเวลำของ
สญัญำ 

ก. วนัที่  11  พฤษภำคม 2572  ในสว่นของ BEC 
ข. วนัที่  7 เมษำยน 2578  ในสว่นของ BPC 

รำคำซือ้ขำย อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่  BSF ซือ้จำก กฟภ . ซึ่งต ่ำกว่ำรำคำที่  BEC / BPC 
จ ำหน่ำยให้กับกฟภ. ตำมสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ   อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ BSF มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องขอซือ้ไฟฟ้ำจำก BEC /BPC ซึ่งสง่ผลให้ BEC / BPC ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ กฟภ. ได้
ครบตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำสูงสดุที่กฟภ. จะรับซือ้ BEC / BPC อำจพิจำรณำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กบั BSF โดยจะคิดอตัรำค่ำไฟฟ้ำในรำคำเดียวกบัที่ BEC / BPC จ ำหน่ำยให้กบั กฟภ. 
ผู้ซือ้จะช ำระค่ำพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่ผู้ผลติไฟฟ้ำภำยใน 60 วนั นบัจำกสิน้เดือน 

เหตผิุดสญัญำ 1. ผู้ซือ้ไม่ช ำระหนีต้ำมสญัญำฉบบันีเ้มื่อถงึก ำหนด เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 งวดติดกนั 
2. คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่ปฏิบติัตำมสญัญำในข้อที่เป็นสำระส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไข
ควำมผิดดังกลำ่วภำยในระยะเวลำ 30 วนั  
ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญำข้ำงต้น คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 
ดอกเบีย้ผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดนดั 
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(1.3) ธุรกรรมกำรวำงหลกัประกนั 
บริษัทฯ BEC และ BPC จะน ำทรัพย์สินดังต่อไปนี ้มำวำงเป็นหลกัประกันส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ BEC และ 

BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตที่ BEC และ BPC มีอยู่กบักองทนุฯ  
(ก) กำรจ ำนองที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง และเคร่ืองจักรต่ำงๆ ของ BEC และ BPC ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำ   
รายการ ลักษณะรายการ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

1 จ ำนอง ที่ดิน ที่ดินของ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BPC 
2 จ ำนอง สิง่ปลกูสร้ำง สิง่ปลกูสร้ำงของ BEC และ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 
3 จ ำนอง เคร่ืองจกัร และ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ BEC และ BPC ที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบ
กิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 

(ข) กำรจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย บริษัทฯ  และจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BPC โดย BEC 
รายการ ลักษณะรายการ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน 

1 จ ำน ำ หุ้นทัง้หมดใน BEC หุ้นสำมัญใน BEC ซึง่บริษัทฯ ถืออยู่ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,355,993 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99% ของหุ้นทัง้หมดของ BEC 

2 จ ำน ำ หุ้นทัง้หมดใน BPC หุ้นสำมัญใน BPC ซึง่ BEC ถืออยู่ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1,699,994 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99%  ของหุ้นทัง้หมดของ BPC 

 
(ค) กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสญัญำเช่ำของที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ให้แก่

กองทนุฯ  
 

(ง) กำรโอนสทิธิอย่ำงมีเงื่อนไขบัญชี 1 ของ BEC และ BPC ให้แก่กองทนุฯ 
 บญัชี 1 หมำยถึงบัญชีธนำคำรซึ่งเปิดไว้กับทรัสตีของกองทุนฯ และเป็นบัญชีที่ถูกก ำหนดให้รับรำยได้ค่ำ

ซือ้ขำยไฟฟ้ำ รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ และรำยได้อื่นที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ตำมที่ก ำหนด
ในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิฯ โดยทำง BEC และ BPC จะเป็นเจ้ำของบญัชี 1 ของแต่ละบริษัท อย่ำงไร
ก็ตำมได้มีกำรก ำหนดให้ทำง กองทนุฯ ลงนำมร่วมกนักบั BEC หรือ BPC ในกำรโอนเงินรำยได้ในบญัชี 1 
ของ BEC หรือของ BPC  ไปยงับญัชีอื่นๆ ตำมที่จะได้ตกลงกนั 

 
(จ) กำรด ำเนินกำรให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 41 

 
 

โดยรำยละเอียดของมูลค่ำหลกัประกนัมีดงัต่อไปนี  ้
รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

มูลค่าทรัพย์สินค านวณโดยวิธีมูลค่าทดแทนใหม่ (รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ วนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 ออก
โดยบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ำกดั) 

มลูค่ำ ที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรของ BEC  533.18 
มลูค่ำ ที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรของ BPC  535.61 
รวม 1,068.79 

มูลค่าทรัพย์สินค านวณโดยวิธีมูลค่าตลาดยุติธรรม  (รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ วนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 
ออกโดย บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ำกดั) 

มลูค่ำที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจักรของ BEC  444.80 
มลูค่ำที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจักรของ BPC  522.65 
รวม  967.45 

มูลค่าหุ้น BEC และ BPC โดยพิจารณาจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 ของ BEC และ BPC) 

มลูค่ำสว่นของผู้ ถือหุ้น BEC ตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 226.32 
มลูค่ำสว่นของผู้ ถือหุ้น BPC ตำมงบกำรเงิน วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 262.05 
รวม 488.37 

 
สรุปกำรประเมิน ทรัพย์สนิสว่นที่ 1 : ทรัพย์สนิของบริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั 

ในกำรประเมินมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อใช้อ้ำงอิงในวิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book 
Value Approach)  บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้ ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำคมผู้ประเมินค่ำ
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรัพย์สนิในตลำดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำก ส ำนักงำน ก.ล.ต. และมีวตัถุประสงค์ในกำรประเมินเพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะ ได้แก่ บริษัท อเมริกนั แอ๊พ
เพรซลั (ประเทศไทย) จ ำกดั) เพื่อประเมินมลูค่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงที่ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระท ำกำรประเมินมี 4 อย่ำงดงัต่อไปนี ้

1. สทิธิกำรเช่ำที่ดิน (อำยุสญัญำเช่ำคงเหลอื 20.24 ปี)  
2. อำคำร  
3. ทรัพย์สนิสว่นควบบนที่ดิน  
4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
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1. สทิธิกำรเช่ำที่ดิน (อำยสุญัญำเช่ำคงเหลอื 20.24 ปี) 
 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ เลขที่ 289 หมู่ 2 ซอยสำธำรณประโยชน์ แยกจำกถนนสำยบ้ำนหนองติว้-บ้ำนสำวเอ้ 
ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 

ประเภทสนิทรัพย์ สทิธิกำรเช่ำที่ดิน (อำยสุญัญำเช่ำคงเหลอื 20.24 ปี) 

รำยละเอียด สญัญำเช่ำที่ดินทัง้ 5 ฉบบั ได้ก ำหนดให้ผู้ เช่ำช ำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำเป็นรำยปี ซึง่คิด
เป็นค่ำเช่ำรวมปี ละ 149,620 บำท 

 
ข้อมูลราคาตลาดเพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าท่ีดิน 

รายละเอียด  ทรัพย์สนิ  ข้อมูลท่ี 1  ข้อมูลท่ี 2  ข้อมูลท่ี 3  
ประเภททรัพย์สนิ  ท่ีดิน และอำคำร  ท่ีดินเปล่ำ  ท่ีดินเปล่ำ  ท่ีดินเปล่ำ  

ท ำเลท่ีตัง้  ซอยสำธำรณประโยชน์ไม่มี
ช่ือ แยกจำกถนนสำยบ้ำน
หนอง ติว้-บ้ำนสำวเอ้  

ถนนสำยบ้ำนหนองติว้- 
บ้ำนสำวเอ้  

ซอยสำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ แยกจำกถนนสำย  
บ้ำนหนองติว้-บ้ำนสำวเอ้  

ซอยสำธำรณประโยชน์ไม่มี
ช่ือ แยกจำกถนนสำยบ้ำน
หนอง ติว้-บ้ำนสำวเอ้  

เนือ้ท่ีดิน (ไร่)  37.405  20  38.25  33  
ระดบัดิน  ท่ีดินสว่นใหญ่เนือ้ท่ี

ประมำณ 24 ไร่ ได้รับกำร
ถมแล้ว โดยมี ระดบัเสมอ
ระดบัของถนน สว่นท่ีเหลือ
มีสภำพเป็นบอ่น ำ้ เพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรผลติ ซึง่ มี
ควำมลกึประมำณ 5-10 
เมตร  

เสมอระดบัถนนท่ีผ่ำนหน้ำ 
แปลงท่ีดิน  

เสมอระดบัถนนท่ีผ่ำนหน้ำ 
แปลงท่ีดิน  

เสมอระดบัถนนท่ีผ่ำนหน้ำ 
แปลงท่ีดิน  

รูปร่ำง/หน้ำกว้ำง  หลำยเหล่ียม /  
ติดซอยสำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ ประมำณ 648 เมตร  

หลำยเหล่ียม /  
ติดถนนสำยบ้ำนหนองติว้-
บ้ำนสำวเอ้ ประมำณ 20 
เมตร  

หลำยเหล่ียม /  
ติดซอยสำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ ประมำณ 200 เมตร  

หลำยเหล่ียม /  
ติดซอยสำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ ประมำณ 200 เมตร  

ถนนหน้ำทรัพย์สนิ  ลำดยำงกว้ำง 5 เมตร  ลำดยำงกว้ำง 6 เมตร  ล ูกรังกว้ำง 5 เมตร  ล ูกรังกว้ำง 5 เมตร  
ระบบสำธำรณปูโภค  ไฟฟำ้ น ำ้ ใช้ และโทรศพัท์  ไฟฟำ้ น ำ้ ใช้ และโทรศพัท์  ไฟฟำ้ น ำ้ ใช้ และโทรศพัท์  ไฟฟำ้ น ำ้ ใช้ และโทรศพัท์  

ข้อก ำหนดผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  

 
มลูค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดินเท่ำกบั 320,000 บำท/ไร่ 
ค่ำเช่ำยติุธรรมของที่ดิน  = 1.5% ของมลูค่ำตลำดยติุธรรม  

= 1.5% x 12,000,000 บำท  
= 180,000 บำท/ปี 

ใช้อตัรำคิดลด (Discount Rate) เท่ำกบั 9% ในกำรแปลงมูลค่ำในอนำคตให้เป็นมูลค่ำปัจจบุนั ได้มลูค่ำ 510,000 บำท 
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2. อำคำร 
 อำคำร มลูค่ำทดแทน

ใหม่ 
(บำท) 

มลูค่ำตลำดยุติธรรม 
(ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง) 

(บำท) 
1 อำคำรสำนักงำน  5,800,000 5,000,000 
2 อำคำรไซโลเก็บกำกอ้อย  38,000,000 32,700,000 
3 อำคำรควบคุมทีจี 21,600,000  18,600,000  
4 อำคำรบ ำบดัน้ำ  6,500,000  5,600,000  
5 อำคำรเก็บเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1,900,000  1,600,000  
6 โกดงัเก็บขีเ้ถ้ำ 1,900,000  1,600,000  
7 ป้อมยำม 240,000  210,000 
 รวม 75,940,000  65,310,000  

 
3. ทรัพย์สนิสว่นควบบนที่ดิน 

 ทรัพย์สนิสว่นควบบนที่ดิน มลูค่ำทดแทน
ใหม่ 

(บำท) 

มลูค่ำตลำดยุติธรรม 
(ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง) 

(บำท) 
1 บ่อขีเ้ถ้ำ 5,000,000  4,200,000  
2 ถงัเก็บน้ำ 350,000  250,000  
3 โรงจอดรถ 200,000  170,000  
4 ถนนทำงวงิ่ ลำนจอด รัว้ และประตู 9,500,000  8,000,000  
 รวม (ยอดถ้วน) 15,100,000  12,600,000  

 
4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

เคร่ืองจกัรประกอบด้วยอปุกรณ์ประกอบครบชดุ รวมอำคำรและฐำนรำกรองรับเคร่ืองจักร และโครงสร้ำงปัน้จัน่พร้อม
อปุกรณ์ประกอบครบชุด โครงสร้ำงหอหลอ่เย็นพร้อมอปุกรณ์ประกอบครบชุด รวมมูลค่ำ 441,670,000 (มลูค่ำทดแทน
ใหม่) และ366,390,000 บำท (มลูค่ำตลำดยติุธรรม) 

 
 บริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั มูลค่ำทดแทนใหม่ 

(บำท) 
มูลค่ำตลำดยุติธรรม 

(ใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง) (บำท) 

1 สทิธิกำรเช่ำท่ีดิน (อำยุสญัญำเช่ำคงเหลือ 20.24 ปี)  510,000 510,000 

2 อำคำร  75,900,000 65,300,000 

3 ทรัพย์สนิสว่นควบบนท่ีดิน  15,100,000 12,600,000 

4 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  441,670,000 366,390,000 

 รวม (1)  533,180,000 444,800,000 
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สรุปกำรประเมิน ทรัพย์สนิสว่นที่ 2 : ทรัพย์สนิของบริษัท บรีุรัมย์เพำเวอร์ จ ำกัด 
ในกำรประเมินมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อใช้อ้ำงอิงในวิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี  (Adjusted Book 

Value Approach)  บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้ ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสมำคมผู้ประเมินค่ำ
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรัพย์สนิในตลำดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำก ส ำนักงำน ก.ล.ต. และมีวตัถุประสงค์ในกำรประเมินเพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะ ได้แก่ บริษัท อเมริกนั แอ๊พ
เพรซลั (ประเทศไทย) จ ำกดั) เพื่อประเมินมลูค่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงที่ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระท ำกำรประเมินมี 4 อย่ำงดงัต่อไปนี ้

1. ที่ดิน  
2. อำคำร  
3. ทรัพย์สนิสว่นควบบนที่ดิน  
4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

 
1. ที่ดิน 

ที่ตัง้สนิทรัพย์ เลขที่ 284 หมู่ 2 ซอยสำธำรณประโยชน์ แยกจำกถนนสำยบ้ำนหนองติว้-บ้ำนสำวเอ้ 
ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 

ประเภทสนิทรัพย์ ที่ดิน  

รำยละเอียด ทรัพย์สนิประกอบด้วยที่ดิน จ ำนวน 4 แปลงต่อเนื่องกนั มีเนือ้ที่ดินรวมประมำณ 34 ไร่ 
3 งำน 17 ตำรำงวำ (55,668 ตำรำงเมตร) จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ในนำมของ บริษัท 
บรีุรัมย์เพำเวอร์ 

 
ข้อมูลราคาตลาดเพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าท่ีดิน 

 ทรัพย์สิน  ข้อมูลที่ 1  ข้อมูลท่ี 2  ข้อมูลท่ี 3  

ประเภททรัพย์สนิ  ที่ดิน และอำคำร  ที่ดินเปลำ่  ที่ดินเปลำ่  ที่ดินเปลำ่  
ท ำลที่ตัง้  ซอยสำธำรณประโยชน์

ไม่มีช่ือ แยกจำกถนน
สำยบ้ำนหนอง ติว้-บ้ำน
สำวเอ้  

ถนนสำยบ้ำนหนองติว้- 
บ้ำนสำวเอ้  

ซอยสำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ แยกจำกถนน
สำย  
บ้ำนหนองติว้-บ้ำนสำว
เอ้  

ซอยสำธำรณประโยชน์
ไม่มีช่ือ แยกจำกถนน
สำยบ้ำนหนอง ติว้-บ้ำน
สำวเอ้  

เนือ้ที่ดิน (ไร่)  34.7925  20  38.25  33  
ระดบัดิน  ที่ดินเนือ้ที่ประมำณ 18 

ไร่ ได้รับกำรถมแล้ว 
โดยมีระดบั เสมอระดบั
ของถนน สว่นที่ เหลอืมี
สภำพเป็นบ่อน้ำ เพื่อใช้ 

เสมอระดบัถนนที่ผ่ำน
หน้ำ แปลงที่ดิน  

เสมอระดบัถนนที่ผ่ำน
หน้ำ แปลงที่ดิน  

เสมอระดบัถนนที่ผ่ำน
หน้ำ แปลงที่ดิน  

http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
http://re.tbs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108:financial-analyst-1&catid=12&Itemid=112
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 ทรัพย์สิน  ข้อมูลที่ 1  ข้อมูลท่ี 2  ข้อมูลท่ี 3  

ในกระบวนกำรผลติ ซึง่
มีควำม ลกึประมำณ 5-
10 เมตร  

รูปร่ำง/หน้ำกว้ำง  หลำยเหลีย่ม / ติดซอย 
สำธำรณประโยชน์ไม่มี
ชื่อ (ลำดยำงกว้ำง 5 
เมตร)ประมำณ 12 
เมตร และติดซอยสำ
ธำรณ-ประโยชน์ไม่มีชื่อ 
(ไม่มีสภำพ ทำง) 
ประมำณ 292 เมตร  

หลำยเหลีย่ม /  
ติดถนนสำยบ้ำนหนอง
ติว้-บ้ำนสำวเอ้ 
ประมำณ 20 เมตร  

หลำยเหลีย่ม /  
ติดซอย
สำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ ประมำณ 200 
เมตร  

หลำยเหลีย่ม /  
ติดซอย
สำธำรณประโยชน์  
ไม่มีช่ือ ประมำณ 200 
เมตร  

ถนนหน้ำทรัพย์สนิ  ลำดยำงกว้ำง 5 เมตร  ลำดยำงกว้ำง 6 เมตร  ล ูกรังกว้ำง 5 เมตร  ล ูกรังกว้ำง 5 เมตร  
ระบบสำธำรณปูโภค  ไฟฟ้ำ น้ำ ใช้ และ

โทรศพัท์  
ไฟฟ้ำ น้ำ ใช้ และ
โทรศพัท์  

ไฟฟ้ำ น้ำ ใช้ และ
โทรศพัท์  

ไฟฟ้ำ น้ำ ใช้ และ
โทรศพัท์  

ข้อก ำหนดผังเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  นอกเขตผงัเมือง  
 
จำกกำรพิจำรณำปัจจัยและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้วนัน้ ในกำรประเมินค่ำครัง้นี ้บริษัทฯ สรุปผลได้

ดงันี ้- 11,133,600 ล้ำนบำท 
 

ทรัพย์สินของบริษัท บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จ ากัด 

มูลค่าทดแทนใหม่ 
(บาท) 

มูลค่าตลาดยุติธรรม 
(ใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง) (บาท) 

ที่ดิน (กรรรมสทิธ์ิสมบรูณ์) 11,100,000 11,100,000 
อำคำร    
-สว่นที่ตัง้อยู่ในที่ดินที่ท ำกำรประเมิน  59,200,000 58,100,000 
-สว่นที่ตัง้อยู่นอกที่ดินที่ท ำกำร
ประเมิน  

6,500,000  6,400,000  

ทรัพย์สนิสว่นควบบนที่ดิน  4,200,000 4,000,000 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  423,110,000 412,150,000 
รวม (2)  535,610,000 522,650,000 
 
 

 มูลค่าทดแทนใหม่ 
(บาท) 

มูลค่าตลาดยุติธรรม 
(ใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง) (บาท) 

รวม BEC และ BPC 1,068,800,000 967,500,000 
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ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำที่ดินและอปุกรณ์ดงักล่ำว และมีควำมเห็นว่ำ กำร
ประเมินมีควำมเหมำะสม โดยผู้ประเมินเลอืกใช้มูลค่ำตลำดยุติธรรม โดยมูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดินกรรมสทิธ์สมบูรณ์
นัน้ ผู้ประเมินยดึหลกัข้อมูลทำงตลำดหรือวิธีกำรเปรียบเทียบ ซึ่งโดยวิธีกำรนี ้ มูลค่ำตลำดยุติธรรมของที่ดิน จะอิงอยู่บน
ข้อมลูของกำรซือ้-ขำย และรำยกำรเปรียบเทียบของที่ดิน ที่ซือ้-ขำยกนัในช่วงเวลำที่ใกล้เคียง ซึ่งกำรเปรียบเทียบตัง้อยู่ใน
ละแวกใกล้เคียงกบัที่ดินที่ท ำกำรประเมินค่ำนี ้ รวมทัง้พิจำรณำถงึปัจจัยของสถำนที่ตัง้ ขนำดและรูปร่ำงของที่ดิน 
ลกัษณะชนิดและคุณภำพของสิง่ที่พฒันำรวมถึงระยะเวลำด้วย จำกนัน้จงึน ำปัจจยัดงักลำ่วมำวิเครำะห์และปรับแก้ไขข้อ
แตกต่ำง กระทัง่สำมำรถสรุปรำคำที่ดินได้ ซึง่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำมูลค่ำกำรประเมินดงักลำ่วน่ำจะ
ใกล้เคียงกบัมูลค่ำปัจจบุนัตำมของที่ดินและอปุกรณ์ดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม ทัง้นี ้ เนื่องจำกพืน้ที่ตัง้โรงงำนทัง้สองที่มี
ต้นทนุในกำรถมที่ค่อนข้ำงสงู ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับสภำพพืน้ที่ซึง่ถกูบนัทึกไว้เป็นมูลค่ำของทรัพย์สนิมีมลูค่ำสงู 
ในขณะที่กำรประเมิน ใช้วิธีมลูค่ำตลำดยติุธรรมซึง่ไม่ได้ปรับตำมต้นทนุในกำรปรับสภำพของพืน้ที่ ดงันัน้ มูลค่ำกำร
ประเมินจงึต ่ำกว่ำมลูค่ำทำงบญัชี  
 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระพิจารณาวิธีมูลค่าทรัพย์สินค านวณโดยวิธีมูลค่าตลาดยุติธรรม   

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
วิธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของทรัพย์สนิ  
(Adjusted Book Value Approach) 

BEC 
BPC 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 226.32 262.05 
รำยกำรปรับปรุง   
มลูค่ำยติุธรรมของทรัพย์สนิจำกกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 444.8 522.65 
มลูค่ำของทรัพย์สนิในงบกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 -471.03 -620.31 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัท 200.09 164.39 
จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท (ล้ำนหุ้น)1/ 1.36 1.7 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 147.56 96.70 

หมำยเหตุ:1) มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้เทำ่กบัหุ้นละ 100 บำท  
 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำ มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นของ BEC และ BPC มลูค่ำของหลกัประกนัตำมวิธีปรับปรุง
มลูค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สนิ ต ่ำกว่ำยอดเงินที่ BEC และ BPC จะได้รับกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์ กำรท ำ
ธุรกรรมวำงหลกัประกนัภัยครัง้นีจ้งึมีควำมเหมำะสมโดย 

 
(1.4) ธุรกรรมสญัญำตกลงกำรด ำเนินกำร 
ภำยหลงัจำกที่กองทนุฯ จดทะเบียนจัดตัง้กับส ำนักงำน ก.ล.ต. เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ BEC BPC และ

กองทนุฯ จะเข้ำท ำสญัญำข้อตกลงด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรรับรองว่ำบริษัทฯ รับรู้และจะช่วยสอดสอ่งดแูลให้กำร
ปฏิบติัหน้ำที่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถกูต้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำ
ของ BEC และ BPC เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและรำบร่ืน โดยที่สญัญำตกลงด ำเนินกำร มีเงื่อนไขส ำคัญ เช่น 

(ก) รักษำสดัส่วนกำรเป็นผู้ ถือหุ้ นโดยทำงตรงใน BEC และกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงอ้อมใน BPC เป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญทัง้หมดของแต่ละบริษัท และต้องมีอ ำนำจ
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ควบคุม (management control) รวมถึงรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นของตนใน BSF ในสดัส่วนไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 51.00 ของจ ำนวนหุ้ นสำมัญทั ง้หมดของบ ริษั ท  และต้องมีอ ำนำจควบคุม 
(management control) 

(ข)   รักษำสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุฯ ของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็น
ผู้ท ำหน้ำที่จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ ให้ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 เป็นระยะเวลำ 10 ปี 

(ค) ด ำเนินกำรในกำรบริหำรและท ำหน้ำที่ดแูล BEC BPC และ BSF ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทย่อยดังกล่ำวให้ปฏิบติัตำมสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ และสญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 

(ง) ข้อตกลงอื่นๆ ตำมที่ได้ก ำหนดในสญัญำตกลงกำรด ำเนินกำร  
 

(2)  รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
ในธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  ้   
รำยละเอียดของสนิทรัพย์ 
กองทุนฯ จะจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้ำงพืน้ฐำนซึ่งมีศักยภำพในกำรเติบโตในระยะยำว กองทนุฯ จะมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทนุเป็นกำร
ทัว่ไป และกองทุนฯ จะปันผลและคืนทนุแก่นกัลงทนุอย่ำงสม ่ำเสมอตำมผลประกอบกำรที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ตำมรำยละเอียดที่
ระบใุนหนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุฯที่จะจัดท ำขึน้ต่อไป 

โดยธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ  1,200 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ บนสมมติฐำนที่ว่ำ
รำคำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจะอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ 

 
ข้อมลูรำยละเอียดของ BEC และ BPC ตำมเอกสำรแนบ 2 
 

1.10 มูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มาและจ าหน่ายไป 
มลูค่ำสนิทรัพย์ที่จ ำหน่ำยไป 

กำรโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจะมีขนำดของรำยกำรอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท
หรือสงูกว่ำ ทัง้นีร้ำคำโอนสดุท้ำยของสทิธิรำยได้สทุธิจะขึน้อยู่กบักำรตกลงกนัของคู่สญัญำที่เก่ียวข้อง โดยมูลค่ำสิง่ตอบ
แทนส ำหรับธุรกรรมดงักลำ่ว จะพิจำรณำจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภำวะของตลำด ณ ขณะนัน้ เป็นต้น  

มลูค่ำสนิทรัพย์ที่ได้มำ 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 1,200 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ บนสมมติฐำนที่ว่ำรำคำโอน

สทิธิรำยได้สทุธิจะอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ 
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1.11 เงื่อนไขในการช าระเงนิ 
(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
(1.1) ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ 
กองทุนฯ จะน ำเงินที่ได้ระดมทุนมำช ำระรำคำค่ำสิทธิรำยได้สทุธิในครำวเดียว โดยวิธีกำรช ำระเงินจะเป็นไปตำม

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิฯ และ/หรือ สญัญำอื่นๆที่เก่ียวข้อง ซึ่ง  BEC BPC และ
กองทนุฯ จะได้ตกลงกนัเพื่อเข้ำท ำสญัญำดงักลำ่วต่อไป  

(1.2) ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบริษัทฯ  
ไม่มีกำรช ำระเงินระหว่ำงกองทุนฯ กับ BEC และ BPC เนื่องจำก BEC และ BPC ไม่ได้รับค่ำตอบแทนใดๆ จำก

กำรเข้ำท ำธุรกรรมนีจ้ำกกองทนุฯ 
(1.3) ธุรกรรมวำงหลกัประกนั 
ไม่มีกำรช ำระเงินระหว่ำงกองทุนฯ กับ บริษัทฯ BEC และ BPC เนื่องจำก บริษัทฯ BEC และ BPC ไม่ได้รับ

ค่ำตอบแทนใดๆจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมนีจ้ำกกองทนุฯ 
(1.4) ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร 
ไม่มีกำรช ำระเงินระหว่ำงกองทุนฯ กับบริษัทฯ BEC และ BPC เนื่องจำก บริษัทฯ BEC และ BPC ไม่ได้รับ

ค่ำตอบแทนใดๆ จำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมนีจ้ำกกองทนุฯ 
(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
ธุรกรรมกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ 
วิธีกำรช ำระเงินของธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัทจดักำรกองทนุฯ จะก ำหนด 

 
วัตถปุระสงค์การใช้เงนิที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

บริษัทฯ ได้วำงแผนที่จะน ำเงินที่ได้จำกกองทนุฯ มำเพื่อวัตถปุระสงค์ดงัต่อไปนี  ้
1)  ช ำระหนีส้ินบำงส่วนซึง่รวมถึงเงินกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กู้ ยืมมำจำกสถำบันกำรเงิน และบริษัทใน

กลุม่ฯ เพื่อปรับโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งตลอดจนเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรลงทนุยิ่งขึน้  

2)  จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯเป็นจ ำนวนไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทนุฯ ที่ออกจ ำหน่ำยและเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปภำยหลงัจำกที่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. อนมุติักำรจดัตัง้และจัดกำรกองทนุฯ แล้ว 

3)  เป็นเงินส่วนที่เหลือจำกกำรใช้ใน 1) และ 2) โดยจะน ำเงินไปลงทุนโครงกำรอื่นๆในอนำคต เช่น โครงกำร
น ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลแห่งที่ 3 และ โครงกำรโรงงำนผลติเอทำนอล เป็น
ต้น อันจะสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯในระยะยำว โดยกำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เป็นโครงกำรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกั
ในปัจจบุันของบริษัท เป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจบุันที่บริษัทฯ ได้ศกึษำและเตรียมกำร โดยคำดว่ำจะสำมำรถ
เร่ิมด ำเนินกำรเมื่อได้รับเงินทนุ 
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วตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน ล้ำนบำท 

1. ช ำระหนี เ้งินกู้ สถำบันกำรเงินและเงินกู้ ระหว่ำงกัน
ภำยในกลุม่บริษัทฯ ของ BEC และ BPC 

728.261/ 

2. จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ 1,200 
ไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณร้อยละ 33.33) 
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ 

3. น ำเงินไปลงทุนโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เช่น โครงกำร
น ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีว
มวลแห่งที่ 3 และ โครงกำรโรงงำนผลติเอทำนอล 

1,671.742/ 

รวม 3,600 
หมำยเหตุ:  
1/ ข้อมูลจำกตำรำงประมำณกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ธนำคำรของบริษัทฯ 
2/ เป็นเงินสว่นท่ีเหลือจำกกำรช ำระหนีแ้ละลงทนุในหนว่ยลงทุนของกองทนุฯ โดยจะน ำมำลงทนุในโครงกำรอ่ืนในอนำคต 

 
ทัง้นีว้ัตถุประสงค์กำรใช้เงินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับควำมส ำเร็จในกำรขำยสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/

หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
    

1.12 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ในกรณีรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ในกำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ บริษัทฯ จะน ำเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรัพย์จำกธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ บำงสว่นมำเป็นแหล่งเงินทนุ 

 
1.13 เงื่อนไขส าคัญ 

(1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส ำคญัส ำหรับธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ และธุรกรรมวำงหลกัประกนัมีดงัต่อไปนี  ้
1) กำรที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้เข้ำท ำธุรกรรมกำรโอนสิทธิรำยได้สุทธิ ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำ

ระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัทฯ ธุรกรรมวำงหลกัประกัน ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน และธุรกรรมที่เก่ียวข้อง
อื่นๆ  

2) กำรที่  บ ริษัทฯ  BEC และ BPC ตกลงจะเข้ำท ำสัญญำข้อตกลงด ำเนินกำร (Undertaking Agreement) 
ร่วมกบั BEC BPC และ กองทนุรวมฯ ตำมเงื่อนไขที่คู่สญัญำจะได้ตกลงกนัต่อไป 

3) กำรที่ BEC BPC และ BSF ได้เข้ำท ำสญัญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ได้แก่สญัญำซือ้ขำยไอ
น ำ้ควำมดันสงู สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำสญัญำซือ้ขำยวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ สญัญำซือ้
ขำยน ำ้ Condensate  และ สญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO ตำมเงื่อนไขที่กองทนุรวมฯ เห็นชอบแล้ว 

4) กำรที่บริษัทจดักำรกองทนุฯ ได้รับอนมุติัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุฯ 
5) กำรที่ได้ท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ต่อประชนและผู้ลงทนุเป็นกำรทัว่ไปแล้วเสร็จ 
6) กำรที่กองทรัพย์สนิได้ถกูจดทะเบียนเป็นกองทนุฯ 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 50 

 
 

7) กำรที่เงื่อนไขตำมที่ระบุในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิ หรือสัญญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส ำเร็จ
ครบถ้วน 

ทัง้นี ้เนื่องจำกธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สทุธิเป็นธุรกรรมที่มีควำมส ำคัญ ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นให้
ด ำเนินกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยใช้มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำรเสมือนเป็นธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่  1ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่
ดงัต่อไปนี ้

1) เปิดเผยสำรสนเทศและข้อมลูเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลำดหลกัทรัพย์  
2) แต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นต่อกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ได้

แต่งตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระแล้ว และ 
3) ด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับกำรอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกบั
กำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น ซึ่งบริษัทฯจะจัดกำรประชมุวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ในวนัที่ 8 กนัยำยน 2559  
เพื่อขออนมุติักำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว 

 
(2) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส ำคัญส ำหรับธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุมีดังต่อไปนี  ้
1) กำรที่เงื่อนไขตำมที่ระบุในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิฯ หรือสญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส ำเร็จ

ครบถ้วน 
2) กำรที่บริษัทจดักำรกองทนุฯ ได้รับอนมุติัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุฯ 
3) กำรที่ได้ท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชนและผู้ลงทุนเป็นกำรทัว่ไปแล้วเสร็จ 
4) กำรที่กองทรัพย์สนิได้ถกูจดทะเบียนเป็นกองทนุฯ 
5) กำรที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้เข้ำท ำธุรกรรมกำรโอนสิทธิรำยได้สุทธิ  ธุรกรรมเข้ำท ำสญัญำ

ระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัทฯ ธุรกรรมวำงหลกัประกัน ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน และธุรกรรมที่เก่ียวข้อง
อื่นๆ และ 

ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำสนิทรัพย์ประเภทที่ 2 ตำมที่ก ำหนดในประกำศกำร
ได้มำหรือได้มำซึง่สนิทรัพย์ ดงันัน้บริษัทจงึมีหน้ำที่ดงัต่อไปนี  ้
1) เปิดเผยสำรสนเทศและข้อมลูเก่ียวกบักำรได้มำไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลำดหลกัทรัพย์  
2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วันนับจำกวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลำดหลกัทรัพย์ โดยแจ้งสำรสนเทศขัน้ต ่ำ

ตำมที่เกณฑ์ก ำหนดไว้  

เนื่องจำกธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนมีควำมเก่ียวข้อง และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้
สทุธิ ซึ่งเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จึงพิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้
พิจำรณำและอนุมติักำรเข้ำท ำธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรเข้ำท ำรำยกำรจะต้องได้รับมติอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่  ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีในกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น  
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นอกจำกนี ้เนื่องจำกเงื่อนไขข้ำงต้นเป็นเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมกำรจัดตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ

เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หำกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังกล่ำวไม่ ได้รับอนุมัติจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ เงื่อนไขอื่นๆ ซึง่ได้รับอนมุัติจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ในเงื่อนไขก่อนหน้ำจะถูกยกเลิก
และเงื่อนไขต่อไปจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ    

 
2 ข้อมูลของบริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 และเอกสำรแนบ 2 ของรำยงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบบันี  ้
 

3 ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการท ารายการ 
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

อิสระได้พิจำรณำจำกปัจจยัส ำคัญดงัต่อไปนี ้
 

3.1 วัตถปุระสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรจัดตัง้กองทุนฯ และมีแหล่งเงินทุนเพื่อไปปรับโครงสร้ำงเงินทุน เพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถและสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำน รวมถึงลงทุนในโครงกำรอื่นๆ  ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีตำมที่วำงแผนไว้ โดยที่ทรัพย์สนิในกำรด ำเนินธุรกิจยงัเป็นของบริษัทฯ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับผลประโยชน์อยู่
ตำมสดัสว่นกำรเข้ำลงทนุ โดยได้รับรำยได้ในรูปแบบของเงินปันผลจำกองทนุฯ รวมถงึโอกำสที่จะได้รับก ำไรจำกสว่นเกิน
มลูค่ำหน่วยลงทนุในอนำคตหำกมูลค่ำสนิทรัพย์ต่อหน่วยลงทนุมีมูลค่ำเพิ่มขึน้ 

3.2 ผลกระทบของการเข้าท ารายการต่องบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
งบดลุ 
ธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ถือเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดภำระผูกพันที่จะต้องปฏิบติัตำม (มีกำรส่งมอบเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นให้แก่กิจกำรอื่น) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี บทที่ 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงันัน้ กำรบันทกึบญัชีของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิจะมีรูปแบบกำรบนัทกึบัญชีตำม
หนีส้นิทำงกำรเงิน (ดงัที่ได้ระบไุว้ในมำตรฐำนดงักล่ำว) ด้วยเหตุนี ้ ณ วนัที่เข้ำท ำธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ งบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินของ BEC/BPC จะบนัทกึยอดเงินโอนสทิธิรำยได้สทุธิดังกลำ่ว เป็นเงินสดรับจำกกำรโอนสทิธิรำยได้
สทุธิ และเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกกองทนุฯ อย่ำงไรก็ตำมธุรกรรมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงรำยได้ รวมถงึงบก ำไร
ขำดทนุของ BEC/ BPC  ณ ขณะเข้ำท ำธุรกรรม และบริษัทฯ จะน ำเงินที่ได้ส่วนหนึง่ไปช ำระหนีเ้งินกู้สถำบนักำรเงินและ
เงินกู้ระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบริษัทฯ ของ BEC และ BPC ท ำให้มีผลกระทบกบังบดุลตำมนี  ้

 
สนิทรัพย์ หนีส้นิ และส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ได้รับเงินสดจำกกองทนุ (เพิ่มขึน้) หนีส้นิเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกกองทนุฯ (เพิ่มขึน้) 
สนิทรัพย์ของโรงไฟฟ้ำ (ไม่เปลี่ยนแปลง) เงินกู้สถำบนักำรเงิน (ลดลง) 

 
 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 52 

 
 

งบก ำไรขำดทนุ  
ในสว่นของงบก ำไรขำดทนุ เมื่อ BEC/ BPC โอนกระแสเงินรำยได้สทุธิให้แก่กองทนุฯ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

ของ BEC/BPC จะบนัทกึจ่ำยเงินสดออกส ำหรับยอดกระแสเงินสดดงักลำ่ว และบนัทึกลดเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกกองทนุ
ด้วยยอดกระแสเงินสดที่เกินกว่ำมูลค่ำค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ (ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ค ำนวณจำกมูลค่ำเงินกู้ ยืมระยะยำวเดือน
ก่อนหน้ำคณูอัตรำคิดลดต่อเดือน) ส ำหรับงบก ำไรขำดทนุของ BEC/BPC จะบนัทกึค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ดงักลำ่ว ซึง่จะ
สง่ผลให้ก ำไรสทุธิของ BEC/ BPC ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ธุรกรรมนีจ้ะไม่ส่งผลต่อโครงสร้ำงรำยได้ของ BEC/ BPC  

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และไอน ำ้ (ไม่เปลีย่นแปลง) ต้นทนุขำย (ไม่เปลีย่นแปลง) 
 ดอกเบีย้เงินกู้  (ลดลง) จำกกำรช ำระเงินกู้  
 ต้นทนุทำงกำรเงินจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกกองทนุฯ 

(เพิ่มขึน้)  
 

3.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 
 

(1) ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
1) บริษัทฯ มีเงินสดเพื่อน ำไปช ำระหนี ้และลงทนุในโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต 

กำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับเงินจำกกำรระดมทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ให้แก่กองทุนรวมฯ ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท ท ำให้มีแหล่งเงินทนุ เพื่อน ำเงินไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ระบ ุ
สรุปได้ดงันี ้

 
วตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน ล้ำนบำท 

1. ช ำระหนีเ้งินกู้สถำบนักำรเงินและเงินกู้ระหว่ำงกนัภำยในกลุม่บริษัทฯ 
ของ BEC และ BPC 

728.261/ 

2. จองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ 1,200 
ไม่เกินหนึง่ในสำม (หรือประมำณ
ร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ 

3. น ำเงินไปลงทุนโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เช่น โครงกำรน ำ้ตำล
ทรำยขำวบริสุทธ์ิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลแห่งที่  3 และ 
โครงกำรโรงงำนผลติเอทำนอล 

1,671.74 

รวม 3,600 
หมำยเหตุ: 1/ ข้อมูลจำกตำรำงประมำณกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ของบริษัทฯ 

โดยกำรลงทนุในโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เป็นโครงกำรที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบริษัท 
คือ โครงกำรน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน เป็นกำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ในอนำคต โดยบริษัทฯ ได้ศกึษำและเตรียมกำร และคำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำร
เมื่อได้รับเงินทนุ 
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2) ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลยังเป็นของบริษัทฯ 

ภำยหลงัสิน้สดุสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิกบักองทนุฯ ในปีที่ 12 ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของ BEC และปีที่ 
18 ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของ BPC บริษัทฯ ยงัจะสำมำรถปรับปรุงพฒันำ และซ่อมบ ำรุง เพื่อใช้ประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งได้ต่อไป เช่น อำจท ำกำรเจรจำกับกำร กฟภ. เพื่อต่อสญัญำขำยไฟฟ้ำ สง่ผลให้
บริษัทฯ ยงัมีโอกำสสร้ำงรำยได้จำกทรัพย์สนิดงักลำ่วในอนำคต หรือผลติไฟฟ้ำเพื่อใช้ภำยในกลุม่บริษัทฯ 

 
3) บริษัทฯ สำมำรถใช้โครงสร้ำงกองทนุรวมฯ ในกำรระดมทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจได้ในอนำคต 

หำกกำรจ ำหน่ำยรำยได้สทุธิให้แก่กองทนุรวมฯ ในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จโดยสำมำรถระดมเงินทนุ
ได้อย่ำงเหมำะสม ในอนำคตบริษัทฯ อำจสำมำรถใช้กำรระดมทนุด้วยกำรออกกองทนุรวมฯ เพื่อโครงกำรอื่นๆได้ 
โดยไม่กระทบต่อผู้ ถือหุ้น เนื่องจำกไม่ต้องมีกำรเพิ่มทุนในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ 

- การเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) ซึง่จะเป็นภำระของผู้ ถือหุ้นที่ต้องกำรเพิ่มทนุ
ในกำรหำแหลง่เงินทุน เพื่อมำเพิ่มทนุ และคงสดัสว่นกำรถือหุ้นของตน โดยหำกผู้ ถือหุ้นที่มิได้เพิ่มทนุ 
จะได้รับผลกระทบจำกกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) และ/หรือผลกระทบจำก
กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) หำกรำคำหุ้นเพิ่มทนุต ่ำกว่ำรำคำตลำดในปัจจบุนั 

- การเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับผู้ ถือหุ้นเดิม โดยจะได้รับผลกระทบจำกกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
และ/หรือผลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำหุ้ น (Price Dilution) หำกรำคำหุ้ นเพิ่มทุนต ่ำกว่ำรำคำ
ตลำดในปัจจบุนั 
นอกจำกนี ้ หำกบริษัทฯ มีกำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำเพิ่มเติม กองทนุรวมฯ อำจลงทนุเพิ่มเติมในสนิทรัพย์

นัน้ๆ ได้ 
 

4) กำรออกกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในครัง้นี เ้ป็นกำรระดมทุนทำงเลือกหนึ่งของบริษัทฯ ที่มี
ระยะเวลำกำรช ำระคืนยำวกว่ำเงินกู้ ยืมของบริษัทในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถที่จะขยำยกำรลงทุน
ในสนิทรัพย์และกำรกู้ ยืมเงินได้ดีขึน้ในอนำคต 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระดบัหนีส้ินสงู โดยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (รวมสว่น
ของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี) จ ำนวน  2,379.95 ล้ำนบำท จึงอำจมีควำม
เสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนได้เพียงพอ ภำยในระยะเวลำจ ำกัดส ำหรับภำระกำรช ำระคืนเงินต้น และ
ดอกเบีย้ในแต่ละปี ซึง่อำจมีผลกระทบต่อกำรขยำยกำรลงทนุในอนำคตได้ 

นอกจำกนี ้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อำจมีข้อจ ำกัดจำกข้อผกูพนัตำมสญัญำทำงกำรเงินต่ำงๆ เช่น 
เจ้ำหนีอ้ำจเรียกร้องให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยช ำระหนีก่้อนก ำหนด หำกมีระดับอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนไม่เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดในสญัญำ และท ำให้บริษัทฯ เสยีโอกำสทำงธุรกิจ   

กำรออกกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในครัง้นีเ้ป็นกำรระดมทนุทำงเลอืกหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไข 
ข้อผูกพนัและข้อจ ำกัด คล้ำยกบัเงินกู้ ยืมของบริษัทในปัจจุบนั  โดยเงินสดที่ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร จะมีกำร
ลงบัญชีอยู่ในส่วนของหนีส้ิน ท ำให้อตัรำสว่นหนีส้นิรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ข้อแตกต่ำงที่
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ส ำคัญคือระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู้  เปลี่ยนแปลงจำก 5 - 7 ปี เป็น 12 ปี ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของ BEC และ 18 ปี 
ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของ BPC โดยเงื่อนไขกำรกู้ เงินปัจจบุนักบัเงื่อนไขของกองทนุฯมีรำยละเอียดดงันี ้

เงื่อนไขเงินกู้สถำบนักำรเงิน เงื่อนไขของกองทนุฯ 
BEC และ/หรือ BPC ต้องด ำรงสัดส่วนหนีส้ินต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้น (ไม่เกิน 2 เท่ำ) 

BRR จะด ำรงไว้ซึ่งสถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯและด ำรงสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้ นไม่เกิน 3 เท่ำ และรักษำสัดส่วนกำรถือครอง
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทุน เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
ลงนำมในสญัญำโอนรำยได้สทุธิฯ  
BEC และ/หรือ  BPC จะช ำระหนี ส้ินคืนต่อสถำบัน
กำรเงินหลงัจำกที่ได้รับเงินจำกกองทุนฯ จึงไม่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน อย่ำงไร
ก็ตำม BRR มีควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของ
สถำบันกำรเงินและเงื่อนไขกำรออกหุ้ นกู้  ซึ่งระบุว่ำ 
BRR ต้องด ำรงสดัส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้ น (D/E Ratio) (ไม่เกิน 2.5 เท่ำ) เนื่องจำก
หลังจำกที่  BEC และ/หรือ  BPC เข้ำท ำรำยกำรโอน
รำยได้สุทธิฯ แล้ว จ ำนวนเงินที่รับจำกกองทุนฯ จะ
จดัเป็นหนีส้นิในงบกำรเงิน ท ำให้สดัส่วนหนีส้นิต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้ นขึน้เป็นประมำณ 3.8 เท่ำ  อย่ำงไรก็ตำม 
BRR ก ำลังด ำเนินกำรเจรจำกับทำงสถำบันกำรเงิน 
โดยทำงสถำบันกำรเงินก ำลังพิจำรณำว่ำ เงินสดที่
ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร แม้จะมีกำรลงบัญชีอยู่ใน
ส่วนของหนีส้ินของงบกำรเงินบริษัท แต่อำจไม่น ำมำ
ค ำนวณเป็นส่วนของหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ในกำร
ค ำนวณสดัสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) 
และมคีวำมเป็นไปได้สงูที่สถำบันกำรเงินดงักลำ่วจะไม่
น ำเงินที่ได้รับจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรมำค ำนวณอัตรำ
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ท ำให้กำรท ำรำยกำรนี ้ไม่
เป็นกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 
ทัง้นี  ้ปัจจุบัน BRR อยู่ ในระหว่ำงกำรผ่อนผันจำก
สถำบันกำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้นกู้  โดยที่ปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระพิจำรณำว่ำ BRR จะต้องรอกำรได้รับอนุมัติ
กำรผ่อนผันดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมจัดตัง้
กองทุนฯ เพื่อไม่ให้เป็นกำรละเมิดต่อเงื่อนไขของ



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 55 

 
 

สถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้นกู้ดงักลำ่ว 
BEC และ/หรือ BPC ต้องด ำรงสัดส่วน Debt Service 
Coverage Ratio (DSCR) (ไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำ) 

ไม่มีก ำหนด  

ระยะเวลำช ำระเงินกู้  5 - 7 ปี  
ณ 1 มี.ค. 2560 ก ำหนดช ำระคืนเงินภำยใน 3 – 6 ปี 
ตำมตำรำงช ำระเงินกู้  

ระยะเวลำโอนรำยได้สทุธิจำกโรงไฟฟ้ำ 12 ปี ส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำของ BEC และ 18 ปี ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของ 
BPC 

ห้ำมก่อหนีร้ะยะยำวกับบุคคลใดเว้นผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่
ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกธนำคำร 
ห้ำมน ำสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือได้มำใหม่ไปจ ำหน่ำย โอน 
หรือก่อภำระผกูพนัธ์ใดๆ 

ไม่ก่อหลักประกันหรือภำระผูกพันในทรัพย์สินของ 
BEC หรือ BPC เว้นแต่จะเป็นกำรก่อหลกัประกันหรือ
ภำระผูกพันให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่ได้ รับควำม
ยินยอมเป็นหนงัสอืจำกกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

กรณีที่ ไม่สำมำรถช ำระคืนหนี ไ้ด้ตำมจ ำนวนและ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด BEC และ/หรือ BPC อำจ
ถูกจัดให้เป็นลกูหนีด้้อยคุณภำพของสถำบันกำรเงิน 
(NPL) และอำจต้องเข้ำแผนฟืน้ฟใูนที่สดุ  

กรณีที่ไม่สำมำรถโอนรำยได้สุทธิได้ตำมจ ำนวนและ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ อำจถูกปรับและ
กองทนุฯ สำมำรถบอกเลกิสญัญำได้  

ไม่มีก ำหนดในด้ำนกำรปฏิบติังำน ปฏิบติัตำมสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิฯ และสญัญำที่
จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ตำมเงื่อนไขที่
กองทนุรวมฯ เห็นชอบแล้ว 

 
จำกกำรออกกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในครัง้นี ้ท ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถที่จะขยำยกำรลงทุน

ในสนิทรัพย์และกำรกู้ ยืมเงินได้ดีขึน้ในอนำคต และเป็นกำรขยำยเวลำกำรช ำระหนี ้  
 

(2) ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
1) BEC/BPC  จะมีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลทัง้ 2 แห่ง ตำมเงื่อนไขที่ระบใุนร่ำง

สญัญำกบักองทนุฯ 
ตำมที่ระบุในร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิ ณ วนัที่ 19 กรกฎำคม 2559 บริษัทฯ จะมีภำระหน้ำที่

ผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ดงันี ้

 BEC/BPC จะต้องผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 8 
MW ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ โดยจะต้องรักษำก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำเฉลี่ยส ำหรับกำรซือ้ขำยต่อ
ปีไม่น้อยกว่ำ 7.2 MW ตำมสญัญำที่ BEC/BPC ลงนำมกบักำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค 

 BEC/BPC จะต้องผลิตและจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำมดนัสงู ตำมปริมำณที่ก ำหนดภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้
ขำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี)  

 BEC/BPC จะต้องผลิตและจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำมดันต ่ำตำมปริมำณที่ก ำหนดภำยใต้ร่ำงสญัญำซือ้
ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสยี)  
ซึง่หำกด ำเนินกำรไม่ได้ตำมข้อตกลง กองทนุรวมฯ สำมำรถ 
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o ใช้สิทธิเรียกค่ำเสียหำยที่ เกิดขึน้จำกกำรผิดสัญญำดังกล่ำว โดยมูลค่ำค่ำเสียหำย
ดงักลำ่วเท่ำกบัมลูค่ำควำมเสียหำย และ/หรือ 

o บอกเลิกสัญญำฯ และสำมำรถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำ
ลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
โดยจะมค่ีำเสยีหำยร้อยละ 3 ของมลูค่ำเงินลงทนุคงเหลอื  

o และหำก BEC และ/หรือ BPC ผิดนัดช ำระหนีเ้งินใดๆ ที่ต้องช ำระให้แก่กองทุนรวมฯ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำฉบับนี ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน BEC และ/หรือ BPC ตกลง
ช ำระดอกเบีย้ผิดนดัของจ ำนวนเงินดงักลำ่วในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

(ตำมรำยละเอียด ร่ำงสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิ และร่ำงสญัญำที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
หน้ำ 28) 

 
2) ควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจผลติไฟฟ้ำจำกชีวมวล ได้แก่ 

 ควำมเสีย่งจำกกำรจัดหำวตัถดิุบตำมคุณสมบติั 
บริษัทฯ มีควำมเสีย่งจำกกำรจัดหำวัตถดิุบเชือ้เพลิงกำกอ้อยซึง่เป็นเชือ้เพลงิหลกั โดยบริษัทฯ จะ
รับกำกอ้อยซึ่งเป็นผลผลิตจำกกระบวนกำรผลติน ำ้ตำลและกำกอ้อยของโรงน ำ้ตำลบรีุรัมย์ (BSF) 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดังนัน้ ในกรณีที่ฤดูกำลผลติมีปริมำณอ้อยในระดับต ่ำ จะส่งผลต่อปริมำณ
กำกอ้อยที่น ำสง่โรงไฟฟ้ ำ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรขำดเชือ้เพลิงในกำรผลิตและอำจส่งผลให้
กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำหยุดชะงักได้ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทนให้แก่ผู้ซือ้ให้ครบตำมจ ำนวนปริมำณกำกอ้อยที่จะซือ้ขำยขัน้ต ่ำที่ขำดไป และในกรณีที่
บริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบชีวมวลทดแทนให้ครบตำมที่ก ำหนดได้ บริษัทฯ  จะ
จ่ำยค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเท่ำกับ 2 เท่ำของมูลค่ำของปริมำณกำกอ้อย (รวมถึงวัตถุดิบชีวมวล
ทดแทน) ที่น ำส่งต ่ำกว่ำปริมำณกำกอ้อยที่ก ำหนดและหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำวตัถุดิบเพื่อ
ใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยำวส ำหรับโรงไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนติดต่อกัน กองทุนรวมฯ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  (รำยละเอียดตำมร่ำง
สญัญำซือ้ขำยวตัถดิุบชีวมวลในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ หน้ำ 34) 

 ควำมเสี่ยงหำก BEC และ/หรือ BPC มีรำยจ่ำยส่วนเพิ่มใดๆ ที่เกินจำกจ ำนวนเงินที่กองทุนรวมฯ 
ตกลงจะโอนให้แก่ BEC และ/หรือ BPC โดย BEC และ/หรือ BPC ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
รำยจ่ำยสว่นเพิ่มจ ำนวนดังกล่ำว (รำยละเอียดตำมสญัญำร่ำงสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิฯ หน้ำ 
29)  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ BEC และ BPC  มีควำมเสีย่งในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำย
นอกเหนือจำกที่คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยเหมำรวมดังกลำ่วBEC และ BPC 
ในฐำนะผู้ขำย ได้ท ำกำรตกลงกบั กองทุนรวม ในฐำนะผู้ ซือ้และระบุจ ำนวนรำยจ่ำยแบบเหมำ
รวมไว้แล้วตำมกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โดยจ ำนวนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนที่ประเมินจำกผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแผนกำรที่จะเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นี  ้เนื่องจำก BEC และ BPC เป็น
ผู้ บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว ท ำให้สำมำรถวำงแผนประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสม เป็นเหตใุห้พิจำรณำได้ว่ำควำมเสีย่งของรำยจ่ำยสว่นเพิ่มนีต้ ่ำ 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
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 ควำมเสีย่งจำกประสทิธิผลของกำรผลติไฟฟ้ำ 
ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำให้มีประสทิธิภำพขึน้อยู่กบัวตัถดิุบในกำรผลิต กระบวนกำรผลติ ควำม
ช ำนำญของบุคลำกร และเทคโนโลยีอปุกรณ์โรงไฟฟ้ำ ทัง้นี ้มีปัจจัยที่เป็นตวัชีว้ัดประสทิธิภำพของ
โรงไฟฟ้ำ เช่น ค่ำเสยีหำยอัตรำกำรใช้ควำมร้อน (Heat Rate) อตัรำกำรสง่กระแสไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็
ตำม BEC และ/หรือ BPC อำจจะไม่สำมำรถรักษำประสทิธิภำพกำรผลิตให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
(8 MW) ซึง่หำกเป็นเพรำะควำมจงใจ หรือประมำทเลนิเลอ่อย่ำงร้ำยแรงในกำรบริหำร และท ำให้ 
BEC และ/หรือ BPC  ไม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำในปริมำณที่ต้องกำรได้  กองทนุฯ สำมำรถใช้สทิธิเรียก
ค่ำเสยีหำยตำมมูลค่ำควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้จำกกำรผิดสญัญำดงักลำ่ว และ/หรือบอกเลิกสญัญำ
ได้ด้วยกำรท ำเป็นหนงัสอืบอกกลำ่วไปยงั BEC และ/หรือ BPC และสำมำรถเรียกร้องให้ BEC 
และ/หรือ BPC ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลอื ณ วนัเลกิสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ซึ่งในกรณีร้ำยแรงที่สดุ (Worst Case) หำกกองทนุฯ ยกเลกิสญัญำ 
บริษัทฯ ต้องช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทนุคงเหลอื ณ วนัเลกิสญัญำฯ และหำกมีกำรค้ำงช ำระ บริษัทฯ 
จะต้องช ำระดอกเบีย้ผิดนัดของจ ำนวนเงินดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ 
ได้ท ำกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน และประสทิธิภำพของโรงไฟฟ้ำ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ประเมินจำกรำยงำนผู้ประเมินวิศวกรอิสระ และผลกำรด ำเนินงำนในอดีต โอกำสที่จะเกิด
เหตกุำรณ์ดงักลำ่วจงึค่อนข้ำงต ่ำ 

3) BEC และ/หรือ BPC อำจเสยีประโยชน์จำกรำยได้สว่นที่เกินจำกในสญัญำในอนำคต  
ตำมสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ นอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำแก่ กฟภ.และจ ำหน่ำยไอน ำ้ให้แก่ BSF รำยได้ทัง้หมดที่ BEC และ BPC ได้รับหรือจะได้รับจำกกำรขำย
ไฟฟ้ำให้แก่บุคคลภำยนอก (ถ้ำมี) จะต้องเป็นของกองทุนฯ ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯเสียประโยชน์จำกรำยได้ส่วนที่
เกินนีใ้นอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน และประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำและได้
ค ำนวณมลูค่ำโครงกำรจำกประมำณกำรรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคต ไว้ในจ ำนวนเงินที่โอน
รับจำกกองทนุฯ เป็นจ ำนวน 3,600 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำแล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจงึเห็นว่ำ มลูค่ำรำยได้ที่
เป็นสว่นเกินในอนำคต ไม่น่ำจะเป็นจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั  

4) ควำมเสีย่งจำกกรณีที่กองทนุฯ อำจไม่สำมำรถเสนอขำยหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนด 
เนื่องจำกกำรโอนสทิธิรำยได้สทุธิจะต้องใช้เงินจำกกำรเสอนขำยหน่วยลงทนุ จงึมีควำมเสีย่งหำกไม่
สำมำรถเสนอขำยได้เท่ำจ ำนวนที่ต้องกำร จะท ำให้ยอดรับสทิธิโอนสทุธิต ่ำกว่ำกำรคำดกำรณ์ 

   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกองทนุฯ นีเ้ป็นกองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่มีรำยรับจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่
ค่อนข้ำงมัน่คงและมีระยะเวลำกำรขำยไฟฟ้ำแน่นอน จำกข้อดีของหน่วยลงทนุดงักล่ำวที่ปรึกษำทำงกำรเงินจงึ
มีควำมเห็นว่ำน่ำจะสำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ 

 
(3) ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลทัง้ 2 แห่งโดยตรง 
หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำท ำรำยกำรโอนรำยได้สทุธิเข้ำกองทุนพืน้ฐำน บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจำก

โรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลทัง้ 2 แห่งอย่ำงเต็มจ ำนวนในแต่ละปีเช่นเดิม ตำมระยะเวลำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ 
กฟภ. 
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2) บริษัทฯ จะไม่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล 
หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำท ำรำยกำรโอนรำยได้สทุธิเข้ำกองทนุพืน้ฐำน บริษัทฯจะไม่มีภำระหน้ำที่ผลิตไฟฟ้ำ

และไอน ำ้ตำมที่ระบุในสญัญำต่ำงๆ โดยจะเป็นกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. และเพื่อ
ใช้ภำยในเช่นเดิม ซึง่อำจจะมีควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำรมำกกว่ำ 

 
(4) ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ เสยีโอกำสในกำรได้รับเงินสด เพื่อน ำไปช ำระหนี ้และลงทุนในโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต  
หำกบริษัทฯไม่เข้ำท ำรำยกำรโอนรำยได้สทุธิเข้ำกองทนุพืน้ฐำน และคงด ำเนินธุรกิจตำมเดิม บริษัทฯ

จะไม่ได้รับเงินก้อนมำเพื่อใช้ช ำระหนีแ้ละลงทนุในโครงกำรอื่นๆ แต่จะได้รับเงินเมื่อจ ำหน่ำยเป็นงวดๆ ในแต่ละปี
ตำมจ ำนวนที่ผลติ ท ำให้เสยีโอกำสในกำรน ำเงินไปลงทนุในธุกิจอื่น 

2) บริษัทฯ จะไม่มีแหล่งเงินทนุ เพื่อลงทนุในโครงกำรในอนำคตตำมที่วำงแผนไว้ 
บริษัทฯ จะไม่มีทุนในกำรลงทุนโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต เช่น โครงกำรน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลแห่งที่ 3 และ โครงกำรโรงงำนผลิตเอทำนอล  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจ
สำมำรถใช้เงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งต้องเจรจำเงื่อนไขอีกครัง้ เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทฯ มีหนีเ้งินกู้สถำบัน
กำรเงินอยู่แล้วจ ำนวนหนึ่ง หรือกำรพิจำรณำเพิ่มทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตำม
ลกัษณะของกำรเพิ่มทนุ (ดงัที่ได้กลำ่วไปแล้วในข้อ 4 ของข้อดีของกำรเข้ำท ำรำยกำร) 

3) บริษัทฯ เสยีโอกำสในกำรเพิ่มช่องทำงในกำรระดมทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจได้ในอนำคต 
หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำท ำรำยกำรโอนรำยได้สทุธิเข้ำกองทนุพืน้ฐำน และคงด ำเนินธุรกิจตำมเดิม บริษัทฯ

จะเสยีโอกำสในกำรเพิ่มช่องทำงในกำรระดมทนุ เพื่อกำรขยำยธุรกิจหรือกำรกำรระดมเงินทนุในโครงกำรอื่นๆ ใน
อนำคต   

 
3.4 ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

(2)  รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
(1.5) ธุรกรรมกำรโอนรำยได้สทุธิ มีคู่สญัญำดงันี ้

 BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 

 กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 

 BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

 BSF  ในฐำนะผู้ขำยวตัถดิุบ 
 

เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

 BEC และ BPC  จะได้รับเงินสดจำกกำรโอนสทิธิประโยชน์ในรำยได้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ BEC และ BPC จะได้
ประโยชน์เนื่องจำกบริษัทฯ จะมีเงินสด เพื่อน ำไปปรับโครงสร้ำง
เงินทนุเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ และสภำพคลอ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ
และกำรบริหำรงำน รวมถงึลงทนุในโครงกำรอื่นๆ ที่คำดว่ำได้รับ
ผลตอบแทนที่ดี  

รำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม คือ รำยจ่ำยที่ หำกมีรำยจ่ำยส่วนเพิ่มใดๆ ที่เกินจำกจ ำนวนเงินที่กองทนุรวมฯ ตก



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 59 

 
 

เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

จ ำเป็นในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC ตลอด
ระยะเวลำกำรซือ้ขำย นอกจำกที่ระบุข้ำงต้น โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
จะใช้ในกำรค ำนวณรำยได้สทุธิ ทัง้นี ้BEC และ BPC ในฐำนะผู้ ขำย 
ได้ท ำกำรตกลงกบั กองทุนรวม ในฐำนะผู้ซือ้และระบุจ ำนวนรำยจ่ำย
แบบเหมำรวมไว้แล้วตำมกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โดยจ ำนวน
ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนที่ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและ
แผนกำรที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 
 

ลงจะโอนให้แก่ BEC และ BPC ตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบรำยจ่ำย
สว่นเพิ่มจ ำนวนดงักล่ำว 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยเหมำรวมดงักล่ำว
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแผนกำร
ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำย
นอกเหนือจำกที่คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็น
ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว ท ำให้สำมำรถ
วำงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสม 

ควำมเส่ียงหลักประกนัในอนำคต โดย BECและ/หรือ BPC อำจ
มีกำรซือ้ที่ดินที่ปัจจุบนัเป็นสิทธิกำรเช่ำในกำรประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำ โดยหำกมีกำรซือ้ที่ดินดงักล่ำวจะป็นกำรปลดจ ำนอง
จำกสิทธิกำรเชำ่ 

หำก BECและ /ห รือ  BPC มีกำรได้มำซึ่ งที่ ดินอัน เป็ นที่ ตั ง้ของ
โรงไฟฟ้ำเพิ่มเติมในอนำคตได้เป็นที่ตัง้ขอวโรงไดด้ำ  

ผลกระทบต่องบกำรเงิน กำรบันทึกบัญชีของธุรกรรมโอนสิทธิรำยได้สุทธิจะมีรูปแบบกำร
บันทึกบัญชีเป็นหนีส้ินในงบกำรเงิน โดยอำจบันทึกเป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินหรือรำยได้รอตัดบัญชี ซึ่งกำรบันทึกบัญชีเป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินหรือรำยได้รอตัดบัญชีจะมีควำมแตกต่ำงกันอยู่บ้ำง ทัง้นี ้
ปัจจุบันบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำวิธีกำร
บันทึกบัญชีที่ เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมธุรกรรมนีจ้ะไม่ส่งผลต่อ
โครงสร้ำงรำยได้ปกติจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำของ BEC/ 
BPC 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเข้ำท ำธุรกรรมนีซ้ึ่งส่งผลให้
หนีส้ินเพิ่มขึน้ และมีควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงินและเจ้ำหนีหุ้้ นกู้ ซึ่งระบุว่ำต้องด ำรงสัดส่วนหนีส้ินที่มีภำระ
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  (D/E Ratio) (ไม่เกิน 2.5 เท่ำ)  ทัง้นี ้
ปัจจุบัน BRR อยู่ในระหว่ำงกำรผ่อนผันจำกสถำบันกำรเงินและ
เจ้ำหนีหุ้้นกู้  โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำว่ำ BRR จะต้อง
รอกำรได้รับอนุมัติกำรผ่อนผันดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำธุรกรรมจัดตัง้
กองทนุฯ เพื่อไม่ให้เป็นกำรละเมิดต่อเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินและ
เจ้ำหนีหุ้้นกู้ดงักลำ่ว 

หำก BEC และ/หรือ BPC ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมร่ำงสญัญำฯ กองทนุฯ 
สำมำรถใช้สทิธิ 
 เรียกค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้จำกกำรผิดสญัญำดังกล่ำว โดยมูลค่ำ

ค่ำเสยีหำยดงักลำ่วเท่ำกบัมลูค่ำควำมเสียหำย และ/หรือ 
 บอกเลิกสัญญำฯ และสำมำรถเรียกร้องให้ BEC และ/หรือ BPC 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ค่ำเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ใน
กรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำ ถือเป็นควำมเสีย่งของ BEC และ/
หรือ BPC โดยจะเรียกเก็บตำมมูลค่ำควำมเสยีหำย และหำกถูกบอก
เลกิสญัญำฯ จะมค่ีำเสยีหำยร้อยละ 3 ของมลูค่ำเงินลงทนุคงเหลอื  
 อย่ำงไรก็ตำม ที่ป รึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ  บริษัทฯ ได้



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 60 

 
 

เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

ช ำระมูลค่ำกำรเข้ำลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญำโอนสิทธิ
รำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ โดยจะมีค่ำเสยีหำย
ร้อยละ 3 ของมลูค่ำเงินลงทนุคงเหลอื  

 และหำก BEC และ/หรือ BPC ผิดนัดช ำระหนีเ้งินใดๆ ที่ต้องช ำระ
ให้แก่กองทนุรวมฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำฉบบันี ้ไม่ว่ำทัง้หมด
หรือบำงสว่น BEC และ/หรือ BPC ตกลงช ำระดอกเบีย้ผิดนัดของ
จ ำนวนเงินดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 

ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว และได้จัดท ำกำร
วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จึง
คำดว่ำบริษัทฯ น่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมร่ำงสญัญำฯ กบักองทุน
ฯได้  

 
(1.6) ธุรกรรมกำรเข้ำท ำสญัญำระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบริษัทฯ 

 
สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 
1 สัญญาซือ้ขายวัตถุดิบชีวมวลในการ

ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :   BEC/BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะจดัหำและจ ำหน่ำยกำกอ้อย เพื่อให้ 
BEC/BPC มเีชือ้เพลิงที่เพียงพอต่อกำร
ผลิตไอน ำ้และไฟฟ้ำ 
ถ้ำ BSF ไมส่ำมำรถส่งมอบกำกอ้อยได้
ครบตำมปริมำณท่ีก ำหนด BSF ต้อง
จดัหำวตัถดุิบชีวมวลอื่นมำทดแทนกำก
อ้อยและชีวมวลนัน้ๆ และหำกไม่
สำมำรถจดัหำให้ครบตำมท่ีก ำหนดได้ 
จะต้องช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวน 2 
เท่ำ ของมลูค่ำของปริมำณกำกอ้อยท่ี
น ำส่งต ่ำกว่ำปริมำณกำกอ้อยท่ีก ำหนด 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ กำกอ้อยเป็น
ผลิตภณัฑ์ส่วนเหลือจำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลของ 
BSF ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงส ำหรับผลิต
ไฟฟ้ำได้ และในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC 
ได้ถกูออกแบบให้ใช้เชือ้เพลิงกำกอ้อยเป็นหลกั ดงันัน้ 
รำยกำรซือ้ขำยกำกอ้อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม
สงูสดุในกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนีก้ำรซือ้ขำยกำกอ้อย
นัน้สำมำรถกระท ำได้โดยสะดวก เนื่องจำกโรงงำนของ 
BSF อยู่ติดกับโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำให้ไมม่ี
ต้นทนุค่ำขนส่ง   
รำยกำรนี ้จึงมีควำมเหมำะสม ทัง้เร่ืองแหล่งท่ีมำและ
รำคำ โดยหำกไมส่ำมำรถส่งมอบกำกอ้อยได้ครบตำม
ปริมำณท่ีก ำหนด  BSF ต้องจัดหำวัตถุดิบชีวมวลอ่ืน
มำทดแทน โดยจะไม่มีค่ ำเสี ยหำย  และบ ริษัทฯ 
ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำทัง้สองท่ีเป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว จึง
น่ำจะสำมำรถวำงแผนเร่ืองวัตถุดิบและค่ำใช้จ่ำยต่ำง
ได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มคีวำมเสี่ยง
หำก  BSF ไม่สำมำรถส่งมอบกำกอ้อยได้ครบตำม
ปริมำณท่ีก ำหนด จะต้องช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวน 2 
เท่ำ ของมูลค่ำของปริมำณกำกอ้อยท่ีน ำส่งต ่ำกว่ำ
ปริมำณกำกอ้อยท่ีก ำหนด 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำกรำคำซือ้ขำยกำกอ้อย
ระหว่ำง BSF และ BEC/BPC สำมำรถ
เทียบเคียงกันได้กับรำคำซือ้ขำยกำกอ้อย
เฉลี่ยหน้ำโรงงำนผู้ผลิตน ำ้ตำลในเขต
จงัหวดับรีุรัมย์และใกล้เคียง ท่ีบริษัทฯ ได้
จดัหำในช่วงที่ผ่ำนมำ (เฉพำะรำคำกำก
อ้อย ไมร่วมถึงค่ำขนส่ง และค่ำตกั) ทัง้นี ้
เนื่องจำกโรงงำนของ BSF อยู่ติดกับ
โรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำให้ไมม่ต้ีนทนุ
ค่ำขนส่ง   
 

2 สัญญาซือ้ขายไอน า้ความดันสูง 
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้  :  BSF 
สาระส าคญั : 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ โรงไฟฟ้ำของ 
BEC/BPC มกี ำลงักำรผลิตไอน ำ้ควำมดนัสูงส่วนเหลือ
จำกกำรน ำไปผลิตไฟฟ้ำ ในขณะเดียวกัน BSF มคีวำม
ต้องกำรใช้ไอน ำ้ควำมดนัสงูเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำไอน ำ้ควำมดนัสงู
ท่ี BEC/BPC จะจ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 61 

 
 

 
สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 

มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
ตกลงรับซือ้ไอน ำ้ควำมดนัสงูจำก BEC/ 
BPC 

น ำ้ตำล ดงันัน้รำยกำรนีจ้ึงมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำก
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ   
 

ปัจจบุนัซึ่งเป็นรำคำท่ีอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้กับ BEC/BPC ในกำรผลิตไอน ำ้
ควำมดนัสงู (เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทนุมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมลูใน
อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

3 สัญญาซือ้ขายไอน า้ความดันต ่า  
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้  :  BSF 
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
ตกลงรับซือ้ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำจำก BEC/ 
BPC 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ ไอน ำ้ควำม
ดนัต ่ำนัน้ถือเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำร
ผลิตไฟฟ้ำ ดงันัน้หำก BEC/BPC สำมำรถจ ำหน่ำยไอ
น ำ้ควำมดนัต ่ำให้แก่ BSF เพื่อน ำไปใช้ในกระบวนกำร
ผลิตน ำ้ตำล ก็ถือเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ์
พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและเป็นประโยชน์
ต่อ BSF  รำยกำรนีจ้ึงมคีวำมเหมำะสม 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำไอน ำ้ควำมดนัต ำ่
ท่ี BEC/BPC จะจ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน
ปัจจบุนัซึ่งเป็นรำคำท่ีอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้กับ BEC/BPC ในกำรผลิตไอน ำ้
ควำมดนัต ่ำ (เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทนุมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมลูใน
อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

4 สัญญาซือ้ขายน า้ RO 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :   BEC / BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่ BEC/BPC  

หลงัจำก BSF ใช้ไอน ำ้ควำมดนัสงูที่ซือ้จำก BEC/BPC 
ในกระบวนกำรผลิตแล้ว BSF จะมนี ำ้ท่ีเหลือปล่อย
ออกจำกกระบวนกำรหลงัจำกกำรควบแน่น ซึ่งจะมี
อณุหภมูสิงูกว่ำน ำ้ปกต ิในกำรน ำส่งน ำ้ RO แก่ 
BEC/BPC นัน้ BSF จะผสมน ำ้ท่ีเหลือจำกกำรผลิต
ดงักล่ำว รวมเข้ำกับน ำ้ดิบจำกบ่อเก็บน ำ้แล้วน ำไปผ่ำน
กระบวนกำร Reverse Osmosis แล้วจึงน ำส่งให้กับ 
BEC/BPC เพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำต่อไป ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรนีม้ี
ควำมเหมำะสมเนื่องจำกรำยกำรซือ้ขำยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มบริษัทฯ  

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสม เน่ืองจำก รำคำน ำ้ RO ท่ี BSF 
จะจ ำหน่ำยให้กับ BEC/BPC นัน้เป็นรำคำท่ี
มีกำรซือ้ขำยระหว่ำงกันในปัจจุบัน ซึ่ ง
อ้ำงอิงจำกต้นทุนท่ีเกิดขึน้กับ BSF ในกำร
ผลิตน ำ้ RO (เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ Cost 
Plus Basis) โดยเป็นกำรน ำต้นทุนมำบวก
เพิ่ม margin ซึ่งประมำณกำรจำกข้อมูลใน
อดีตและพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
อตุสำหกรรม 

5 สัญญาซือ้ขายน า้ Condensate 
ผู้ขาย :   BSF 
ผู้ซือ้  :    BEC/BPC  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดปริมำณและรำคำท่ี BSF 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่  BEC/BPC  

หลงัจำก BSF ใช้ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำท่ีซือ้จำก BEC/BPC 
ในกระบวนกำรผลิตแล้ว BSF จะมนี ำ้ท่ีเหลือปล่อย
ออกจำกกระบวนกำรหลงัจำกกำรควบแน่น (ซึ่งเรียกว่ำ
น ำ้ Condensate)  ซึ่งจะมอีณุหภมูสิงูกว่ำน ำ้ปกติ
เล็กน้อย โดย BSF สำมำรถส่งคืนน ำ้ดงักลำ่วให้
โรงไฟฟ้ำเพื่อน ำน ำ้ไปด ำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ต่อไป ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำ

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก รำคำน ำ้ Condensate 
ท่ี BSF จะจ ำหน่ำยให้กับ BEC/BPC นัน้
เป็นรำคำท่ีมกีำรซือ้ขำยระหว่ำงกันใน
ปัจจบุนั ซึ่งอ้ำงอิงจำกต้นทนุท่ีเกิดขึน้กับ 
BSF ในกำรผลิตน ำ้ Condensate (เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ Cost Plus Basis) โดยเป็น
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สาระส าคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลด้านราคา 

รำยกำรนีม้คีวำมเหมำะสมเนื่องจำกรำยกำรซือ้ขำยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มบริษัทฯ   

กำรน ำต้นทนุมำบวกเพิ่ม margin ซึ่ง
ประมำณกำรจำกข้อมลูในอดีตและ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของอตุสำหกรรม 

6 สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
ผู้ขาย :  BEC/BPC  
ผู้ซือ้   :  BSF  
สาระส าคญั : 
มกีำรก ำหนดเงื่อนไขรำคำท่ี BEC/BPC 
จะผลิตและจ ำหน่ำยแก่ BSF  

ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของ BEC/BPC มสี่วนเหลือส ำหรับ
จ ำหน่ำยให้กับ BSF ได้บ้ำงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับ กฟภ. ใน
ขณะเดียวกันเน่ืองจำก BSF ต้องใช้ไฟฟ้ำในปริมำณ
มำก จึงท ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำจำกกฟภ. ในบำงครัง้จะ
ส่งผลให้ชำวบ้ำนบริเวณโดยรอบไมส่ำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้
อย่ำงเสถียรเท่ำท่ีควร BSF จึงอำจมีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้ไฟฟ้ำจำก  BEC/BPC เป็นครัง้ครำว นอกจำกนี ้
โรงงำนของ BSF อยู่ติดกับโรงไฟฟ้ำของ BEC/BPC ท ำ
ให้กำรส่งไฟฟ้ำสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำย  ท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรนีม้ีควำม
เหมำะสมเนื่องจำกก ำลงักำรผลิตของโรงไฟฟ้ำทัง้สอง
ท่ีท่ีเหลือจำกกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กฟภ. 
สำมำรถน ำมำผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้บริษัทในเครือ
ได้โดยรำคำค่ำไฟฟ้ำได้ถกูก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำมคีวำม
เหมำะสม เนื่องจำก ในกำรใช้ก ำลงักำร
ผลิตส่วนเหลือจำกกำรจ ำหน่ำยให้กับ 
กฟภ. นัน้ อตัรำค่ำไฟฟ้ำท่ี BEC / BPC จะ
จ ำหน่ำยให้กับ BSF นัน้จะเป็นไปตำม
อตัรำค่ำไฟฟ้ำท่ี BSF ซือ้จำก กฟภ. ซึ่งต ่ำ
กว่ำรำคำท่ี BEC / BPC จ ำหน่ำย
ให้กับกฟภ. ตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ี BSF มคีวำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องขอซือ้ไฟฟ้ำจำก BEC /BPC 
ซึ่งส่งผลให้ BEC / BPC ไมส่ำมำรถ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ กฟภ. ได้ครบตำม
ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำสงูสดุท่ีกฟภ. จะรับ
ซือ้ BEC / BPC อำจพิจำรณำจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับ BSF โดยจะคิดอตัรำค่ำไฟฟ้ำ
ในรำคำเดียวกับท่ี BEC / BPC จ ำหน่ำย
ให้กับ กฟภ.  
ทัง้นี ้BEC / BPC จะจ ำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ 
BSF เฉพำะกรณีท่ีเหลือจำกกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำขัน้ต ่ำท่ีก ำหนดโดย กฟภ.จนครบแล้ว 
(7.2 MW ตำมท่ี กฟภ.ก ำหนด) และหำก 
BEC / BPC ไมส่ำมำรถผลิตได้ตำมท่ี กฟภ.
ก ำหนดจะไมม่คี่ำเสียหำยหรือค่ำปรับ 

1-6 ในกรณี ท่ี เกิด เหตุผิดสัญญำข้ำงต้ น 
คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ได้ผิดสัญญำมีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ดอกเบีย้ผิดนัดใน
อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำย 
(รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำท่ีปรึกษำ) 
จำกคู่สญัญำฝ่ำยท่ีผิดนดั 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกรณีท่ีโดน
ค่ำเสียหำยหำกมีกำรผิดนัดสัญญำใดๆก็ตำมข้ำงต้น 
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ปี ซึ่งเป็นอัตรำกำรปรับท่ีอยู่
ในระดับปกติตำมกำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรม 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำทัง้สองท่ี
เป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว จึงน่ำจะสำมำรถวำงแผนเร่ือง
วตัถดุิบต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 
(1.7) ธุรกรรมกำรวำงหลกัประกนั 
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เงื่อนไขของรายการ ความเหน็ต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

ผู้วำงหลกัประกัน คือ บริษัทฯ BEC และ BPC 
ผู้ รับผลประโยชน์ คือ กองทนุฯ 
เงื่อนไขกำรวำงหลักประกัน เป็นกำรวำงหลักประกัน เพื่อเป็นประกัน

ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ BEC และ BPC และส ำหรับกำรช ำระหนีท้ัง้
ปวงทัง้ในปัจจบุันและในอนำคตท่ี BEC และ BPC มีอยู่กับกองทุนฯ โดย
รำยกำรหลกัประกันมดีงัต่อไปนี ้
(ก) กำรจ ำนองท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำง และเคร่ืองจักรต่ำงๆ ของ BEC และ 

BPC ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  
(ข) กำรจ ำน ำหุ้นทัง้หมดใน BEC โดย บริษัทฯ  และจ ำน ำหุ้ นทัง้หมดใน 

BPC โดย BEC 
(ค) กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขในสัญญำเช่ำของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของ

โรงไฟฟ้ำให้แก่กองทนุฯ (หำกมกีำรผิดสญัญำตำมท่ีระบุในสญัญำโอน
สิทธิฯ และมกีำรยึดหลกัประกัน) 

(ก) กำรโอนสิทธิอย่ำงมีเงื่อนไขบัญชี 1 (บัญชีธนำคำรซึ่งเปิดไว้กับทรัสตี
ของกองทุนฯ และเป็นบัญชีท่ีถูกก ำหนดให้รับรำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ และรำยได้อ่ืนท่ีได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำ ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ )  ของ BEC 
และ BPC ให้แก่กองทนุฯ 

(ข) กำรด ำเนินกำรให้กองทนุฯ เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภยั  

เพื่อเป็นประกันส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของ BEC และ BPC และส ำหรับ
กำรช ำระหนีท้ัง้ปวงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตท่ี BEC และ BPC มอียู่กับ
กองทนุฯ 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำบริษัทฯ มคีวำมเสี่ยงในกรณีท่ีไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้  2 แห่งมำเป็น
ระยะเวลำหน่ึงแล้ว และ บริษัทฯ ได้จ้ำง บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่น
แนล เวนเจอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษำวิศวกรอิสระ ให้ท ำกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC 
ซึ่งตำมรำยงำนฯ โรงไฟฟ้ำทัง้สองท่ีสำมำรถผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ได้ตำม
เงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญำกับกองทนุฯ 

 
(1.8) ธุรกรรมสญัญำตกลงด ำเนินกำร 

ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำรเป็นเพียงสว่นหนึ่งของธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้สทุธิ เพื่อเป็นกำรรับรองกำรปฏิบติัหน้ำที่
ของบริษัทฯ BEC และ BPC เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำของ BEC และ BPC เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและ
รำบร่ืน โดยมีคู่สญัญำดงันี ้

 BRR ในฐำนะผู้สนบัสนนุ 

 กองทนุรวม ในฐำนะผู้ซือ้ 

 BEC และ BPC ในฐำนะผู้ขำย 

 BSF  ในฐำนะผู้ขำยวตัถดิุบ 
 

เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

(ก) รักษำสัดส่วนกำรเป็นผู้ ถือหุ้นโดยทำงตรงใน BEC และกำรเป็นผู้
ถือหุ้ นโดยทำงอ้อมใน BPC เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.00 ของ
จ ำนวนหุ้ นสำมัญทัง้หมดของแต่ละบริษัท และต้องมีอ ำนำจควบคุม 
(management control) รวมถึงรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นของตนใน BSF ใน
สดัส่วนไมน้่อยกว่ำร้อยละ 51.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท 
และต้องมอี ำนำจควบคมุ (management control) เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ

(ก) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มคีวำมเห็นว่ำกำรรักษำสัดส่วนกำรเป็นผู้
ถือหุ้นดงักล่ำว เป็นกำรคงไว้ซึ่งสดัส่วนปัจจบุนั โดยบริษัทฯ เองยงัคง
เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำและมีอ ำนำจควบคมุทัง้สองท่ีอยู่ อย่ำงไรก็ตำม 
หำกบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในภำยภำค
หน้ำ บริษัทฯ อำจไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกติดเงื่อนไขข้อนี ้  
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เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

มอี ำนำจในกำรบริหำรจดักำร 

(ข) รักษำสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของบริษัทฯ และ /
หรือ บุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีจองซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ ให้ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยท่ีถือให้ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของก.ล.ต. 
และเพื่อให้นกัลงทนุมัน่ใจในกำรบริหำรงำน 

 

(ค) ด ำเนินกำรในกำรบริหำรและท ำหน้ำท่ีดูแล BEC BPC และ BSF 
ในฐำนะผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำมสัญญำ
โอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบ
กิจกำรโรงไฟฟ้ำ  

(ข) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรรักษำสัดส่วนกำรถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุฯ จะท ำให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบกำรของกองทนุฯ 
ตำมสัดส่วนท่ีถือหุ้ นอยู่  มีควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็น
ผู้ด ำเนินกำรท่ีมีอ ำนำจควบคมุต่อโรงไฟฟ้ำ BEC และ BPC อยู่แล้วและ
บริษัทฯ จะสำมำรถรับรู้รำยได้จำกผลประกอบกำรของกองทุนฯ ผ่ำนกำร
ถือหุ้นดังกล่ำว โดยจะมีผลทำงบญัชีตำมสัดส่วนกำรเข้ำถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งกำรถือมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จะต้องบันทึกบญัชีใน
รูปแบบวิธีส่วนได้เสีย equity method 

(ค) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้อง
ด ำเนินกำรบริหำรให้ BEC และ BPC ปฏิบัติตำมสัญญำโอนสิทธิรำยได้
สุทธิฯ และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  มี
ควำมเหมำะสม   เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำทัง้  2 แห่งมำ
เป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว น่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำให้ด ำเนิน
ธรุกิจได้ตำมปกติต่อไปให้ตรงตำมเงื่อนไขในข้อสญัญำท่ีก ำหนดไว้ได้ 

 
(3) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
ธุรกรรมกำรจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ 
เงื่อนไขของรายการ ความเห็นต่อความเหมาะสมของเงื่อนไข 

ภำยหลงัจำกที่กองทนุฯได้จดทะเบียนจดัตัง้กับส ำนกังำน ก.ล.ต. บริษัทฯ
จะจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งในสำม (หรือ
ประมำณร้อยละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรจองหน่วยลงทุน
ของกองทนุฯ เป็นจ ำนวนไม่เกินหนึ่งในสำม (หรือประมำณร้อย
ละ 33.33) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด มีควำมเหมำะสม  
เนื่องจำก เป็นกำรลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในรำยได้จำกกำร
ขำยไฟฟ้ำสทุธิโดยรำยได้หลักเป็นกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกฟภ.
ตำมสญัญำ PPA ซึ่งมีควำมมั่นคงและมีกำรระบุเวลำที่จะขำย
ไฟฟ้ำอย่ำงชัดเจน รวมทัง้ บริษัทฯ เป็นผู้ ก่อสร้ำงและเป็น
ผู้ บ ริห ำรโรงไฟฟ้ ำทั ง้สองแห่ งของกอ งทุน ฯ  นี  ้ท ำ ให้ มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ทรำบถึงแนวทำงกำรบริหำร
โรงไฟฟ้ำและควำมเสีย่งของกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำ โดย 
กำรลงทุน 1/3 เป็นไปตำมกประกำศกำรหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนของก.ล.ต. 
 BEC และ BPC จะสำมำรถรับรู้รำยได้จำกผลประกอบกำรของ
กองทนุฯ ผ่ำนกำรถือหุ้นดงักลำ่ว 

 
จำกเหตุผลต่ำงๆ ที่กลำ่วไปแล้วข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ การเข้าท ารายการจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย์ ในครัง้นีส้มเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการเข้าท ารายการที่เหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ที่จะ

จ าหน่ายไป 
 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของมูลค่ำ และเงื่อนไขกำรลงทนุโดยอ้ำงอิงจำกข้อมลูและ
สมมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจที่ได้รับจำกบริษัทฯ กำรสมัภำษณ์ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง สญัญำ สมมติฐำนและ
ประมำณกำรทำงกำรเงิน รำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ รวมถึงข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สำธำรณะในเว็บไซต์
ของ ส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (www.bot.or.th) 

กำรประเมินมูลค่ำในครัง้นี ้ เนื่องจำกเป็นกำรจ ำหน่ำยกระแสเงินสดในอนำคตของธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ BEC 
และ BPC ตำมสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจงึพิจำรณำมูลค่ำ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิ โดยวิธีมูลค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด สรุปได้ดงันี  ้

 
มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow: DCF) ส ำหรับโครงกำร  

 
วิธีนีเ้ป็นวิธีที่ค ำนึงถงึควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ในอนำคตของสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำรค ำนวณหำ

มลูค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิด้วยอตัรำสว่นลดที่เหมำะสมโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนว่ำกำรด ำเนินธุรกิจ
ของสินทรัพย์ของ BEC และ BPC จะด ำเนินกำรจนครบก ำหนดตำมร่ำงสัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิ และไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นไปภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  โดยค ำนวณหำ
กระแสเงินสดสุทธิของโครงกำร ซึ่งค ำนวณจำกกำรแสเงินสดรับ (Cash Inflow) หักด้วยกระแสเงินสดจ่ำย (Cash 
Outflow) ตำมสตูรค ำนวณ 

รำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ = รำยได้ค่ำซือ้ขำยไฟฟ้ำ + รำยได้ค่ำซือ้ขำยไอน ำ้ + รำยได้อื่นที่
ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ – ค่ำใช้จ่ำยของโรงไฟฟ้ำ  

รำยละเอียดระบใุนข้อ 1.5 รำยละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำยไป 
 
และค ำนวณเป็นมลูค่ำปัจจบุันด้วยอตัรำคิดลด (Discount Rate) ซึง่ค ำนวณจำกต้นทุนทำงกำรเงินถวัเฉลีย่ถ่วง

น ำ้หนกั (WACC) ของโครงกำร 
ทัง้นี ้บริษัทฯได้จ้ำง บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ ในกำร

จดัท ำรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ กำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนของ บริษัท บุรีรัมย์พลงังำน จ ำกัด 
และ บริษัท บุรีรัมย์เพำเวอร์ จ ำกัด  ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ได้ใช้ข้อมูลอ้ำงอิงจำกรำยงำนดังกล่ำวในกำร
ตัง้สมมติฐำนเพื่อค ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดส ำหรับโครงกำร (เอกสำรแนบ 3) 

 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ำกัด ก่อตัง้โดยสถำบนัทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ด้วยประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำมำกว่ำ 50 โครงกำรตลอดระยะเวลำ 19 ปีที่ก่อตัง้มำ ท ำให้มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนโครงกำรคมนำคม  โครงกำรทำงกำรเงิน และโครงกำรอุตสำหกรรม ทัง้นี  ้ได้ท ำ
หน้ำที่เป็นที่ปรึกษำโครงกำรใหญ่ที่ผ่ำนมำ อำทิ 

- จดัท ำแผนธุรกิจให้กบั บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) ( AOT)  



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 66 

 
 

- เป็นที่ปรึกษำด้ำนกลยทุธ์ให้กบัองค์กำรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย  (TOT)  
- เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ให้กับ บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี 

จ ำกดั  
- เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน ให้กบับริษัท คลนี เอ็นเนอร์ย่ี 2 จ ำกดั 
- เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน ให้กบับริษัท อิมเพรส เอทำนอล จ ำกดั 
- เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน ให้กบับริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จ ำกดั 
- เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ให้กับบริษัท เวลล์ โครำช เอ็นเนอร์ยี 

จ ำกดั 
อนึ่ง กำรจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงินของสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจำรณำหำรำคำ

ยุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมร่ำงสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิ โดยอ้ำงอิงข้อมูล และสมมติฐำนที่ได้รับจำก
บริษัทฯ ตลอดจน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน ทัง้นีห้ำกภำวะเศรษฐกิจและปัจจัยภำยนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทัง้
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ มีกำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกสมมติฐำนที่กลำ่วข้ำงต้น รำคำสนิทรัพย์ของบริษัท
ฯ ที่ประเมินได้ตำมวิธีนีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั และรำคำดังกลำ่วไม่สำมำรถใช้เป็นรำคำอ้ำงอิงนอกเหนือจำก
วตัถปุระสงค์ดงักลำ่วข้ำงต้น 

หลงัจำกที่ได้ศึกษำข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 2 โครงกำร รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง
แล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรมูลค่ำสนิทรัพย์และสมมติุฐำนหลกัส ำหรับโครงสร้ำงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนในกำรผลติกำรผลติกระแสไฟฟ้ำมีรำยละเอียดดังนี  ้
1. น ำน ำ้ดิบจำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลของ BSF และบ่อน ำ้ของโรงไฟฟ้ำ ซึง่ผ่ำนกำรกรองแล้วเข้ำสูห่ม้อไอ

น ำ้ (Boiler) 
2. เชือ้เพลงิกำกอ้อยได้ถกูล ำเลียงมำจำกขัน้ตอนกำรผลติน ำ้ตำลซึ่งพกัไว้ที่โรงเก็บกำกอ้อย โดยจะถกูล ำเลียง

เข้ำสูเ่ตำเผำควำมร้อนกบัหม้อไอน ำ้ และควำมร้อนจะท ำให้น ำ้กลำยสภำพเป็นไอน ำ้ 
3. กรณีช่วงหีบอ้อยและละลำยน ำ้ตำล ไอน ำ้ควำมดนัสงูที่ผลิตได้สว่นหนึง่ จะถูกส่งขำยให้กบัโรงน ำ้ตำล BSF 

เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลติน ำ้ตำล 
4. ไอน ำ้ควำมดนัสงูที่ผลติได้สว่นที่เหลอื จะสง่ต่อไปหมนุกงัหนัไอน ำ้ (Turbines) ซึง่ต่ออยู่กบัเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ (Generator) เมื่อกงัหนัหมนุจะท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำที่ผลติได้จะถกู
แปลงจำกแรงดนัปำนกลำง 3,300 โวลต์ เป็นแรงดนัสงู 22,000 Volt ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 
และกระแสไฟฟ้ำจะถกูสง่เข้ำสูส่ำยส่งไฟฟ้ำระบบเหนือดิน 22 กิโลโวลต์ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

5. ไอน ำ้ที่ผ่ำนเคร่ืองกงัหนัไอน ำ้ (Turbines) แล้วยงัคงมีควำมร้อนเหลอือยู่จะถูกน ำไปผ่ำนเคร่ือง ควบแน่น 
(Condenser) เพื่อเปลีย่นสถำนะเป็นน ำ้แล้วน ำกลบัไปยงัหม้อไอน ำ้ (Boiler) เพื่อผลิตไอน ำ้ไปใช้ในระบบ
อีกครัง้ สว่นน ำ้หลอ่เย็นที่รับควำมร้อนมำจำกเคร่ืองควบแน่น (Condenser) จะถกูสง่ไปยงัหอหลอ่เย็น 
(Cooling Tower) เพื่อระบำยควำมร้อนและน ำกลบัมำหมนุเวียนเพื่อเป็นน ำ้หลอ่เย็นในระบบอีกครัง้ 

6. ไอร้อนและขีเ้ถ้ำลอยจะถูกน ำไปผ่ำนเคร่ืองดักจบัฝุ่ น เพื่อดกัจบัฝุ่ นก่อนปลอ่ยออกสูภ่ำยนอก 
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7. ขีเ้ถ้ำที่ถกูเก็บกักไว้ในเคร่ืองดักจะถูกล ำเลยีงบรรจลุงรถขนสง่ขีเ้ถ้ำ หรือบรรจุถงุที่มีคณุภำพแข็งแรงและปิด
มิดชิดเพื่อน ำสง่ลกูค้ำ เช่น ใช้เป็นวสัดปุรับคุณภำพดินส ำหรับเกษตรกร 

ภำพรวมของกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำบริษัท บรีุรัมย์พลงังำน จ ำกดั (BEC) และ บริษัท 
บรีุรัมย์เพำเวอร์ จ ำกดั (BPC) จะแบ่งแยกช่วงเวลำและรูปแบบกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ ออกเป็น 3 ช่วงหลกัๆ ได้แก่  

1. ฤดกูำลหีบอ้อย (Crushing Season)  
2. ฤดกูำลละลำยน ำ้ตำล (Melting Season)  
3. ฤดกูำลกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงเดียว Fully Condensing โดยไม่มีกำรสง่จ่ำยไอน ำ้ให้กบัโรงน ำ้ตำล (BSF) 
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กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing Season  ประมำณเดือนพฤศจิกำยน – เมษำยน 

 
 
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ช่วงฤดูกำลละลำยน ำ้ตำล (Melting Season) ประมำณเดือนเมษำยน - กรกฎำคม 

 
 

กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้ช่วงฤดูกำลกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงเดียว (Fully Condensing Season) ประมำณเดือน
กรกฎำคม – เดือนพฤศจิกำยน 
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สมมติฐำนหลกั 
โรงไฟฟ้ำ BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำดเล็ก ด ำเนินกำรผลิตต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมี

จ ำนวนวันในกำรเดินเคร่ืองจักรรวมประมำณ 330 วนัต่อปี โรงไฟฟ้ำ BEC ได้เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) ตัง้แต่
ปี 2555 และโรงไฟฟ้ำ BPC ได้เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) ตัง้แต่ปี 2558 โดยโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 ที่ใช้กำกอ้อยเป็น
เชือ้เพลิงหลกัโดยรับกำกอ้อยจำกโรงน ำ้ตำลบุรีรัมย์ (BSF) เพื่อผลิตไฟฟ้ำและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำ
สว่นภูมิภำค (กฟภ.) และใช้ภำยในโรงไฟฟ้ำเอง รวมถงึผลิตไอน ำ้เพื่อจ ำหน่ำยให้กับโรงงำนน ำ้ตำล ตำมกระบวนกำร
ผลิตน ำ้ตำลและกำกอ้อย(เอกสำรแนบ 2) ทัง้นี ้กำกอ้อยที่ใช้เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำลของโรง
น ำ้ตำลบรีุรัมย์ (BSF)   

โดยสมมติฐำนหลกัๆมีรำยละเอียดดงันี ้
 
1) ระยะเวลาประมาณการ 

ก ำหนดให้วันที่คำดว่ำจะเข้ำท ำรำยกำรคือ 1 เมษำยน 2560 และก ำหนดให้ช่วงระยะเวลำสัญญำ
เท่ำกับ 12 ปี ถึงเดือน เมษำยน ปี 2572 ส ำหรับ BEC และ 18 ปี ถึงเดือน มีนำคม ปี 2578 ส ำหรับ 
BPC ตำมระยะเวลำในสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ดังนัน้ จึงไม่มีกระแสเงินสดภำยหลงัระยะเวลำ
ประมำณกำร (Terminal Value)  
 

2) ก าลังการผลิตไฟฟ้า  
จะอ้ำงอิงตำมสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ และอ้ำงอิงข้อมูลรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ ในกำร
จดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน ซึ่งพิจำรณำจำกก ำลงักำรผลติจริงของ BEC และ BPC จัดท ำโดย 
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ ำกดั 

- โรงไฟฟ้ำ BEC มีก ำลงักำรผลิต 9.9 MW จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 
จ ำนวน 8 MW และใช้ภำยในโรงไฟฟ้ำเอง 1.5 MW 

- โรงไฟฟ้ำ BPC มีก ำลงักำรผลิต 9.9 MW จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 
จ ำนวน 8 MW และใช้ภำยในโรงไฟฟ้ำเอง 1.6 MW 

(หน่วย: MW) ก ำลงักำรผลติ ก ำลงักำรผลติที่
จ ำหน่ำยให้แก่ กฟภ. 

ก ำลงักำรผลติที่ใช้เอง
ภำยในโรงไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้ำ BEC 9.9 8 1.5 
โรงไฟฟ้ำ BPC 9.9 8 1.6  

เมกกะวตัต์ (MW) คือ หนว่ยก ำลงัไฟฟำ้ 
โดยท่ี 1 วตัต์ คือ 1 จูลต่อวินำที หรือ  1 kW = 1 kJ/s 
หนว่ย กิโลวตัต์-ชัว่โมง (kWh) คือ คูณก ำลงั 1 kW ด้วยเวลำ 1 ชั่วโมง และ 1 ชัว่โมงมี 3,600 วินำที ดงันัน้  
1 kWh = 3600 kJ 
โรงไฟฟำ้จะบง่ชีก้ ำลงักำรผลติเป็น MW นัน่คือ 1,000,000 วตัต์ หรือ 1,000,000 จูลต่อวนิำที  
ถ้ำเดินเคร่ือง 100% เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง โรงไฟฟำ้นีจ้ะผลติพลงังำนไฟฟำ้ออกมำ 1 เมกกะวตัต์-ชัว่โมง (MWh) หรือ 
3,600 เมกกะจูล 
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3) ก าลังการผลิตไอน า้  
อ้ำงอิงจำกรำยงำนที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ กำรเดินระบบของโรงไฟฟ้ำ BEC ก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้
ควำมดนัสงู (ไอดี) ที่ผลติได้ 17 ตันต่อชัว่โมง และก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้ควำมดันต ่ำ(ไอเสีย) ที่ผลิต
ได้ 35 ตันต่อชั่วโมง ในช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing) และก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้ควำมดันต ่ำ(ไอ
เสยี) ที่ผลติได้ 35 ตนัต่อชัว่โมง ในช่วงฤดกูำลละลำยน ำ้ตำล (Melting)  
กำรเดินระบบของโรงไฟฟ้ำ BPC ก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้ควำมดันสงู (ไอดี) ที่ผลติได้ 37 ตนัต่อชัว่โมง 
และก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้ควำมดันต ่ำ(ไอเสีย) ที่ผลิตได้ 35 ตันต่อชั่วโมง ในช่วงฤดูกำลหีบอ้อย 
(Crushing) และก ำหนดให้มีปริมำณไอน ำ้ควำมดันต ่ำ(ไอเสยี) ที่ผลติได้ 35 ตนัต่อชัว่โมง ในช่วงฤดกูำล
ละลำยน ำ้ตำล (Melting) ทัง้นี  ้ก ำลังกำรผลิตไอน ำ้ไม่เท่ำกันโดย BPC สำมำรถผลิตได้เยอะกว่ำ
เนื่องจำกมีหม้อไอน ำ้ (Boiler) ใหญ่กว่ำ 
ซึง่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ CCIV ก่อตัง้โดยสถำบันทรัพย์สนิทำง
ปัญญำแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เป็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระที่มีประสบกำรณ์มำนำนกว่ำ 19 ปี  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินของ CCIV และมีควำมเห็นว่ำสมมติฐำนที่
น ำมำอ้ำงอิง มีควำมเหมำะสมที่จะน ำมำใช้ เนื่องจำกเป็นกำรวิเครำะห์และประเมินประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของโรงไฟฟ้ำและโรงงำนน ำ้ตำลของ BEC, BPC และ BSF ที่ปัจจุบันด ำเนินกำรอยู่แล้ว โดยที่
ปรึกษำวิศวกรอิสระ ได้พิจำรณำประสทิธิภำพของโรงไฟฟ้ำเทียบกับมำตรฐำนอตุสำหกรรม   
 

4) จ านวนวันท างานต่อปีในแต่ละฤดูกาล 
ลกัษณะกำรเดินโรงไฟฟ้ำในแต่ละปี จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลำตำมกำรด ำเนินงำนของโรงน ำ้ตำล 
ได้แก่  
-  ช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing Season) ซึ่งจะเร่ิมต้นในช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยน โดยมี

ระยะเวลำประมำณ 5 เดือน 

-  จำกนัน้จะเร่ิมช่วงฤดกูำลละลำยน ำ้ตำล (Melting Season) อีกประมำณ 3 เดือน  
-  และหลงัจำกนัน้คือช่วงกำรผลติไฟฟ้ำอย่ำงเดียวแบบ Fully Condensing อีก 4 เดือน  
โดยใน 1 ปีมจี ำนวนวันปฏิบัติกำรรวมประมำณ 330 วัน และมีวันซ่อมบ ำรุงและท ำควำมสะอำดเคร่ือง
รวม 30 วัน โดยแต่ละช่วงจะมีจ ำนวนวันท ำงำนที่แตกต่ำงกัน อ้ำงอิงจำกรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำ
วิศวกรอิสระที่ใช้ข้อมูลแผนกำรผลิตน ำ้ตำล และประมำณกำรผลผลิตของอ้อยสด(Sugar cane) เข้ำ
โรงงำนตำมแผนของก ำลงักำรผลติของโรงงำนน ำ้ตำลบุรีรัมย์ (BSF) และข้อมูลในอดีต ในฤดูกำลผลิต
น ำ้ตำลในแต่ละปี  

 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 71 

 
 

สมมติฐานของแต่ละโครงการ 
3.1  โครงการโรงไฟฟ้า BEC 

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) ตัง้แต่ปี 2555 
3.1.1 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำของ BEC 

 จำกรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ และสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำ BEC มีก ำลงักำรผลติ 
9.9 MW จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 8 MW และใช้ภำยในโรงไฟฟ้ำเอง 
1.5 MW  โดยมค่ีำ PEA Charge ร้อยละ 2 หกัออกจำกจ ำนวนปริมำณไฟฟ้ำตำมที่ระบุในสญัญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำ 

(ล้ำนกิโลวตัต์-ชัว่โมง ) 
 2556A1/ 2557A1/ 2558A 2559F 2560 – 25722/ 

จ ำนวนปริมำณไฟฟำ้
หลงัหกั 2%3/ 

38.69 53.82 61.87 62.47 61.90 

หมำยเหตุ :  
1/ ช่วงปี 2556 - 2557 เป็นช่วงเร่ิมด ำเนินกำร กำรผลติไฟฟ้ำยงัไม่คงท่ี  
2/ ปี 2560 จะใช้กำรค ำนวณช่วงเดือน เม.ย. – ธ.ค. 2560 เน่ืองจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและบริษัทฯ คำดวำ่
กองทนุจะจดัตัง้แล้วเสร็จและสญัญำโอนรำยได้สทุธิฯ จะเร่ิมในเดือน เม.ย. 2560 และ ก ำหนดให้สิน้สดุเดือนเมษำยน 
ปี 2572 

 
3.1.2 รำคำขำยไฟฟ้ำของ BEC 

ในปัจจบุนั ระบบกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงงำนพลงังำนทดแทนโดยภำครัฐแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ  
1. กำรรับซือ้ไฟฟ้ำแบบ Adder คือ เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจูงใจผู้ ประกอบกำรลงทุนด้ำนพลังงำน

ทดแทนด้วยสว่นที่บวกเพิ่มขึน้จำกค่ำไฟฟ้ำฐำน  
2.กำรรับซือ้ไฟฟ้ำแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ซึ่งค ำนวณรับซือ้จำกต้นทุนจริง คือ กำรคิดค ำนวณ

ผลตอบแทนที่มีกำรค ำนวณต้นทนุด้ำนต่ำงๆ เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่ำวัสด ุค่ำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำแรง เพื่อ
น ำมำประกอบกำรตดัสนิใจ 

กำรรับซือ้แบบ Adder จะเพิ่มรำคำให้ผู้ ผลิตไฟฟ้ำ สร้ำงรำยได้เพิ่มที่แน่นอนตำมระยะเวลำที่
สนับสนุน  แต่เมื่อผ่ำนช่วงระยะเวลำสนับสนุนไปแล้ว ผู้ ประกอบกำรจะต้องขำยไฟฟ้ำในรำคำขำยส่ง + 
ต้นทนุค่ำไฟฟ้ำผนัแปร (Ft) ซึง่มีควำมไม่แน่นอนสงูขึน้อยู่กบัภำวะรำคำในตลำดและต้นทนุของกำรผลิตไฟฟ้ำ
รวมที่อำจไม่เก่ียวข้องกบัต้นทนุที่แท้จริงของผู้ประกอบกำร  

 ในขณะที่กำรรับซือ้ไฟฟ้ำแบบ FIT จะสะท้อนต้นทุนของผู้ผลิตได้ดีกว่ำ เนื่องจำกรำคำวตัถดิุบที่ใช้ใน
กำรผลติพลงังำนทดแทน มกัมีกำรเคลือ่นไหวเป็นลกัษณะเฉพำะของแต่ละประเภทวตัถดิุบ  
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(ที่มำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน) 
 

 โรงไฟฟ้ำ BEC ณ ช่วงเวลำที่ท ำกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม ยงัคงได้รับอัตรำค่ำไฟต่อหน่วยเป็นระบบ 
Adder โดยทำงบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ. เป็นแบบ Feed in Tariff และ
ได้รับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลงังำนเร่ืองกำรรับซือ้ไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนเปลี่ยนจำกระบบ 
Adder เป็น Feed in Tariff ซึ่งก ำหนดให้ด ำเนินกำรภำยใน 31 ต.ค. 2559 ก่อนกำรเข้ำกองทุนโครงสร้ำง
พืน้ฐำนฯ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก ณ วันที่ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจัดท ำควำมเห็นฯฉบับนี ้บริษัทฯ ยังไม่ได้
เอกสำรเพื่อยืนยันกำรเปลี่ยนแปลงกำรค ำนวณรำยรับค่ำไฟในระบบ Adder ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึง
ก ำหนดให้กำรค ำนวณรำยรับจำกค่ำไฟของโรงไฟฟ้ำ BEC มี 2 สมมติฐำน ดงันี ้ 

(1) กำรค ำนวณรำยรับจำกอตัรำค่ำไฟระบบ Feed In Tariff 
 
ราคาไฟฟ้า 

 
หน่วย 

FiTF 2.3900 บำท / kWh 
FiTV 1.8500 บำท /kWh 
FiTP 0.3000 บำท /kWh 
No. of FiTP Year 8 ปี 

 
เป็นกำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำ ที่ประกอบด้วยกำรก ำหนดรำคำเป็น 3 แบบ คือ  
- ก าหนดให้ อัตรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed : FiTF)  คงที่ตลอดอำยโุครงกำร ตำมกฟภ. ตำม

ประกำศนโยบำยกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 2558 
- ก าหนดให้ FiTV อัตรารับซือ้แปรผัน (FiT variable: FiTV) โดยจะปรับเพิ่มตำมอตัรำเงินเฟ้อ

พืน้ฐำนโดยอ้ำงอิงประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อดชันีรำคำผู้บริโภคพืน้ฐำนค่ำเฉลีย่ 5 ปีที่ร้อยละ 1.628 
ต่อปี (ค่ำเฉลี่ยของอตัรำเงินเฟ้อดชันีรำคำผู้บริโภคพืน้ฐำน ปี 2554 – 2558 คือ 2.36, 2.09, 1.00, 1.59 
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และ 1.10  ข้อมลูธนำคำรแห่งประเทศไทย)  โดยอ้ำงอิงสตูรของกำรตัง้ค่ำ FiTV จำกประกำศนโยบำย
กำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 2558 

- ก าหนดให้ อัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พิเศษ (FiT Premium: FiTP) เป็นกำรบวกเพิ่มค่ำ
ไฟฟ้ำจำกอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT (FiTF และ FiTV)โดยมีระยะเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัที่เร่ิม
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ตำมประกำศนโยบำยกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff 2558  โดยส ำหรับโรงไฟฟ้ำ BPC จะได้รับอตัรำ Fit Premium ตัง้แต่ประมำณ
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2566 และส ำหรับ BEC หำกสำมำรถเปลี่ยนมำใช้ระบบ Feed in Tariff ได้ จะได้รับ
Fit Premium จำกวนัที่เปลี่ยนระบบจนถงึประมำณ พ.ค. 2563 เนื่องจำกได้เร่ิม COD ไปตัง้แต่พ.ค. 
2555 ทัง้นี ้สตูรกำรค ำนวณคือ   

FiTF + FiTV + FiTP1/  
 
1/ FiTP ได้รับช่วงเวลำ 1 – 8 ปีแรกหลงัจำกท่ีมีกำร COD  
 

กำรค ำนวณรำยรับจำกอตัรำค่ำไฟระบบ Adder 
ราคาไฟฟ้า 

 
หน่วย 

Peak 4.2243 บำท / kWh 
Off Peak 2.3567 บำท / kWh 
FT 0 บำท / kWh 
Adder 0.3 บำท / kWh 
No. of Adder Year 7 ปี 

 
- ก ำหนดให้ค่ำ peak และค่ำ Off peak เท่ำกบั 
- ก ำหนดให้ FT เท่ำกบัศนูย์ และให้คงที่ตลอดระยะเวลำประมำณกำร เนื่องจำกที่ผ่ำนมำค่ำ FT ค่อนข้ำง

ผนัผวน โดยค่ำเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี เท่ำกบั 0.52 ทัง้นี ้เนื่องจำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระก ำหนด
สมมติฐำนตำมหลกัควำมระมดัระวงั (Conservative Basis) จงึก ำหนดให้เท่ำกบัศนูย์  

- ก ำหนดให้ ค่ำ Adder เท่ำกบัประกำศกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำคเร่ืองกำรก ำหนดส่วนเพิ่มรำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนหมนุเวียน โดย BEC จะได้รับ ค่ำ Adder เป็นระยะเวลำ 7 ปี จำกวนัที่ COD  ไป คือตัง้แต่
ประมำณ พ.ค. 2555 – 2562 
 
ตำรำงเวลำ Peak and off peak 
ช่วง Peak : เวลำ 09.00 - 22.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 
ช่วง Off-Peak : เวลำ 22.00 - 09.00 น. วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ 
: เวลำ 00.00 - 24.00 น. วนัเสำร์ - วนัอำทิตย์ วนัแรงงำนแห่งชำติ และ 
วนัหยดุรำชกำรตำมปกติ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชยและวนัพืชมงคล) 
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โ
ด
ย
สำมำรถค ำนวณช่วงระยะเวลำ peak เท่ำกบัร้อยละ 36.66 ของชั่วโมงกำรท ำงำน และช่วงระยะเวลำ off 
peak เท่ำกบัร้อยละ 63.34 ของชัว่โมงกำรท ำงำนของปี ทัง้นีส้ตูรกำรค ำนวณคือ 
 

Peak หรือ Off Peak + Ft + Adder1/  
 
1/ Adder ได้รับช่วงเวลำ 1 – 7 ปีแรกหลงัจำกท่ีมีกำร COD  

 
3.1.3 ปริมำณกำรผลติไอน ำ้ควำมดนัสงู (Live Steam: ไอดี) และไอน ้ำ้ควำมดนัต ่่ำ (Exhausted Steam: ไอ

เสยี)ของ BEC 
โรงไฟฟ้ำ BEC จะผลติไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) และไอน ้ำ้ควำมดนัต ่่ำ (ไอเสีย)  เพื่อจ ำหน่ำยให้กับโรง

น ำ้ตำล BSF โดยปริมำณกำรผลิตของไอน ำ้ในแต่ละช่วงจะไม่เท่ำกันตำมควำมต้องกำรใช้ไอน ำ้ทัง้สองชนิด
ของโรงน ำ้ตำลที่ไม่เท่ำกนัในแต่ละช่วงของปี โดยสำมำรถผลิตไอน ำ้ช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing Season) 
และจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอด)ี ให้แก่โรงงำนน ำ้ตำล ปริมำณ 17 ตันต่อชัว่โมง และจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำม
ดนัต ่ำ  (ไอเสยี) ให้แก่โรงงำนน ำ้ตำล ปริมำณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

โรงไฟฟ้ำ BEC สำมำรถผลติไอน ำ้ช่วงฤดูกำลละลำยน ำ้ตำล (Melting Season) จะจ ำหน่ำยไอน ำ้
ควำมดนัต ่ำ  ให้แก่โรงงำนน ำ้ตำล(Exhausted Steam) ในปริมำณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

โดยก ำหนดให้ ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) มีรำคำขำยตำมตกลงในสญัญำฯ และไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ (ไอ
เสยี) มีรำคำขำยตำมตกลงในสญัญำฯ โดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 2.5 ต่อปี ตำมสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ฯ 
หน้ำ 35 โดยค่ำไอน ำ้ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยจำกกำรปรับขึน้ของต้นทุนกำรผลิต 
 

ชนิดของไอน า้ 
การผลติไอน า้ต่อช่ัวโมง 

Crushing Melting Condensing 

ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) 17.00 0.00 0.00 
ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสีย) 35.00 35.00 0.00 

ท่ีมำ: รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำวศิวกรอิสระ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จ ำกดั  
 

หนว่ย: ตนั 

ปริมำณไอน ำ้ 2558A 2559F 2560 –25711/  
ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี)      3,449  46,920 55,488 
ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสีย)  121,903  172,200 189,840 

  จ ำนวนวนั 
ชัว่โมง 
Peak  

ชัว่โมง Off Peak 

วนัท ำกำร 247 13 11 
วนัเสำร์ - วนัอำทิตย์และวนัหยดุรำชกำรตำมปกติ 118 - 24 
 รวม 

 
3,211 5,549 

 อตัรำส่วน (ร้อยละ) 365 36.66 63.34 
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หมำยเหตุ::  
1/ ปี 2560 จะค ำนวณ 9 เดือนระหวำ่ง เม.ย. – ธ.ค. 2559 เน่ืองจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและบริษัทฯ คำดวำ่
กองทนุจะจดัตัง้แล้วเสร็จและสญัญำโอนรำยได้สทุธิฯ จะเร่ิมในเดือน เม.ย. 2560 และก ำหนดให้สิน้สดุเดือนเมษำยน 
ปี 2572 

3.1.4 ค่ำวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ของ BEC 
a) ปริมำณกำรใช้เชือ้เพลงิ (กำกอ้อย) และไอน ำ้ ของ BEC 

โรงไฟฟ้ำ BEC ใช้เชือ้เพลิงกำกอ้อยจำกโรงงำนน ำ้ตำล BSF เพื่อผลติไอน ำ้ โดยแต่ละช่วงฤดกูำรผลิต
จะมีอัตรำส่วนปริมำณกำรใช้กำกอ้อยเพื่อผลิตต่อ 1 หน่วยไอน ำ้ที่แตกต่ำงกันเนื่องจำก โรงงำนน ำ้ตำลมี
ควำมต้องกำรไอน ำ้ในปริมำณที่ไม่เท่ำกันในแต่ละฤด ูและเพื่อให้ได้ผลผลติตำมนัน้ เคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรผลิต
จะต้องถูกปรับให้เหมำะสมเช่นกัน (Configuration ของโรงไฟฟ้ำเปลี่ยนตำมฤดูกำรผลิตของโรงงำนน ำ้ตำล) 
โดยจะต่ำงกนัเลก็น้อย โดยรำคำค่ำกำกอ้อยอ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึ่งมีกำรปรับตำมประมำณกำรค่ำไฟโดย
เฉลีย่ 
 
b) กำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำของ BEC 

โรงไฟฟ้ำ BEC มีกำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยโรงไฟฟ้ำจะซือ้น ำ้จำก
โรงน ำ้ตำล BSF แบ่งออกเป็นน ำ้ Condensate และน ำ้ Reverse Osmosis (RO) เพื่อใช้เป็นน ำ้ป้อนหม้อไอ
น ำ้ส ำห รับผลิตไอน ำ้  โดยโรงไฟฟ้ ำ  BEC ในช่วงฤดูกำลหีบ อ้อย  (Crushing season) มีกำรซื อ้น ำ้ 
Condensate ปริมำณ 35 ตันต่อชั่วโมง และซือ้น ำ้ RO ปริมำณ 17 ตันต่อชั่วโมง ช่วงฤดูกำลละลำยน ำ้ตำล 
(Melting season) มีกำรซือ้น ำ้ Condensate ปริมำณ 35 ตันต่อชั่วโมง และช่วงที่ ไม่ได้มีกำรซือ้น ำ้ ทำง
โรงไฟฟ้ำมีน ำ้ที่สำมำรถวนกลบัมำใช้ได้ในระบบ ทัง้นี ้ก ำหนดให้รำคำน ำ้ปรับขึน้ร้อยละ 2.5 ต่อปีตำมสญัญำ
ซือ้ขำยน ำ้ RO และสญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate โดยก ำหนดร้อยละ 2.5 ตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ค ำนวณจำก
ค่ำเฉลีย่จำกกำรปรับขึน้ของต้นทนุกำรผลิต  

หนว่ย: ตนัต่อชัว่โมง 

 
กำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ Crushing Melting 

น ำ้ Condensate 35 35 
น ำ้ RO 17 - 

 
3.1.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำอื่นๆ (O&M) ของ BEC  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำตำมระบใุนร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำก
กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ โดยในปีแรก มีจ ำนวนประมำณ 22 ล้ำนบำทต่อปี ประกอบด้วย  

a) ค่ำกองทนุกองทนุพฒันำไฟฟ้ำ (Power Development Fund) ร้อยละ 1  ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน เร่ือง กำรน ำสง่เงินเข้ำกองทุนพฒันำไฟฟ้ำส ำหรับผู้ รับ
ใบอนญุำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ  

b) ค่ำเช่ำที่ดิน  
c) ค่ำแรงพนักงำน ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตำมนโยบำยของกลุม่บริษัทฯ 
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d) ค่ำสำธำรณปูโภค ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 2.01 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณ
กำรจำกข้อมูลในอดีต 

e) ค่ำเคมีภัณฑ์ ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณกำรจำก
ข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

f) ค่ำน ำ้มนัก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณกำรจำก 
ข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

g) ค่ำบ ำรุงรักษำตำมระบใุนสญัญำให้บริกำรที่ปรึกษำงำนเดินระบบและงำนซ่อมบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำ 
 

3.1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของ BEC 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตำมระบใุนร่ำงสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำ จ ำนวนประมำณ 10 ล้ำนบำท ต่อปี ซึง่อ้ำงอิงจำกข้อมลูกำรด ำเนินงำนจริงของ BEC ในอดีต 
และที่ปรึกษำวิศวกรอิสระพิจำรณำเทียบกบัอุตสำหกรรมแล้วเห็นว่ำเหมำะสม โดยประกอบด้วย  

a) เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยพนกังำน ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 5 ต่อปีตำมนโยบำยบริษัท 
b) เงินเดือนผู้บริหำร ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปีตำมนโยบำยบริษัท 
c) ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่ปรึกษำและผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เก่ียวข้องกบักำร

ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ (EIA/ISO) ซึง่มีค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำสถำนภำพเป็นรำยปี ก ำหนดให้
เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอัตรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

d) ค่ำบริกำรระหว่ำงบริษัท (inter-co) ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสว่นกลำง ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 
3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมูลอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

e) ค่ำบริกำรอื่นๆ ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอัตรำเงินเฟ้อ
ทัว่ไปในอดีต ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมูลอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

f) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำภำษีโรงเรือน, ค่ำสอบบัญชี, ค่ำจ้ำงบดขีเ้ถ้ำ, ค่ำน ำ้มนั, ค่ำอบรม, ค่ำ
วสัดุสิน้เปลอืง) ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอัตรำเงินเฟ้อ
ทัว่ไปในอดีต 

g) ค่ำประกนัภัยกรณีธุรกิจหยดุชะงกัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำสว่นของก ำไรก่อน ดอกเบีย้ ภำษี 
ค่ำเสือ่ม และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ต่อปี  

h) ค่ำประกนัควำมเสีย่งภัยทรัพย์สนิ ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำสว่นของมลูค่ำทรัพย์สนิต่อปี  
 

3.1.7 ค่ำเสือ่มรำคำของ BEC 
ตำมที่ระบุในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  รำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงใน

กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ และรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม จะไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ แต่จะรวมค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของ
โรงไฟฟ้ำ  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจงึต้องก ำหนดสมมติฐำนค่ำเสื่อมรำคำเพื่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษี โดยก ำหนดอ้ำงอิงจำกหมำยเหตปุระกอบงบ ประมำณ 17 – 21 ล้ำนบำทต่อปี 
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3.1.8 เงินกู้  และดอกเบีย้ของ BEC 
เนื่องจำก BEC จะช ำระหนีส้ินบำงส่วนซึ่งรวมถึงเงินกู้ที่ BEC กู้ ยืมมำจำกสถำบันกำรเงินและบริษัทฯใน

กลุ่ม เพื่อปรับโครงสร้ำงเงินทุนของ BEC โดยคงเหลือเฉพำะหนีส้ินทำงกำรค้ำและเงินกู้  Over draft เป็น
วงเงินส ำรอง ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำแล้วว่ำไม่ได้เป็นหนีส้นิที่มีปริมำณที่เป็นนัยยะส ำคัญ จึง
ก ำหนดให้ BEC ไม่มีเงินกู้และดอกเบีย้ในประมำณกำร  

 
จำกสมมติฐำนข้ำงต้น สรุปประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ BEC ได้ดงันี ้

หนว่ย: ล้ำนบำท 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี FiT) 

 216.0   282.9   284.8   276.7   270.1   272.1   274.1  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี Adder) 

 160.2   206.8   206.8   230.1   221.6   221.6   221.6  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้  47.1  86.1  88.3  90.5  92.8  95.1  97.5  
ต้นทนุขำยและ O&M   96.6  147.6  149.5  153.2  159.1  161.1  165.0  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร 

 10.8  15.2  15.7  16.2  16.6  17.2  17.8  

ค่ำเส่ือมรำคำ  17.5   21.0   19.1   19.1   19.1   19.1   19.1  

ภำษี  -     -     -     17.9   16.8   17.0   17.0  
ก ำไรสทุธิ (กรณี FiT)  138.2  185.3  188.8  160.9  151.2  152.7  152.7  
ก ำไรสทุธิ (กรณี Adder)  82.6   109.6   111.3   119.1   107.8   107.6   105.7  

        
 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี FiT) 

 277.0   278.3   280.4   282.5   285.6   97.4  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี Adder) 

 222.3   262.6   262.6   262.6   263.4  89.1 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้  99.9   102.4   104.9   107.6   110.3   59.8  
ต้นทนุขำยและ O&M   171.8   173.9   178.1   185.3   187.9   79.9  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร 

 18.4   19.0   19.7   20.4   21.2   7.1  

ค่ำเส่ือมรำคำ 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 6.4 

ภำษี 16.8 33.7 33.7 33.1 33.5 12.7 
ก ำไรสทุธิ (กรณี FiT)  150.8   134.9   134.7   132.2   134.1   51.0  

ก ำไรสทุธิ (กรณี Adder)  101.9   122.4   120.6   116.3   116.5  44.4  

  
3.1.9 อตัรำกำรขยำยตัวของกระแสเงินสดหลงัจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) 
เนื่องจำกร่ำงสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิก ำหนดระยะเวลำถงึวนัที่หมดสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. จงึไม่มี

กระแสเงินสดหลงัจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร 
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3.1.10 อตัรำสว่นลด (Discount Rate) 
อัตรำส่วนลดที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสดรำยได้ ได้มำจำกกำรค ำนวณต้นทุน

ทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตำมโครงสร้ำงทุนของบริษัทฯ ซึ่งที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ค ำนวณค่ำ WACC จำกค่ำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของต้นทนุของหนี ้(Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) 
ของบริษัทฯ ซึง่มีรำยละเอียดกำรประมำณกำรอตัรำส่วนลด ดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัรำผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำร (Re) 
Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัรำดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัท 
T  = อตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคล 
E  = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D  = หนีส้นิที่มีดอกเบีย้ 

 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัรำผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำร (Re) ค ำนวณได้จำก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re ) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อ้ำงอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลอำย ุ 20 ปี มีค่ำเท่ำกบัร้อยละ 2.54 ต่อปี 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 22 กรกฎำคม 2559) ซึง่เป็นอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลที่มีกำร
ออกและเสนอขำยอย่ำงต่อเนื่อง และมีระยะเวลำสอดคล้องกบักำรประเมินมลูค่ำ (ที่มำ: 
www.thaibma.or.th) 

Beta (β) = อ้ำงอิงจำก Beta เฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี
ย้อนหลงั ถึงวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 เนื่องจำกเป็นระยะเวลำที่สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำในช่วงที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มีควำมผันผวนได้ดีที่สดุ เนื่องจำกช่วงระยะเวลำ 1 - 2 ปี
ย้อนหลงั อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้นบริษัทที่น ำมำอ้ำงอิง มีควำมผัน
ผวน และอำจไม่สะท้อนอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมของธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระจงึเห็นว่ำกำรใช้ข้อมลูจำกระยะเวลำ 3 ปีย้อนหลงั เป็นช่วงระยะเวลำที่มี
ควำมเหมะสมมำกกว่ำ นอกจำกนี ้บริษัทที่น ำมำพิจำรณำได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิง
พำณิชย์ (COD) มำมำกกว่ำ 3 ปีแล้ว จึงเป็นช่วงเวลำที่หุ้ นที่น ำมำเปรียบเทียบดังกล่ำว
น่ำจะสะท้อนอัตรำผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องกำรส ำหรับธุรกิจประเภทนี  ้โดยเป็น 
Unlevered Beta ซึง่มีค่ำเท่ำกบั 0.56  

Market Risk (Rm) = อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เฉลีย่ย้อนหลงั 20 ปี ตัง้แต่ปี  
2539 – 2558 ซึง่เท่ำกบัร้อยละ 10.83 ต่อปี เนื่องจำกมีระยะเวลำสอดคล้องกบักำรประเมิน
มลูค่ำ และเป็นระยะเวลำยำวเพียงพอที่จะสะท้อนอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ได้อย่ำงเหมำะสม 
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เกณฑ์ในกำรคดัเลอืกบริษัทที่น ำมำค ำนวณค่ำ Beta 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน หรือพลังงำนชีวมวลเป็นรำยได้หลัก (ไม่รวมโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ เนื่องจำกมีเทคโนโลยีกำรผลิตที่แตกต่ำงกนั)  
  

จำกเกณฑ์ดงักลำ่ว ท ำให้ได้บริษัทที่น ำมำค ำนวณ Beta ดงันี ้
ชื่อบริษัท ตวัย่อ ธุรกิจ Unlevered 

Beta 
บริษัท ผลติไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) EGCO (1)ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทัง้ในฐำนะรำย

ใหญ่ และรำยเล็ก (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำน
เทคนิคกำรจัดกำรแก่โรงไฟฟ้ำและโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
แล ะ  (3) ธุ ร กิ จน ้ำ  ที่ ผลิ ต แล ะจ ำห น่ ำย
น ำ้ประปำให้กำรประปำสว่นภูมิภำค 

0.24 

บริษัท โกลว์ พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) GLOW กลุ่มบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในฐำนะ
รำยใหญ่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม
แ ล ะ ไอ น ้ำ  (Cogeneration Business) ใ น
ฐำนะผู้ ผลิตรำยเล็ก รวมถึงกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยไอน ำ้ และน ำ้เพื่อกำรอุตสำหกรรม 
(Processed Water) ให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรม 

0.88 

บริษัท ผลติไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิง้ จ ำกัด 
(มหำชน) 

RATCH  ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
และกำรเข้ำร่วมลงทุนกบัพันธมิตรทำงธุรกิจใน
โครงกำรต่ำงๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  

0.40 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ำกดั (มหำชน) SCG ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ำ้และเชือ้เพลิงชีว
มวล  

0.16 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) CKP  ประกอบธุรกิจที่ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  1.09 
ค่ำเฉลีย่ 0.56 

 
จำกข้อมูลจะสำมำรถค ำนวณอัตรำผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำร (Re) ได้ร้อยละ 7.14 ต่อปี และก ำหนดให้

BEC ไม่มต้ีนทนุของหนีเ้ฉลี่ย (Kd) เนื่องจำกบริษัทฯจะน ำเงินจำกกำรจ ำหน่ำยรำยได้เข้ำกองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อ
ช ำระหนีจ้ำกสถำบนักำรเงิน ดงันัน้ WACC จงึเท่ำกบัร้อยละ 7.14  ต่อปี ในช่วงระยะเวลำกำรประมำณกำร  
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ดงันัน้ สรุปกระแสเงินสดรำยได้สทุธิของกิจกำร (Free Cash Flow: FCF) กรณี FiT ได้ดงันี ้
หน่วย: ล้ำนบำท 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี FiT) 

 216.0   282.9   284.8   276.7   270.1   272.1   274.1  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้  47.1  86.1  88.3  90.5  92.8  95.1  97.5  

กระแสเงินสดรำยรับ  263.1  369.0  373.1  367.2  362.9  367.2  371.6  
ต้นทนุขำยและ O&M  (96.60) (147.60) (149.50) (153.20) (159.10) (161.10) (165.00) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร 

(10.80) (15.20) (15.70) (16.20) (16.60) (17.20) (17.80) 

กระแสเงินสดรำยจ่ำย (107.4) (162.8) (165.1) (169.3) (175.7) (178.3) (182.8) 

ภำษี - - - (17.9) (16.8) (17.0) (17.0) 
กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ  155.7  206.3  207.9  180.0  170.4  171.9  171.8  
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดรำยได้สทุธิ 

147.83 182.84 172.02 139.00 122.77 115.60 107.86 

 
 2567 2568 2569 2570 2571 2572  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี FiT) 

 277.0   278.3   280.4   282.5   285.6   97.4   

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้  99.9   102.4   104.9   107.6   110.3   59.8   

กระแสเงินสดรำยรับ 376.9 380.7 385.3 390.1 395.9  157.1   
ต้นทนุขำยและ O&M  (171.80) (173.90) (178.10) (185.30) (187.90) (79.90)  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร (18.40) (19.00) (19.70) (20.40) (21.20) (7.10) 

 

กระแสเงินสดรำยจ่ำย (190.2) (192.9) (197.8) (205.7) (209.1) (87.0)  
ภำษี (16.8) (33.7) (33.7) (33.1) (33.5) (12.7)  

กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ 169.9 154.0 153.8 151.3 153.2  57.4   
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดรำยได้สทุธิ 

99.58 84.23 78.53 72.10 68.14 24.93  

  
สรุปกระแสเงินสดรำยได้สทุธิของกิจกำร (Free Cash Flow: FCF) กรณี Adder ได้ดงันี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี Adder) 

 160.2   206.8   206.8   230.1   221.6   221.6   221.6  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้ 47.1 86.1 88.3 90.5 92.8 95.1 97.5 
กระแสเงินสดรำยรับ  207.3   293.0   295.1   320.6   314.4   316.7   319.1  

ต้นทนุขำยและ O&M  (96.60) (147.60) (149.50) (153.20) (159.10) (161.10) (165.00) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร (10.61) (14.78) (15.26) (15.89) (16.36) (16.92) (17.50) 

กระแสเงินสดรำยจ่ำย (107.2) (162.3) (164.7) (169.1) (175.4) (178.1) (182.5) 
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ภำษี - - - (13.2) (12.0) (12.0) (11.7) 
กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ  100.1   130.6   130.4   138.3   127.0   126.7   124.8  

มูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดรำยได้สทุธิ 

95.06 115.79 107.88 106.76 91.50 85.22 78.37 

 
 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ (กรณี 
Adder) 

            
222.3  

            
262.6  

            
262.6  

            
262.6  

            
263.4  

              
89.1  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้               
99.9  

            
102.4  

            
104.9  

            
107.6  

            
110.3  

              
59.8  

กระแสเงินสดรำยรับ  322.2   365.0   367.6   370.2   373.7   148.9  

ต้นทนุขำยและ O&M  (171.81) (173.87) (178.10) (185.33) (187.94) (79.93) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (18.09) (18.96) (19.63) (20.31) (21.05) (7.08) 
กระแสเงินสดรำยจ่ำย (189.9) (192.8) (197.7) (205.6) (209.0) (87.0) 

ภำษี (11.3) (30.6) (30.1) (29.1) (29.1) (11.1) 
กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ  121.0   141.6   139.7   135.5   135.6   50.8  

มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
รำยได้สทุธิ 

70.89 77.42 71.31 64.55 60.29 22.07 

 
นอกจำกนี  ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ  ได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ำ

สนิทรัพย์ โดยปรับค่ำของอตัรำส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จำกเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมำณร้อยละ 0.50 
ต่อปี  

กรณี Feed in Tariff 
(หน่วย: ล้านบาท) Sensitivity Analysis 

 -0.5% 0 +0.5% 
Discount Rate  6.64% 7.14% 7.64% 

มลูค่ำรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  1,451.40   1,415.44   1,380.89  
ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมไว โดยกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคิดลดที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 6.64 - 7.64 ต่อปี จะได้

มลูค่ำรำยได้ ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 1,380.89 - 1,451.40 ล้านบาท 

 
กรณี Adder 

(หน่วย: ล้านบาท) Sensitivity Analysis 
 -0.5% 0 +0.5% 

Discount Rate  6.64% 7.14% 7.64% 
มูลค่ารายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  1,075.77   1,047.11   1,019.61  

ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมไว โดยกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคิดลดที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 6.64 - 7.64 ต่อปี จะได้
มลูค่ำรำยได้ ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 1,019.61 – 1,075.77 ล้านบาท 
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3.2  โครงการโรงไฟฟ้า BPC 
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) ตัง้แต่ปี 2558 
3.2.1 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำของ BPC 

 จำกรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำวิศวกรอิสระ และสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำ BPC มีก ำลงักำรผลติ 
9.9 MW จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 8 MW และใช้ภำยในโรงไฟฟ้ำเอง 
1.6 MW โดยมีค่ำ PEA Charge ร้อยละ 2 หกัออกจำกจ ำนวนปริมำณไฟฟ้ำตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 

(ล้ำนกิโลวตัต์-ชัว่โมง ) 
 25581/ 2559F 2560 - 25782/ 

จ ำนวนปริมำณไฟฟำ้  44.76 62.47   61.90  

หมำยเหตุ:: 1/ จ ำนวนปริมำณไฟฟ้ำระยะเวลำ 9 เดือน (เม.ย. – ธ.ค. 2558) 
2/ ปี 2560 จะค ำนวณในระยะเวลำ 9 เดือนระหวำ่ง เม.ย. – ธ.ค. 2550 เน่ืองจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและบริษัท
ฯ คำดวำ่กองทนุจะจดัตัง้แล้วเสร็จและสญัญำโอนรำยได้สุทธิฯ จะเร่ิมในเดือน เม.ย. 2560 และก ำหนดให้สิน้สดุเดือน 
มีนำคม ปี 2578 

 
3.2.2 รำคำขำยไฟฟ้ำ 

 โรงไฟฟ้ำ BPC ได้ รับอัตรำค่ำไฟต่อหน่วยเป็นระบบ Feed in Tariff ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯจึง
ก ำหนดให้กำรค ำนวณรำยรับจำกค่ำไฟของโรงไฟฟ้ำ BPC มีดงันี ้ 

กำรค ำนวณรำยรับจำกอตัรำค่ำไฟระบบ Feed In Tariff 
ราคาไฟฟ้า 

 
หน่วย 

FiTf 2.3900 บำท / kWh 
FiTv 1.8500 บำท /kWh 

FiTp 0.3000 บำท /kWh 
No. of FiTp Year 8 ปี 

ท่ีมำฯ: กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (นโยบำยกำรรับซือ้ไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 2558) 

 
- ก าหนดให้ อัตรารับซือ้ไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed : FiTF)  คงที่ตลอดอำยโุครงกำร ตำมกฟภ. ตำม

ประกำศนโยบำยกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 2558 
- ก าหนดให้ FiTV อัตรารับซือ้แปรผัน (Fit variable: FiTV) โดยจะปรับเพิ่มตำมอตัรำเงินเฟ้อพืน้ฐำน

โดยอ้ำงอิงประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อดัชนีรำคำผู้บริโภคพืน้ฐำนค่ำเฉลีย่ 5 ปีที่ร้อยละ 1.628 ต่อปี 
(ค่ำเฉลี่ยของอตัรำเงินเฟ้อดชันีรำคำผู้บริโภคพืน้ฐำน ปี 2554 – 2558 คือ 2.36, 2.09, 1.00, 1.59 และ 
1.10  ข้อมลูธนำคำรแห่งประเทศไทย)  โดยอ้ำงอิงสตูรของกำรตัง้ค่ำ FiTV จำกประกำศนโยบำยกำรรับ
ซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 2558 

- ก าหนดให้ อัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พิเศษ (FiT Premium : FiT) เป็นกำรบวกเพิ่มค่ำ
ไฟฟ้ำจำกอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT (FiTF และ FiTV)โดยมีระยะเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เ ร่ิม
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ตำมประกำศนโยบำยกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff 2558  โดยส ำหรับโรงไฟฟ้ำ BPC จะได้รับอัตรำ Fit Premium ตัง้แต่ประมำณ
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2566 และส ำหรับ BEC หำกสำมำรถเปลีย่นมำใช้ระบบ Feed in Tariff ได้ จะได้รับ
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Fit Premium จำกวันที่เปลี่ยนระบบจนถึงประมำณ พ.ค.  2563 เนื่องจำกได้เร่ิม COD ไปตัง้แต่พ.ค. 
2555 ทัง้นี ้สตูรกำรค ำนวณคือ   

FiTF + FiTv + FiTP1/  
1/ FiTP ได้รับช่วงเวลำ 1 – 8 ปีแรกหลงัจำกท่ีมีกำร COD  

 
3.2.3 ปริมำณกำรผลติไอน ำ้ควำมดนัสงู (Live Steam: ไอดี) และไอน ้ำ้แรงดนัต ่่ำ (Exhausted Steam: ไอ
เสยี)ของ BPC 

โรงไฟฟ้ำ BPC จะผลิตไอน ำ้ควำมดันสงู (ไอดี) และไอน ้ำ้ควำมดันต ่่ำ เพื่อจ ำหน่ำยให้กับโรงน ำ้ตำล 
BSF โดยปริมำณกำรผลิตของไอน ำ้ในแต่ละช่วงจะไม่เท่ำกันตำมควำมต้องกำรใช้ไอน ำ้ทัง้สองชนิดของโรง
น ำ้ตำลที่ไม่เท่ำกันในแต่ละช่วงของปี โดยสำมำรถผลิตไอน ำ้ช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing Season) 
จ ำหน่ำยไอดีให้แก่โรงงำนน ำ้ตำล (Live Steam) ปริมำณ 37 ตันต่อชัว่โมง และจ ำหน่ำยไอเสียให้แก่โรงงำน
น ำ้ตำล (Exhausted Steam) ปริมำณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

 
โรงไฟฟ้ำ BPC สำมำรถผลิตไอน ำ้ช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing season) โรงไฟฟ้ำ BPC สำมำรถ

ผลิตไอน ำ้ช่วงฤดูกำลละลำยน ำ้ตำล (Melting season) โดยจะจ ำหน่ำยไอเสียให้แก่โรงงำนน ำ้ตำล
(Exhausted Steam) ปริมำณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

โดยก ำหนดให้ ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) และไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสยี) มีรำคำขำยตำมตกลงในสญัญำ
ฯ โดยมีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 2.5 ต่อปี ตำมสญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ฯ หน้ำ 35 โดยค่ำไอน ำ้ค ำนวณจำก
ค่ำเฉลีย่จำกกำรปรับขึน้ของต้นทนุกำรผลิต 
 

ชนิดของไอน า้ 
การผลติไอน า้ต่อช่ัวโมง 

Crushing Melting Condensing 
ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) 37.00 0.00 0.00 

ไอน ้ำ้แรงดนัต ่่ำ (ไอเสีย) 35.00 35.00 0.00 
ท่ีมำ: รำยงำนควำมเห็นท่ีปรึกษำวศิวกรอิสระ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จ ำกดั  

 
หนว่ย: ตนั 

ปริมำณไอน ำ้ 2560 -25771/  
ไอน ำ้ควำมดนัสงู (ไอดี) 120,768 

ไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสีย) 189,840 
หมำยเหตุ::  
1/ ปี 2560 จะค ำนวณในระยะเวลำ 9 เดือนระหวำ่ง เม.ย. – ธ.ค. 2559 เน่ืองจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและบริษัท
ฯ คำดวำ่กองทนุจะจดัตัง้แล้วเสร็จและสญัญำโอนรำยได้สุทธิฯ จะเร่ิมในเดือน เม.ย. 2560 และก ำหนดให้สิน้สดุเดือน 
มีนำคม ปี 2578 

 
3.2.4 ค่ำวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ ของ BPC 
a) ปริมำณกำรใช้เชือ้เพลงิ (กำกอ้อย) และไอน ำ้ 
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โรงไฟฟ้ำ BPC ใช้เชือ้เพลิงกำกอ้อยจำกโรงงำนน ำ้ตำล BSF เพื่อผลติไอน ำ้ โดยแต่ละช่วงฤดกูำรผลิต
จะมีอัตรำส่วนปริมำณกำรใช้กำกอ้อยเพื่อผลิตต่อ 1 หน่วยไอน ำ้ที่แตกต่ำงกันเนื่องจำก โรงงำนน ำ้ตำลมี
ควำมต้องกำรไอน ำ้ในปริมำณที่ไม่เท่ำกันในแต่ละฤด ูและเพื่อให้ได้ผลผลติตำมนัน้ เคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรผลิต
จะต้องถูกปรับให้เหมำะสมเช่นกัน (Configuration ของโรงไฟฟ้ำเปลี่ยนตำมฤดูกำรผลิตของโรงงำนน ำ้ตำล) 
โดยจะต่ำงกันเล็กน้อย  โดยรำคำค่ำกำกอ้อยอ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึ่งมีกำรปรับตำมประมำณกำรค่ำไฟ
โดยเฉลีย่ 

 
b) กำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้ำ BEC และ BPC มีกำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ โดยโรงไฟฟ้ำจะซือ้
น ำ้จำกโรงน ำ้ตำล BSF แบ่งออกเป็นน ำ้ Condensate และน ำ้ Reverse Osmosis (RO) เพื่อใช้เป็นน ำ้ป้อน
หม้อไอน ำ้ส ำหรับผลิตไอน ำ้ โดยโรงไฟฟ้ำ BPC ในช่วงฤดูกำลหีบอ้อย (Crushing season) มีกำรซือ้น ำ้ 
Condensate ปริมำณ 35 ตนั ต่อชั่วโมง และซือ้น ำ้ RO ปริมำณ 37 ตันต่อชั่วโมง ช่วงฤดูกำลละลำยน ำ้ตำล 
(Melting season) มีกำรซือ้น ำ้ Condensate ปริมำณ 35 ตันต่อชั่วโมง  ทัง้นี ้ก ำหนดให้รำคำน ำ้ปรับขึน้ร้อย
ละ 2.5 ต่อปีตำมสญัญำซือ้ขำยน ำ้ RO และสญัญำซือ้ขำยน ำ้ Condensate โดยก ำหนดร้อยละ 2.5 ตำมร่ำง
สญัญำฯ ซึง่ค ำนวณจำกค่ำเฉลีย่จำกกำรปรับขึน้ของต้นทนุกำรผลิต  

 
กำรใช้น ำ้ประเภทต่ำงๆ Crushing Melting 

น ำ้ Condensate 35 35 
น ำ้ RO 37 - 

 
3.2.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำอื่นๆ (O&M) ของ BPC  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำตำมระบใุนสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ โดยในปี 2560 มีจ ำนวน 19 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  

a) ค่ำกองทนุกองทนุพฒันำไฟฟ้ำ (Power Development Fund) ร้อยละ 1  ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน เร่ือง กำรน ำสง่เงินเข้ำกองทุนพฒันำไฟฟ้ำส ำหรับผู้ รับ
ใบอนญุำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ  

b) ค่ำแรงพนักงำน ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี 
c) ค่ำสำธำรณปูโภค ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 2.01 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณ

กำรจำกข้อมูลในอดีต 
d) ค่ำเคมีภัณฑ์ ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณกำรจำก

ข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 
e) ค่ำน ำ้มนั ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อ้ำงอิงตำมร่ำงสญัญำฯ ซึง่ประมำณกำรจำก

ข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 
f) ค่ำบ ำรุงรักษำตำมระบใุนสญัญำให้บริกำรที่ปรึกษำงำนเดินระบบและงำนซ่อมบ ำรุงรักษำ

โรงไฟฟ้ำ 
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3.2.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของ BPC 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตำมระบใุนสญัญำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำร

โรงไฟฟ้ำโดยในปี 2560 มีจ ำนวน 6.5 ล้ำนบำท (ค ำนวณจำกระยะเวลำ 9 เดือนที่เร่ิมด ำเนินกำรโอน
รำยได้ฯ)  ซึง่อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรด ำเนินงำนจริงของ BPC ในอดีต และที่ปรึกษำวิศวกรอิสระพิจำรณำ
เทียบกบัอตุสำหกรรมแล้วเห็นว่ำเหมำะสม ประกอบด้วย 

a) เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยพนกังำนก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตำมนโยบำยบริษัท 
b) เงินเดือนผู้บริหำร ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ตำมนโยบำยบริษัท 
c) ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่ป รึกษำและผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ  (EIA/ISO) ) ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำสถำนภำพเป็นรำยปี 
ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

d) ค่ำบริกำรระหว่ำงบริษัท (inter-co) ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสว่นกลำง ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 
3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมูลอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปในอดีต 

e) ค่ำบริกำรอื่นๆ ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอัตรำเงินเฟ้อ
ทัว่ไปในอดีต 

f) ค่ำบ ำรุง ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปใน
อดีต 

g) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำภำษีโรงเรือน, ค่ำสอบบัญชี, ค่ำจ้ำงบดขีเ้ถ้ำ, ค่ำน ำ้มนั, ค่ำอบรม, ค่ำ
วสัดุสิน้เปลอืง) ก ำหนดให้เติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอัตรำเงินเฟ้อ
ทัว่ไปในอดีต 

h) ค่ำประกนัภัยกรณีธุรกิจหยดุชะงกัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำสว่นของก ำไรก่อน ดอกเบีย้ ภำษี 
ค่ำเสือ่ม และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ต่อปี ซึง่ประมำณกำรจำกข้อมลูอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไป
ในอดีต 

i) ค่ำประกนัควำมเสีย่งภัยทรัพย์สนิ ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำสว่นของมลูค่ำทรัพย์สนิต่อปี  
 
3.2.7 ค่ำเสือ่มรำคำ 

ตำมที่ระบุในสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  รำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงใน
กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ และรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำแบบเหมำรวม จะไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ แต่จะรวมค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของ
โรงไฟฟ้ำ  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจงึต้องก ำหนดสมมติฐำนค่ำเสื่อมรำคำเพื่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษี โดยก ำหนดตำมหมำยเหตปุระกอบงบ ประมำณ 19 – 27 ล้ำนบำทต่อปี 
 
3.2.8 เงินกู้  และดอกเบีย้ 

เนื่องจำกบริษัทฯจะช ำระหนีช้ ำระหนีส้ินบำงส่วนซึง่รวมถึงเงินกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กู้ ยืมมำ
จำกสถำบนักำรเงิน เพื่อปรับโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ลงทุนยิ่งขึน้ โดยคงเหลือเฉพำะหนีส้ินทำงกำรค้ำและเงินกู้  Over draft เป็นวงเงินส ำรอง ซึง่ที่ปรึกษำทำงกำร
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เงินอิสระพิจำรณำแล้วว่ำไม่ได้เป็นหนีส้ินที่มีปริมำณที่เป็นนัยยะส ำคัญ จึงก ำหนดให้ BPC ไม่มีเงินกู้และ
ดอกเบีย้ในประมำณกำร 
จำกสมมติฐำนข้ำงต้น สรุปประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ BPC ได้ดงันี ้

หนว่ย: ล้ำนบำท 
กำรใช้น ำ้ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

รำยได้กำร
จ ำหน่ำยไฟฟำ้ 

 216.0  282.9  284.8  287.6  288.7  290.7  280.3  277.0  278.3  280.4  

รำยได้กำร
จ ำหน่ำยไอน ำ้ 

 60.1  119.6  122.6  125.6  128.8  132.0  135.3  138.7  142.2  145.7  

ต้นทนุขำยและ 
O&M 

 102.1  160.6  162.7  166.6  172.7  175.0  179.1  186.1  188.4  192.8  

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำร 

 6.5  9.3  9.5  9.7  9.9  10.1  10.3  10.5  10.8  11.0  

ค่ำเส่ือมรำคำ  26.6  26.6  26.6  21.8  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  
ภำษี - - - - - 9.1 20.7 20.0 20.2 20.3 
ก ำไรสทุธิ  140.9  206.1  208.6  215.1  215.5  209.1  186.2  179.7  181.7  182.6  

           
กำรใช้น ำ้ 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578  

รำยได้กำร
จ ำหน่ำยไฟฟำ้ 

282.5  285.6  287.0  289.2  291.5  294.8  296.2  298.7   82.4  
 

รำยได้กำร
จ ำหน่ำยไอน ำ้ 

149.3  153.1  156.9  160.8  164.9  169.0  173.2  177.5   97.3  
 

ต้นทนุขำย และ
O&M 

200.3  203.1  207.7  215.8  218.7  224.2  232.8  235.9   88.3  
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำร 

11.3  11.6  11.9  12.3  12.6  13.0  13.3  13.8   3.3  
 

ค่ำเส่ือมรำคำ 19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4   19.4   

ภำษี 28.5 40.9 41.0 40.5 41.1 41.4 40.8 41.4 13.7  
ก ำไรสทุธิ 172.5  163.6  163.8  162.1  164.5  165.7  163.1  165.7   54.9   

 

3.2.9 อตัรำกำรขยำยตัวของกระแสเงินสดหลงัจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระท ำประมำณกำรทำงกำรเงินตลอดระยะเวลำของสญัญำโอนสิทธิรำยได้สทุธิจำก

กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ จงึไม่มีกระแสเงินสดหลงัจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร 
 

3.2.10 อตัรำสว่นลด (Discount Rate) 
อ้ำงอิงอตัรำส่วนลดของโรงไฟฟ้ำ BEC จะสำมำรถค ำนวณอตัรำผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำร (Re) ได้ร้อยละ 7.14 
ต่อปี และก ำหนดให้บริษัทฯไม่มีต้นทนุของหนีเ้ฉลี่ย (Kd) เนื่องจำกบริษัทฯจะน ำเงินจำกกำรจ ำหน่ำยรำยได้เข้ำกองทนุ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อช ำระหนีจ้ำกสถำบนักำรเงิน ดงันัน้ WACC จงึเท่ำกบัร้อยละ 7.14  ต่อปี ในช่วงระยะเวลำกำร
ประมำณกำร  
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ดงันัน้ สรุปกระแสเงินสดรำยได้สทุธิของกิจกำร (Free Cash Flow: FCF) ได้ดงันี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี Adder) 

 216.0  282.9  284.8  287.6  288.7  290.7  280.3  277.0  278.3  280.4  

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้  60.1  119.6  122.6  125.6  128.8  132.0  135.3  138.7  142.2  145.7  

กระแสเงินสดรำยรับ  276.1  402.5 407.4 413.2 417.5 422.7 415.6 415.7 420.4 426.1 
ต้นทนุขำยและ O&M  (102.1) (160.6) (162.7) (166.6) (172.7) (175.0) (179.1) (186.1) (188.4) (192.8) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร (6.5) (9.3) (9.5) (9.7) (9.9) (10.1) (10.3) (10.5) (10.8) (11.0) 
กระแสเงินสดรำยจ่ำย (108.7) (169.8) (172.1) (176.3) (182.6) (185.1) (189.4) (196.6) (199.1) (203.9) 

ภำษี - - - - - (9.1) (20.7) (20.0) (20.2) (20.3) 
กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ  167.5  232.7 235.2 236.9 234.9 228.5 205.6 199.1 201.1 202.0 
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดรำยได้สทุธิ 

159.02 
206.21 194.61 182.95 169.27 153.69 129.05 116.68 109.98 103.09 

 

 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578  
รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 
(กรณี Adder) 

282.5  285.6  287.0  289.2  291.5  294.8  296.2  298.7   82.4  
 

รำยได้กำรจ ำหนำ่ยไอน ำ้ 149.3  153.1  156.9  160.8  164.9  169.0  173.2  177.5   97.3   
กระแสเงินสดรำยรับ 431.9 438.7 443.9 450.1 456.4 463.7 469.4 476.2  179.7   
ต้นทนุขำยและ O&M  (200.3) (203.1) (207.7) (215.8) (218.7) (224.2) (232.8) (235.9) (88.3)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร (11.3) (11.6) (11.9) (12.3) (12.6) (13.0) (13.3) (13.8) (3.3) 

 

กระแสเงินสดรำยจ่ำย (211.6) (214.8) (219.7) (228.1) (231.3) (237.2) (246.1) (249.6) (91.6)  

ภำษี (28.5) (40.9) (41.0) (40.5) (41.1) (41.4) (40.8) (41.4) (13.7)  
กระแสเงินสดรำยได้สทุธิ 191.9 183.0 183.2 181.5 183.9 185.1 182.5 185.1  74.3   

มูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดรำยได้สทุธิ 

91.41 81.39 76.06 70.30 66.51 62.48 57.50 54.43 21.47 
 

 
นอกจำกนี ้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่ำหุ้น โดยปรับค่ำ
ของอตัรำสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC จำกเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมำณร้อยละ 0.50 ต่อปี  

 
(หน่วย: ล้านบาท) Sensitivity Analysis 

 -0.5% 0 +0.5% 
Discount Rate  6.64% 7.14% 7.64% 
มูลค่ารายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  2,179.44   2,106.11   2,036.66  
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ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมไว โดยกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคิดลดที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 6.64 - 7.64 ต่อปี จะได้
มลูค่ำรำยได้ ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 2,036.66 - 2,179.44 ล้านบาท 

 
สรุปรวมมลูค่ำ 2 โรงไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำง 3,417.54 - 3,630.84 ล้ำนบำท และ 3,056.26 - 3,255.21 ล้ำนบำท  
กรณี BEC ใช้ระบบ Feed in Tariff 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  ล้ำนบำท 
โรงไฟฟ้ำ BEC 1,380.89 - 1,451.40  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,417.54 - 3,630.84  

 
กรณี BEC ใช้ระบบ Adder 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ล้ำนบำท 
โรงไฟฟ้ำ BEC 1,019.61 - 1,075.77  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,056.26 - 3,255.21 

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระสรุปควำมเห็นเก่ียวกบักำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ ได้ดังนี ้
 
ข้อดีของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
1. กำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับเงินจำกกำรระดมทนุในกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ให้แก่กองทุน

รวมฯ 3,600 หรือประมำณ 2,400 ล้ำนบำทหลงัหักเงินลงทนุในหน่วยของกองทนุรวมฯ และหำกน ำไปช ำระ
หนีท้ัง้จ ำนวน จะท ำให้ภำระหนีส้ินลดลงประมำณ 728 ล้ำนบำท โดยจะยังคงมีเงินเหลือประมำณ 1,670 
ล้ำนบำท 

2. ทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลยังเป็นของบริษัทฯ  
3. บริษัทฯสำมำรถใช้โครงสร้ำงกองทนุรวมฯในกำรระดมทนุเพื่อกำรขยำยธุรกิจได้ในอนำคต 
4. กำรออกกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนในครัง้นีเ้ป็นกำรระดมทุนทำงเลือกหนึง่ของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลำกำร

ช ำระคืนยำวกว่ำเงินกู้ ยืมของบริษัทในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถที่จะขยำยกำรลงทุนใน
สนิทรัพย์และกำรกู้ ยืมเงินได้ดีขึน้ในอนำคต 

 
ข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
1. บริษัทฯ จะมีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวลทัง้  2 แห่ง ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำกับ

กองทุนฯ โดยจะต้องผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 8 MW 
ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำก่อนที่จะจ ำหน่ำยให้กับผู้ อื่น และจะต้องผลิตและจ ำหน่ำยไอน ำ้ควำมดันสูง
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และไอน ำ้ควำมดันต ่ำตำมปริมำณที่ก ำหนดภำยใต้ร่ำงสัญญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดันสงู (ไอดี)  และร่ำง
สญัญำซือ้ขำยไอน ำ้ควำมดนัต ่ำ(ไอเสีย) 

2. ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมโอนสทิธิรำยได้ฯ กับกองทนุฯได้แก่  

 ควำมเสีย่งจำกกำรจัดหำวตัถดิุบตำมคุณสมบติั 

 ควำมเสี่ยงจำกประสทิธิผลของกำรผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้ และบริษัทฯ มีควำมเสีย่งในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำย
นอกเหนือจำกที่คำดกำรณ์ไว้ และค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมสญัญำ โดย
ค่ำเสยีหำยจะคิดจำกมลูค่ำควำมเสยีหำยตำมที่เกิดขึน้จริง  

 
3. บริษัทฯอำจเสยีประโยชน์จำกรำยได้สว่นที่เกินจำกในสญัญำในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำกำร

วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและประสทิธิภำพของโรงไฟฟ้ำและได้ค ำนวณมูลค่ำโครงกำรจำกประมำณกำร
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคตไว้ในจ ำนวนเงินที่โอนรับจำกกองทนุฯ เป็นจ ำนวน 3,600 
ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำแล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจงึเห็นว่ำ มลูค่ำรำยได้ที่เป็นสว่นเกินในอนำคต ไม่
น่ำจะเป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคญั 
 

4. ควำมเสีย่งจำกกรณีที่กองทนุฯ อำจไม่สำมำรถเสนอขำยหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนด 
เนื่องจำกกำรโอนสิทธิรำยได้สุทธิจะต้องใช้เงินจำกกำรเสอนขำยหน่วยลงทุน จึงมีควำมเสี่ยงหำกไม่
สำมำรถเสนอขำยได้เท่ำจ ำนวนที่ต้องกำร จะท ำให้ยอดรับสทิธิโอนสทุธิต ่ำกว่ำกำรคำดกำรณ์ 
   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกองทนุฯ นีเ้ป็นกองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่มีรำยรับจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่
ค่อนข้ำงมัน่คงและมีระยะเวลำกำรขำยไฟฟ้ำแน่นอน จำกข้อดีของหน่วยลงทนุดังกลำ่วที่ปรึกษำทำงกำร
เงินจงึมีควำมเห็นว่ำน่ำจะสำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ 

 
ควำมเหมำะสมของเงื่อนไขกำรเข้ำท ำรำยกำรและเงื่อนไขอื่นๆ 
ตำมที่ชีแ้จงข้ำงต้นในสว่นของข้อมูลสรุป (Executive Summary)  

 
ในเร่ืองควำมเหมำะสมของรำคำที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ประเมินอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน โดย

พิจำรณำ  มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดรำยได้สทุธิ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 
กรณี BEC ใช้ระบบ Feed in Tariff 

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  ล้ำนบำท 
โรงไฟฟ้ำ BEC 1,380.89 - 1,451.40  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,417.54 - 3,630.84  
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กรณี BEC ใช้ระบบ Adder 
มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ล้ำนบำท 

โรงไฟฟ้ำ BEC 1,019.61 - 1,075.77  
โรงไฟฟ้ำ BPC 2,036.66 - 2,179.44 
รวม 3,056.26 - 3,255.21 
ทัง้นี ้ปัจจุบัน BPC ใช้ระบบ Feed in Tariff และยังไม่มีแผนกำรจะขอเปลี่ยนระบบ แต่ BEC ณ วันที่จัดท ำ

รำยงำนฉบบันี ้ใช้ระบบ Adder และก ำลงัด ำเนินกำรขอเปลี่ยนเป็นระบบ Feed in Tariff เนื่องจำกระบบ Feed in Tariff 
จะเอือ้ประโยชน์มำกกว่ำในด้ำนรำคำ ตำมตำรำงกำรค ำนวณรำยรับจำกอัตรำค่ำไฟในหน้ำ 72 

 
ส ำหรับรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ คือธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุนในกองทนุดงักลำ่วมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 1,200 

ล้ำนบำท หรืออำจสงูกว่ำนัน้ ตำมสมมติฐำนที่ว่ำรำคำโอนสทิธิรำยได้สทุธิจะอยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำท หรืออำจสงู
กว่ำนัน้ตำมระบุข้ำงต้น  ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำข้อดีและข้อเสีย ควำมเหมะสมของเงื่อนไขกำรเข้ำท ำรำยข้ำงต้น รวมทัง้ควำม
เหมำะสมของรำคำ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจงึสรุปว่าการเข้าท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในครัง้นี ้
สมเหตุสมผล เนื่องจำกขนำดของรำยกำรซึง่อยู่ที่ประมำณ 3,600 ล้ำนบำทหรือสงูกว่ำตกอยู่ในช่วงรำคำที่ประเมินกรณี
ระบบ Feed in Tariff และสงูกว่ำช่วงรำคำที่ประเมินกรณีระบบ Adder โดยสรุป ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ 
ผู้ถอืหุ้น ควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ในครัง้นี ้

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษำข้อมลูในเอกสำรต่ำงๆ ที่แนบมำกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสนิใจส ำหรับกำรลงมติ ซึง่กำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ ขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจและกำรตัดสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 

 



ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์  บริษัท น ำ้ตำลบรีุรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั      หน้ำ 91 

 
 

 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัดในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ขอรับรองว่ำได้พิจำรณำ และให้
ควำมเห็นข้ำงต้นด้วยควำมรอบคอบตำมหลกัมำตรฐำนวิชำชีพ โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเป็นส ำคัญ 
 
 
       ขอแสดงควำมนบัถือ 
           บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     (นำยพรเทพ ตงัคเศรณี) 
     ผู้ควบคมุกำรปฏิบติังำน 
 
ติดต่อ: บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
02-651-4447 

 

(นำยวฒุิชยั ธรรมสำโรช) 
กรรมกำร 

 รองกรรมกำรผู้จดักำร 
 

(นำยพรเทพ ตงัคเศรณี) 
กรรมกำร 

 รองกรรมกำรผู้จดักำร 
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เอกสารแนบ 1 (สรุปข้อมูลของ บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)) 
 
ข้อมูลโดยสรุปของ บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

1.    ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
 

1.1    ประวัติความเป็นมา 
บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทย่อย เป็นหนึง่ในบรรดาผู้บกุเบิกอตุสาหกรรมน า้ตาลของ

ภาคตะวนัออกเฉียงใต้โดยมีนายวิเชียร ตัง้ตรงเวชกิจ ผู้ ริเร่ิมปลกูอ่อยและส่งเสริมให้เกษตรปลกูอ้อยในจงัหวดับุรีรัมย์ เป็น
กลุม่บริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาวสรี า ทัง้ในและต่างประเทศ นานกว่า 50 ปี 
รวมถึงการน าผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลติน า้ตาลเช่น กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน า้ตาล ต่อยอดธุรกิจ
อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจผลติไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์ และธุรกิจผลติและจ าหน่ายเอทา
นอล 

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท โรงงานน า้ตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากดั (ได้รับโอนกิจการมา
จากห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานน า้ตาลสหไทยรุ่งเรือง) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2506 ด้วยทนุจดทะเบียน 2 
ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานน า้ตาลทรายแดง ที่จงัหวัดบรีุรัมย์ โดยบริษัทมีพฒันาการ และเหตุการณ์ที่ส าคัญใน
อดีต ดงัต่อไปนี ้

 
การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ส าคัญ 

ปี เหตกุารณ์ที่ส าคญั 
2556  บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั แปลงสภาพเป็น บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 

 BRR เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ทัว่ไป โดยแบ่งเป็น 
- หุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวน 180,800,000 หุ้น เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในราคามลูค่าที่ตรา

ไว้ 
- หุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 6,767,500 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการผู้บริหาร และ

พนกังาน ในราคา 2.70 บาทต่อหุ้น 
- หุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 169,182,500 หุ้น เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 

 BRD มีจ านวนชาวไร่อ้อยเพิ่มขึน้ 872 ราย และมีพืน้ที่ปลกูอ้อยมากขึน้ 8,153.92 ไร่ ในปี การ
ผลิต 2555/2556 รวมทัง้สิน้ มีชาวไร่อ้อย 7,133 ราย และพืน้ที่การปลกูอ้อย 129,516.73 ไร่ 

 BRD สร้างอากาศยานไร้คนบงัคบั (UAV) ส าหรับส ารวจไร่อ้อยเสร็จสมบูรณ์ และเร่ิมใช้บินจริง 
เมื่อเดือนมกราคม 2556 สามารถบินส ารวจได้นาน 20 นาที ที่ความสงู 300 เมตร 

2557  BSF ขยายก าลงัการผลิตเป็น 17,000 ตนัอ้อยต่อวนั 
 BRD มีจ านวนชาวไร่อ้อยเพิ่มขึน้ 2,754 ราย และมีพืน้ที่ปลกูอ้อยมากขึน้ 38,857.92 ไร่ ในปี 

การผลิต 2556/2557 รวมทัง้สิน้ มีชาวไร่อ้อย 9,887 ราย และพืน้ที่การปลกูอ้อย 168,374.65 
ไร่ 

 BRR ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
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2558  ก่อตัง้ บริษัท บรีุรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (“BAE”) ซึง่ถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายเอทานอล ปัจจบุนั ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

 ก่อตัง้ บริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าชีวมวล 
ปัจจบุนั ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้ าจากส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

 ก่อตัง้ บริษัท บรีุรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (“BSP”) ซึง่ถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ99.99 เพื่อ
รองรับการด าเนินกิจการพลงังานในอนาคต ปัจจบุนั ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 อนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้าน
บาท เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลติเพิ่มเป็น 23,000 ตนัอ้อยต่อวนั และ/หรือ เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนทัว่ไปของบริษัท 

 ปลายปี 2558 ได้รับอนมุัติจากส า นกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ให้ตัง้โรงงาน
น า้ตาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ในพืน้ที่อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ และอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั
สริุนทร์ มีก าลงัการผลติ แห่งละ 20,000 ตนัอ้อยต่อวนั 
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2.     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
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2.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัท/จ ากัด ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุน (ร้อยละ) 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ประเภท
ธุรกิจตาม
นิยามของ 
ก.ล.ต. 

ขนาดของบริษัท
ย่อยต่อขนาด
ของ Holding 
Company* 

ธุรกิจน า้ตาล 
บริษัท โรงงาน
น า้ตาลบุรีรัมย์ 
จ ากดั (“BSF”) 

1,050.00 99.90 ผลิตและ
จ าหน่ายน า้ตาล
ทราย 

บริษัทที่
ประกอบธุรกิจ
หลกั 

80.00* 
(74.00)** 

ธุรกิจผลพลอยได้ 
บริษัท บรีุรัมย์
พลงังาน จ ากดั
(“BEC”) 

135.60 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(9.9 MW) 

บริษัทย่อย 3.18* 
(7.00)** 

บริษัท บรีุรัมย์
เพาเวอร์ 
จ ากดั*** 
(“BPC”) 

170.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(9.9 MW) 

บริษัทย่อย 3.32* 
(10.00)** 

(เร่ิมด าเนินธุรกิจ
ในไตรมาสสองปี 

2558) 
บริษัท บรีุรัมย์ 
เพาเวอร์พลสั 
จ ากดั*** 
(“BPP”) 

10.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(อยู่ระหว่างการ
ขอใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
กกพ.*****) 

บริษัทย่อย N.A.**** 
(ปัจจบุนั ยงัไม่ได้
เร่ิมด าเนินธุรกิจ) 

บริษัท บรีุรัมย์
ซุปเปอร์เพาเวอร์ 
จ ากดั*** 
(“BSP”) 

5.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล
(จดัตัง้เพื่อรองรับ
โครงการผลติ
ไฟฟ้าในอนาคต) 

บริษัทย่อย N.A.**** 
(ปัจจบุนั ยงัไม่ได้
เร่ิมด าเนินธุรกิจ) 

บริษัท ปุ๋ ยตรา
กญุแจ จ ากัด 
(“KBF”) 

15.00 99.99 ผลิตและ
จ าหน่ายปุ๋ ย
อินทรีย์ 

บริษัทย่อย 8.81* 
(2.00)** 

บริษัท บรีุรัมย์อะ
โกร เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ากดั (“BAE”) 

10.00 99.99 ผลิตและ
จ าหน่ายเอทา
นอล (อยู่ใน

บริษัทย่อย N.A.**** 
(ปัจจบุนั ยงัไม่ได้
เร่ิมด าเนินธุรกิจ) 
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ชื่อบริษัท/จ ากัด ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุน (ร้อยละ) 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ประเภท
ธุรกิจตาม
นิยามของ 
ก.ล.ต. 

ขนาดของบริษัท
ย่อยต่อขนาด
ของ Holding 
Company* 

ระหว่างจดัท า 
EIA) 

ธุรกิจสนับสนุน 
บริษัท บรีุรัมย์
วิจยัและพฒันา
อ้อยจ ากดั 

70.88 99.99 วิจยั และพฒันา
เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการ
ปลกูและ
บ ารุงรักษาอ้อย 

บริษัทย่อย 4.69* 
(7.00)** 

หมายเหต ุ: * ขนาดของบริษัทย่อยต่อขนาดของ Holding Company ค านวณโดยน ารายได้ของธุรกิจหลกัของบริษัทย่อย
หารด้วยรายได้รวมปี 2558 แทนการใช้วิธีการแบ่งตามขนาดของสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการใช้รายได้ในการระบุ
ขนาดจะท าให้สามารถแสดงผล การด าเนินงานและผลตอบแทนการลงทนุจากบริษัทย่อยต่างๆ ได้ใกล้เคียงกว่าขนาดของ
สนิทรัพย์, ** ขนาดของบริษัทย่อยต่อขนาดของ Holding Company ค านวณโดยใช้เกณฑ์สนิทรัพย์ โดยน าสนิทรัพย์รวม
ของบริษัทย่อยหลงัหกัรายการระหว่างกนัมาหารด้วยสนิทรัพย์รวมของ Holding Company ณ สิน้ปี 2558, *** ถือหุ้นโดย 
บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั, **** ในปี 2558 บริษัทย่อยยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ จงึไม่สามารถคิดค านวณขนาดของ
บริษัทย่อยต่อขนาดของ Holding Company ได้, *****กกพ. คือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
 
2.3 โครงสร้างรายได้ ณ 31 ธันวาคม 2558 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายระเอียดดงัต่อไปนี  ้

  บริษัท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

1. รายได้จากการจ าหนา่ย
น า้ตาลและกากน า้ตาล               

  

  1.1 รายได้จากการขาย
น า้ตาลทราย ขาวสีร าใน
ประเทศ BSF 886.64 22.25% 908.37 22.97% 961.78 22.39% 551.80 20.37% 

  1.2 รายได้จากการขาย
น า้ตาลทรายต่างประเทศ BSF 2,188.11 54.91% 2,129.35 53.85% 2,110.52 49.13% 1,398.01 51.61% 

  1.3 รายได้จากการขาย
กากน า้ตาลในประเทศ BSF 293.59 7.37% 290.32 7.34% 358.09 8.34% 249.11 9.20% 
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  บริษัท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 
รวมรายได้จากการขาย
น า้ตาลทรายและ
กากน า้ตาล   3,368.34 84.53% 3,328.04 84.17% 3,430.39 79.85% 2,198.92 81.18% 

2. รายได้จากธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง           

  2.1 รายได้จากการขาย
ไฟฟา้ 

BEC, 
BPC 132.62 3.33% 182.53 4.62% 279.00 6.49% 198.99 7.35% 

  2.2 รายได้จากการขายปุ๋ ย KBF 275.13 6.90% 285.04 7.21% 378.30 8.81% 171.89 6.35% 

  2.3 รายได้จากการขาย
และบริการอ่ืนๆ 

BSF, 
BRD 202.78 5.09% 124.71 3.15% 138.96 3.23% 107.43 3.97% 

รวมรายได้จากธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ   610.53 15.32% 592.28 14.98% 796.26 18.53% 478.31 17.66% 

3. รายได้อ่ืนๆ* 

BRR, 
BSF, 
BRD, 
BEC 
และ 
BPC 29.93 0.75% 23.92 0.60% 63.26 1.47% 

                       

27.22  

               

1.00%  

4. ก าไร (ขาดทุน) จาด
อตัราแลกเปล่ียน BSF (24.24) -0.61% 9.79 0.25% 6.12 0.14% 

                         

4.23  

               

0.16%  

รายได้รวม   3,984.56 100.00% 3,954.03 100.00% 4,296.03 100.00% 

                  

2,708.68  

           

100.00  

หมายเหตุ * รายได้อื่นๆ ได้แก่ ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ หนีส้ญูได้รับคืน และดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

2.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001:2008 

มาตรฐานส าหรับระบบบริหารคณุภาพ “QMS” (“Quality Management System”)ซึง่มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างการบริหาร

เพื่อให้ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุ มาตรฐาน “GMP” (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห์

อนัตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม “HACCP” และมาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม ซึง่อนญุาตให้มสุลมิบริโภค

ได้ เป็นต้น น า้ตาลทรายที่ BSF ผลติได้สามารถจ าแนกได้ตามประเภท และเกรดของความบริสทุธิ์ของน า้ตาลออกเป็ น 2 

ประเภท ได้แก่ น า้ตาลทรายดิบและน า้ตาลทรายขาวสรี า 
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ตารางแสดงปริมาณการผลติน า้ตาลทรายของบริษัทจ าแนกตามประเภท ดงันี ้

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ 

น า้ตาลทรายดิบ 1z42,825.69 75.43 152,947.00 76.00 167,499.00 76.68 
น า้ตาลทรายขาวสรี า 46,511.23 24.57 48,265.00 24.00 50,916.00 23.32 

รวม 189,336.92 100.00 201,212.00 100.00 218,415.00 100.00 

 

1. น า้ตาลทรายดิบ 

น า้ตาลทรายดิบผลติจากอ้อยโดยตรงเป็ นน า้ ตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตขัน้ต้น โดยกระบวนการเค่ียวและตก

ผลกึน า้ตาล ซึง่มีค่าสีสงูกว่า 1,500 ICUMSA สจีะมีลกัษณะเป็นสนี า้ตาลเข้ม มีสิง่สกปรกเจือปนสงู ความบริสทุธิ์ต ่า เป็น

เกลด็ใสสนี า้ตาลอ่อนถึงเข้ม มีความชืน้ปานกลาง เกลด็น า้ตาลจะจบัติดกนัไม่ร่วน น า้ตาลชนิดนีไ้ม่สามารถน าไปบริโภคได้

โดยตรง ต้องน าน า้ตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือท าให้บริสทุธิ์ก่อน เพื่อผลติเป็ นน า้ตาลทรายขาว หรือน า้ตาล

ทรายขาวบริสทุธิ์ การขนถ่ายน า้ตาลทรายดิบจะขนถ่ายในลกัษณะ Bulk เพื่อจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าต่างประเทศ 

น า้ตาลทรายดิบคุณภาพสงู (High Polarization Sugar) เป็นน า้ตาลทรายดิบซึง่ผ่านกระบวนการท าให้บริสทุธิ์

บางส่ วน ท าให้สี ของน า้ตาลเป็ นสี เหลอืงแกมน า้ตาลโดยทั่วไปจะมีค่าสอียู่ระหว่าง1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถ

น ามาบริโภคได้โดยตรง ในการจ าหน่าย BSF จะน าผลติภัณฑ์น า้ตาลทรายดิบคณุภาพสงูบรรจใุนกระสอบและส่งออกไป

ขายต่างประเทศ 

2. น า้ตาลทรายขาวสีร า 

น า้ตาลทรายขาวสรี า เป็ นน า้ตาลทรายที่ผ่านกระบวนการท าให้บริสทุธิ์แล้ว แต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการลดค่าสี ท าให้สขีอง

น า้ตาลเป็นสทีอง มีค่าสไีม่เกิน 1,000 ICUMSA บริษัทผลติน า้ตาลทรายขาวเกรด 3 (น า้ตาลทรายขาวสีร า) ค่าสี 401-

1,000 ICUMSA ความชืน้ร้อยละ 0.1 เพื่อจ าหน่ายแก่ผู้กระจายสนิค้ารายย่อย (ย่ีป๊ัว) ในบริเวณชมุชน พืน้ที่ใกล้เคียงใน

จงัหวดับุรีรัมย์ และต่างจงัหวดั โดยมีขนาดบรรจภุัณฑ์หลายขนาดเพื่อเป็นทางเลอืกให้แก่ลกูค้า ดงันี ้

 - ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. 

 - ขนาดบรรจุ 50 ก.ก. 

- ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 50 ก.ก. 

- ขนาดบรรจุ 500 กรัม 

- ขนาดบรรจุ 500 กรัม ในกระสอบ 25 ก.ก. 

- ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 25 ก.ก. 
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นอกเหนือจากผลผลิตน า้ตาลที่ได้จากการผลติของโรงงานน า้ตาลแล้ว โดยทัว่ไปปริมาณอ้อย 14,000 ตนั BSF 

จะสามารถผลติน า้ตาลได้ประมาณ 1,500 ตนั และได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลติน า้ตาล ได้แก่ กากน า้ตาล 

ประมาณ 600 ตนั กากอ้อยประมาณ 3,500 ตนั และกากหม้อกรอง ประมาณ 600 ตนั ทัง้นี ้ ลกัษณะและการน าไปใช้

ประโยชน์ของผลติภัณฑ์ผลพลอยได้ มีรายละเอียดดงันี ้

- กากน า้ตาล (Molasses) 

 เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเค่ียวน า้ตาล ซึง่เป็ นสว่นของเหลวที่เหลอืหลงัจากการแยกเอาผลกึของน า้ตาล

ออกแล้ว มีลกัษณะเหนียวข้นสนี า้ตาลเข้ม องค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นน า้ตาลซูโครสที่ไม่ตกผลกึในการผลติน า้ตาลทราย

นัน้จะมีกากน า้ตาลซึง่เป็นผลพลอยได้เกิดขึน้ประมาณ 40 ถงึ 45 กิโลกรัม จากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ 1 ตนั โดยกากน า้ตาล

สามารถน าไปใช้เป็ นวตัถดิุบในการผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิ การผลติแอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชรูส อาหารสตัว์ 

น า้ส้มสายชู ซีอิว้ และซอสปรุงรส เป็นต้น 

 - กากอ้อย (Bagasse) 

เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหีบอ้อย ประกอบด้วย ธาตคุาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึง่มี

คณุสมบติัเหมาะสมสามารถใช้เป็ นเชือ้เพลงิได้อย่างดี เมื่อน ากากอ้อยไปตากจนแห้ง จะสามารถใช้เป็นเชือ้เพลงิในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ นอกจากกากอ้อยจะใช้เป็นเชือ้เพลงิ แล้วยังสามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมกระดาษไม้อัด (Fiber 

Board) แผ่น Particle board และการผลติเซลลโูลสได้ ในปัจจบุนั บริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั (BEC) และบริษัท บรีุรัมย์

เพาเวอร์ จ ากดั (BPC) ซึง่เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล โดยมีทัง้สิน้จ านวน 2 

โรงไฟฟ้า มีก าลงัการผลติติดตัง้ขนาด 9.9 เมกะวตัต์ ต่อโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่ง และใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลงิหลกั ในการผลิต

และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าสว่นภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวตัต์ ต่อโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง และน าใช้

ภายในกลุ่มบริษัทรวม 3.8 เมกะวตัต์ ส าหรับกากอ้อยส่วนที่เหลือจากการใช้ผลติกระแสไฟฟ้ าจะจ าหน่ายให้กบัโรงงาน

ไฟฟ้ าชีวมวลแห่งอื่น ๆ 

- กากหม้อกรอง (Filter cake) 

เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกรองน า้อ้อยหลงัจากพกัใสแล้ว กากตะกอนจะมีน า้ตาลติดออกมาพอสมควร มี
สารอาหาร เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ สามารถใช้ในการปรับปรุงดินได้ เพราะมีความพรุนในตวัจึงช่วยการกระจายน า้
ในดิน นอกจากนี ้ ยงัพบว่าสามารถปรับสภาพดินให้ร่วนซุยมีความเป็นกรดลดลง หรือใช้แก้น า้ที่มีสภาพเป็นกรดได้ 
นอกจากกากหม้อกรองจะใช้เป็นปุ๋ ยแล้ว ยงัสามารถน าไปใช้ท าอาหารสตัว์ หรือผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย 

ปัจจบุนั BSF ได้จ าหน่ายกากหม้อกรองให้แก่บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั หรือ KBF ซึง่เป็นบริษัทในเครือน า้ตาล
บรีุรัมย์ ด าเนินธุรกิจผลติปุ๋ ยอินทรีย์ โดยใช้กากหม้อกรองเป็นวัตถดิุบหลกัในการผลติปุ๋ ยอินทรีย์ และจ าหน่ายปุ๋ ยให้แก่ 
BRD เพื่อน าไปสง่เสริมแก่ชาวไร่ในพืน้ที่สง่เสริม เพื่อให้ชาวไร่ได้ปุ๋ ยที่มีคณุภาพ ท าให้ผลผลติต่อไร่อ้อยสงูขึน้ 

ทัง้นีใ้นกระบวนการผลติน า้ตาลนัน้ จะเกิดไอน า้ซึง่ใช้ประโยชน์ในการขบัเคลือ่นเคร่ืองจกัร รวมถงึผลิตไฟฟ้าจาก
ไอน า้ที่เกิดขึน้ BSF มีก าลงัการผลติไฟฟ้ าจากไอน า้ 12 เมกะวตัต์ โดยปัจจบุนัสามารถผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะวตัต์ 
เพื่อใช้ภายในพืน้ที่บริเวณโรงงานน า้ตาล ซึง่เป็นการช่วยลดต้นทนุค่าไฟฟ้า รวมถงึเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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3. ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.1 ผู้ถอืหุ้น 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 01 รายแรก ข้อมูลวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 
ล าดบั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท ทนุบรีุรัมย์ จ ากัด 338,380,000 50.0% 
2 กลุม่ครอบครัว ตัง้ตรงเวชกิจ 109,730,000 16.2% 
3 กลุม่ครอบครัว เสรีวิวฒันา 39,166,800 5.8% 
4 นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกลุ 27,407,500 4.0% 
5 นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ 27,407,500 4.0% 
6 นายณฐัพฒัน์ คหนุรักษ์ 9,174,900 1.4% 
7 นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 7,200,000 1.1% 
8 นายไพโรจน์ ศิวะพรชยั 6,274,450 0.9% 
9 น.ส.จติุรัตน์ ชาติภิญโญ 5,417,300 0.8% 

10 นายดุสติ วงศ์สทุธิโรจน์ 3,970,000 0.6% 
  ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 102,621,550 15.2% 
  รวม       676,750,000.00  100.00 
ที่มา: http://www.set.or.th  

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการของบริษัททัง้หมดปัจจบุนัมีจ านวน 9 ท่าน ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 

  ชื่อ   ต าแหน่ง  

1 นาย ประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

2 นาย อนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการผู้จดัการ 

3 นาง วนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์ กรรมการ 

4 นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการ 

5 นางสาว จิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

6 นาย สฤษด์ิ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

7 นาย อดิศกัด์ิ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการ 

8 นาง สนีวล ทศัน์พนัธุ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

9 นาย ศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา: http://www.set.or.th  
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน            
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 34.44 1.88 348.53 6.47 213.92 3.16 007.92 0.59 
ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 93.41 2.41 302.87 5.62 227.94 3.37 350.14 4.73 
ลกูหนีช้าวไร่สทุธิ 1,024.84 26.29 770.79 14.31 908.50 13.44 855.55 11.53 
สนิค้าคงเหลอื 666.12 17.09 610.54 11.34 715.21 10.58 0,258.55 16.96 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 39.59 1.02 73.37 1.36 48.71 0.72 49.67 0.67 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,858.40 47.68 2,106.11 39.11 2,114.28 31.27 2,632.72 35.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินลงทนุทัว่ไป - - 1.98 0.04 1.90 0.03 1.95 0.03 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,800.31 46.19 3,052.00 56.67 4,264.59 63.07 4,550.29 61.32 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ - - 12.01 0.22 17.21 0.25 27.95 0.38 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี-สทุธิ 234.48 6.12 211.38 3.92 201.97 2.99 200.72 2.70 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2.79 1.17 2.19 1.14 6.29 1.19 6.80 1.19 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,039.49 53.32 3,279.56 60.89 4,647.82 68.73 4,787.71 64.52 
รวมสินทรัพย์ 3,897.89 100.00 5,385.67 100.00 6,762.11 100.00 7,420.43 100.00 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น            

หนีส้ินหมุนเวียน            
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 
เงินเบิกเกินบญัชี 43.65 1.12 34.44 0.64 0.01 0.00 0.94 0.01 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 842.60 21.62 488.66 9.07 512.26 7.58 571.14 7.70 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,471.36 37.76 2,174.93 40.38 1,481.96 21.92 2,074.77 27.96 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถงึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 85.12 2.18 159.88 2.97 304.30 4.50 305.18 4.11 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สว่นที่ครบก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 14.87 0.38 10.15 0.19 10.57 0.16 8.44 0.11 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29.63 0.76 4.31 0.08 12.87 0.19 27.47 0.37 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  34.88 0.90 31.49 0.58 26.91 0.40 17.04 0.23 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  2,522.11 64.72 2,903.85 53.92 2,348.88 34.74 3,004.99 40.50 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน            
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 691.91 17.76 452.90 8.41 1,390.19 20.56 1,376.44 18.55 
หุ้นกู้  -   -   850.00 12.57 850.00 11.45 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้าง
หรือเกษียณอายุ 32.71 0.84 30.84 0.57 32.79 0.48 33.99 0.46 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นที่ครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 15.49 0.40 9.67 0.18 14.07 0.21 12.25 0.17 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  740.10 18.99 493.41 9.16 2,287.05 33.82 2,272.69 30.63 

รวมหนีส้ิน 3,262.21 83.71 3,397.26 63.08 4,635.93 68.56 5,277.68 71.12 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น            

หนว่ย : ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 
 ทนุเรือนหุ้น            
 ทนุจดทะเบียน 676.75 17.37 676.75 12.57 676.75 10.01 676.75 9.12 
 ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 507.57 13.02 676.75 12.57 676.75 10.01 676.75 9.12 
 สว่นต ่ากว่าทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของ
เงินทนุ (0.42) (0.01) (0.35) (0.01) (0.41) (0.01) (0.37) (0.00) 
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 11.50 0.30 954.67 17.73 954.67 14.12 954.67 12.87 
 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม         
  จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 1.86 0.05 18.10 0.34 25.67 0.38 36.11 0.49 
  ที่ยงัไม่ได้จดัสรร 114.14 2.93 338.97 6.29 468.90 6.93 474.83 6.40 
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0.02 0.00 0.27 0.00 0.59 0.01 0.78 0.01 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 634.67 16.29 1,988.40 36.92 2,126.17 31.44 2,142.76 28.88 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,896.89 100.00 5,385.67 100.00 6,762.11 100.00 7,420.43 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ย : ล้านบาท 
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งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 
ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2558 %  ปี 2559 % 

รายได้           
รายได้จากการขายและบริการ 3,978.87 99.25 3,920.32 99.15 4,226.65 98.39 2,698.51 99.04 2,677.23 98.84 
รายได้อื่น 29.93 0.75 33.71 0.85 69.21 1.61 26.29 0.96 31.46 1.16 

รวมรายได้ 4,008.80 100.00 3,954.03 100.00 4,295.86 100.00 2,724.79 100.00 2,708.69 100.00 

ค่าใช้จ่าย           
ต้นทนุขายสินค้าและให้บริการ 3,213.04 80.15 3,089.68 78.14 3,321.65 77.32 1,992.37 73.12 2,129.57 78.62 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 142.85 3.56 160.27 4.05 175.73 4.09 133.98 4.92 133.01 4.91 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 285.54 7.12 300.60 7.60 346.94 8.08 175.64 6.45 170.27 6.29 

รวมค่าใช้จ่าย 3,641.43 90.84 3,550.55 89.80 3,844.32 89.49 2,301.99 84.48 2,432.85 89.82 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 367.37 9.16 403.48 10.20 451.54 10.51 422.80 15.52 271.60 10.03 
ต้นทนุทางการเงิน (96.94) (2.42) (117.02) (2.96) (125.49) (2.92) (85.03) (3.12) (78.07) (2.88) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (64.86) (1.62) (50.15) (1.27) (53.70) (1.25) (61.36) (2.25) (32.34) (1.19) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 205.56 5.13 236.31 5.98 272.35 6.34 276.41 10.14 165.43 6.11 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:           
   ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการผลประโยชน์
พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (9.29) (0.23) 5.00 0.13 1.89 0.02 - - - - 

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย - - 0.07 0.00 (1.16) (0.00) (0.01) (0.00) 1.14 1.11 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 196.27 4.90 241.49 6.11 273.18 6.36 276.40 10.14 165.47 6.11 

การแบ่งปันก าไร           

หนว่ย : ล้านบาท 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 
ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2558 %  ปี 2559 % 

   สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 205.32 5.12 235.97 5.97 271.96 6.33 276.06 10.13 065.24 6.10 
   สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.24 0.01 0.34 0.01 0.38 0.01 0.35 0.01 1.08 0.01 
  205.56 5.13 236.31 5.98 272.35 6.34 276.41 10.14 165.43 6.11 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม           
   สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 196.05 4.89 241.14 6.10 272.79 6.35 276.05 10.13 065.28 6.10 
   สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.23 0.01 0.34 0.01 0.38 0.01 0.35 0.01 1.08 0.01 
  196.27 4.90 241.49 6.11 273.18 6.36 276.40 10.14 165.47 6.11 

 
งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 077.41 43.19 039.19 (214.63) (148.58) 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (714.03) (1,354.81) (1,330.43) (443.39) (373.60) 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาทนุ 504.42 1,625.82 1,056.73 446.60 426.17 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ (32.21) 314.09 (134.61) (211.43) (96.01) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 66.65 34.44 348.53 348.53 213.92 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 34.44 348.53 213.92 137.10 117.92 

 

หนว่ย : ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายการ 

30-
ธ.ค.-55 

31-ธ.ค.-
56 

31-ธ.ค.-
57 

31-ธ.ค.-
58 

30-มิ.ย.-59 

     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.96 0.74 0.73 0.9 0.88 

อตัราก าไรขัน้ต้น  (%) 21.54% 19.25% 21.19% 21.41% 20.46% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 8.77% 5.18% 6.03% 6.44% 6.18% 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น(%) 77.30% 38.21% 18.02% 13.24% 7.72% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (%)      11.17% 5.91% 5.09% 4.48% 2.23% 

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 5.93 5.14 1.71 2.18 2.46 

 
5. ค าอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายและให้บริการเท่ากบั 
3,920.32 ล้านบาท และ 4,226.65 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่รายได้เพิ่มขึน้ 306.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.81 จากปริมาณการผลิตและจ าหน่ายกากน า้ตาล ปุ๋ ย และไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่บริษัท
ฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายและให้บริการเท่ากบั 2,677.23 ล้านบาท ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
21.28 ล้านบาท 

ทัง้นีป้ระมาณร้อยละ 70  ถงึร้อยละ 85 ของรายได้จากการจ าหน่ายน า้ตาลเป็นรายได้สง่ออกน า้ตาลไปยงั
ตลาดโลก และราคาดังกลา่วอิงกบัราคาตลาดโลก ดงันัน้ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลกจงึสง่ผลต่อรายได้ของบริษัท ซึง่
ราคาเฉลี่ยน า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ลดลงจาก 21.57 เซ็นต์/ปอนด์ในปี 2555 เหลอื 17.47 และ 16.34 
เซ็นต์/ปอนด์ ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายน า้ตาลลดลงเล็กน้อยจาก 3,074.75 ล้านบาท
ในปี 2556 เหลอื 3,037.72 ล้านบาท ในปี 2557 และต่อมาในปี 2558 แม้ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมาย
เลข 11 ลดลงเหลอื 14.37 เซ็นต์/ปอนด์ แต่ปริมาณขายเพิ่มขึน้ท าให้ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายน า้ตาลยังเพิ่มขึน้เป็น 
3,072.30 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทผลติและจ าหน่ายได้จะเพิ่มขึน้จาก 189,000ตนัในปี 2556 เป็น 201,000 ตนัในปี 2557  และ
เป็น 226,000 ตนัในปี 2558  และเป็น 240,000 ตนัในปี 2559 อย่างไรก็ตามการที่ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดิบปรับตวัลดลง 
ยงัคงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากกว่าปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ ในสว่นของธุรกิจผลพลอยได้ ในปี 2555 BEC 
ได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากกากอ้อยให้กบั กฟภ. ได้ในเดือนพฤษภาคมปี 2555 นอกจากนี ้ บริษัทย่อย
ของบริษัทอีกแห่งหนึง่ คือ บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ  จ ากดั (“KBF”) ได้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี 
2555 ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มมลูค่าจากผลติภัณฑ์พลอยได้ มีผลก าไรและกระแสเงินสดจากการเนินงานดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2558 BPC ได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากกากอ้อยให้กบั กฟภ. ได้ในเดือนเมษายนปี 
2558 ทัง้นีใ้นปี 2557 และปี 2558 ถงึปัจจบุนั ท าให้บริษัทสามารถช าระเงินกู้ ระยะยาวได้ตามก าหนด และน าเงินสว่นที่
เหลอืไปลงทนุเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวในอนาคต 
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ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการเท่ากบั 3,089.68 
ล้านบาท และ 3,321.65 ล้านบาท ตามล าดบั โดยต้นทนุขายและการให้บริการเพิ่มขึน้ในปี 2558 จากสาเหตหุลกัคือ การ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ ค่ากากอ้อย ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลติจากการเปิดด าเนินการโรงไฟฟ้าเพิ่ม 1 
โรง และรวมถึงต้นทนุการจ าหน่ายปุ๋ ยปรับตัวเพิ่มขึน้ด้วยตามปริมาณอ้อยเข้าหีบ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่
บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการเท่ากบั 2,129.57 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 137.19 
ล้านบาท จากสาเหตหุลกัคือการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าที่สะท้อนปริมาณการผลติกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากบั 160.27 ล้าน
บาท และ 175.73 ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการ
สง่ออกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 133.01 ล้าน
บาท ซึง่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากบั 300.60 ล้าน
บาท และ 346.94 ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 46.36 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน
และค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายพนกังานเป็นส าคญั รวมถงึการเพิ่มขึน้ของของค่าเสือ่มราคาสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ตามมลูค่าการลงทนุ
ในเคร่ืองจักรและอปุกรณ์เพื่อขยายก าลงัการผลิต ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 
170.27 ล้านบาท ซึง่ไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคัญจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากบั 117.02 ล้านบาท 
และ 125.49 ล้านบาท ตามล าดบั ต้นทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้นัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ส าหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 78.07 ล้าน
บาท ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีต้นทนุทางการเงินอยู่ที่  85.03 ล้านบาท  

ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 236.31 ล้านบาท และ 272.35 
ล้านบาท ตามล าดบั แม้ว่าราคาน า้ตาลโดยเฉลีย่จะลดลง แต่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าจากโรงงงาน
ไฟฟ้าแห่งที่ 2 BPC ที่เร่ิมผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2558 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 
165.43 ล้านบาท ซึง่ลดลง 110.98 ล้านบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีเ้นื่องจากการบนัทกึต้นทนุน า้ตาลที่สงูขึน้ตาม
ราคาตลาดโลก ขณะที่ราคาขายน า้ตาลที่สะท้อนการปรับขึน้ยงัไม่ได้ขาย  ณ วนัสิน้งวดนี ้ อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้ว
ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และ อตัราก าไรสทุธิ 
ค่อนข้างสม ่าเสมอ 
5.2 ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 5,385.67 ล้านบาท 
6,762.11 ล้านบาท และ 7,420.43 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่มาจากการให้เงิน
สง่เสริมสนิเชื่อเพาะปลกู (เงินเก๊ียว) กับชาวไร่อ้อยเพิ่มขึน้ตามปริมาณก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้ สนิค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึน้เป็น
เป็นตามฤดกูาล เนื่องจากช่วงสิน้เดือนมิถนุายน เป็นช่วงปิดเป็นฤดกูาลผลติ ในขณะที่ช่วงสิน้ปี เป็นช่วงเร่ิมต้นของฤดกูาล
ผลติ  และการลงทนุในสว่นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อการขยายก าลงัการผลติจาก 14,000 ตันต่อวนั เป็น 17,000 
ตนัต่อวนั จนถงึ 24,000 ตนัต่อวนัในปี 2559 การลงทนุเก่ียวกับการพฒันาผลติภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์
จากกากหม้อกรอง และ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอ้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ BPP ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าโรงที่ 3 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
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อย่างไรก็ดี สดัสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนเมื่อเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวมลดลง จากร้อยละ 39.11 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 เหลอืร้อยละ 35.48 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในสว่นของที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้อย่างมาก ในปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  เท่ากับ 3.397.26 ล้า นบาท 
4,635.93 ล้านบาท และ 5,277.68 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวม ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการออกหุ้นกู้
ในปี 2558 และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ ขยายก าลงัการผลติ และ
เพื่อเป็นเงินทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 

อย่างไรก็ดี หนีส้ินหมุนเวียนเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมลดลง จากร้อยละ 53.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 เหลือร้อยละ 40.50 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และการออกหุ้นกู้ในปลายปี 2558 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 2558 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 เท่ากับ 1,988.40 ล้าน
บาท 2,126.17 ล้านบาท และ 2,142.76 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากผลการ
ด าเนินงานที่ดีท าให้ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ และส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้ในปี 2557 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นใหม่
ให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  
 
5.3 วิเคราะห์สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 31 

ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 177.40 ล้านบาท 343.09 ล้านบาท และ 139.09 ล้านบาท ตามล าดบั  
ส าหรับบัญชีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 

(148.58) ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66.05 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัในปี 2558 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 

2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั (714.03) ล้านบาท (1,354.81) ล้านบาท และ (1,330.43) ล้านบาท ตามล าดบั  
ส าหรับบัญชีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุเท่ากบั 

(373.60) ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66.79 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัในปี 2558 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 31 

ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 504.42 ล้านบาท 1,625.82 ล้านบาท และ 1,056.73 ล้านบาท ตามล าดบั  
ส าหรับบัญชีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากบั 

426.17 ล้านบาท ลดลง 20.43 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัในปี 2558 
 
 
 

5.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
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 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 และ 30 

มิถนุายน 2559 เท่ากบั 0.74 เท่า 0.73 เท่า 0.9 เท่า และ 0.88 เท่า ตามล าดบั ทัง้นีท้ี่ผ่านมาบริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที่เพิ่มขึน้
ใน ปี 2558 และ ณ สิน้เดือน มิถนุายน 2559  

 อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการท าก าไรที่อยู่

ในเกณฑ์ที่ดี  โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2556 2557 2558 และ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น เท่ากบั ร้อยละ 
09.25 ร้อยละ 20.09 ร้อยละ 20.40 และร้อยละ 21.46 ตามล าดับ และอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั ร้อยละ 5.08 ร้อยละ 6.13 
ร้อยละ 6.44 และร้อยละ 6.18 ซึง่อตัราสว่นความสามารถในการท าไรปรับตวัอยุ่ในระดบัคงที่ ภายใน3ปีที่ผ่านมานี  ้

 อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2556 2557  2558 และ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราตอบแทนต่อสนิทรัพย์ ร้อยละ 

5.59 ร้อยละ 5.19 ร้อยละ 4.48 และร้อยละ 2.23 และ อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 38.20 ร้อยละ 08.12 ร้อยละ 
03.24 และร้อยละ 7.72 โดยบริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นที่ลดลงจากปี 2556 ที่มีอตัราผลตอบแทนถงึร้อยละ 
38.21 เร่ืองจาก ในปี 2556 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นที่น้อยเมื่อเทียบกบัหนีส้นิ จึงท าให้มีผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นที่สงู  

 
 

6. ภาวการณ์แข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน า้ตาลทรายของไทย 
1.1) อุปสงค์และอุปทานน า้ตาลทรายของโลก 

หน่วย: ล้านตัน 

  

ปริมาณการผลติ การบริโภค และปริมาณน า้ตาลคงเหลือของโลก (ตุลาคม - กนัยายน) 

2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 25556/57 2557/58 2558/59 
การผลติ 166.52 151.615 158.451 165.201 174.575 184.098 181.347 181.729 176.903 
การบริโภค 161.042 161.968 162.567 162.774 168.425 172.461 175.997 178.851 181.658 

ปริมาณคงเหลือ 70.517 71.533 60.048 55.951 57.13 63.684 72.787 77.491 78.444 

ที่มา: World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 
05.02.2016 
 
 ฤดกูารผลติ ปี 2557/58 เป็นปี ที่ผลผลิตน า้ ตาลทรายของทัง้โลกเร่ิมได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ขณะเดียวกนั ส านกัวิจยัหลาย ๆ แห่ง ชีว้่า โลกเร่ิมเข้าสู่ภาวะอปุสงค์ต่อน า้ตาลทรายเร่ิมสงูกว่าอปุทานในระดบั 
500,000 ตนั และคาดว่าจะสงูขึน้ในช่วงฤดกูารผลิตปี 2558/59 อย่างไรก็ตาม ปริมาณสต๊อกในประเทศที่มีการบริโภค
น า้ตาลทรายมากเช่น จีน และอินเดีย ยงัอยู่ในระดบัสงู ท าให้ราคาน า้ตาลทรายไม่ได้ปรับตัวสงูขึน้ 

 
1.2) อุตสาหกรรมน า้ตาลทรายของโลก 

หน่วย: ล้านตนั 
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ประเทศผู้ผลิต
น า้ตาลราย
ใหญ่ 

 ผลผลิตน้า ตาล (ตลุาคม – กนัยายน) 
2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 

บราซิล 35.2 41.1 39.5 34.7 38.8 
อินเดีย 28.6 27.3 26.5 29.0 26.0 
จีน 12.5 14.2 14.4 11.4 9.2 
สหภาพยโุรป 19.0 17.4 17.1 19.0 14.9 
สหรัฐอเมริกา 7.7 8.1 7.6 7.8 8.1 
ไทย 10.5 10.3 11.6 11.3 10.3 
ออสเตเลยี 3.6 5.0 4.0 5.1 4.8 
ที่มา: 1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 
05.02.2016 2. India Sugar Millers Association (ISMA) 3. Sucden 4. ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
 ประเทศผู้ผลิตส าคญัมีผลผลิตน า้ตาลทรายลดน้อยลง เนื่องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino โดยเฉพาะ
ในอินเดีย และจีน ท าให้คาดว่าในปี 2559 โลกจะขาดแคลนน า้ตาลทรายประมาณ 4 - 5 ล้านตนั ในกรณีของประเทศจีน
ผลผลิตน า้ตาลทรายปรับตัวลดลงมาก จากปัญหาภัยแล้งและพืน้ที่เพาะปลกูลดน้อยลง 

1.3) การบริโภคน า้ตาลทรายของประเทศผู้บริโภคส าคัญของโลก 
หน่วย: ล้านตนั 

ประเทศผู้บริโภคส าคัญของโลก 
ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม – กนัยายน) 

2554/55 2555/56 25556/57 2557/58 2558/59 
อินเดีย 24.5 25.3 26.2 27.2 27.7 
สหภาพยโุรป 19 19 19.2 19.3 19.3 
จีน 15.3 15.7 16.1 16.6 17.1 
บราซิล 12.6 12.7 12.6 12.4 12.4 
สหรัฐอเมริกา 10.2 10.6 11.1 10.9 10.9 
อินโดนีเซีย 5.6 5.9 6.3 6.5 6.7 

ที่มา: 1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 
05.02.2016 2. Indian Sugar Mills Association (ISMA) 3. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย กระทรวง
อตุสาหกรรม 

ด้วยอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากร ท าให้อินเดียและจีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคน า้ตาล
ทรายสงูมาก และทิศทางการบริโภคน า้ตาลทรายของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระดบั 2% ต่อปี โดยทวีปเอเชียเป็น
พืน้ที่ที่มีการขาดแคลนมากที่สดุ ปัจจบุนั โลกบริโภคน า้ตาลทรายปีละ180 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 200 ล้านตนั ใน
อีก 3 - 4 ปีข้างหน้า โดยทวีปเอเชียและแอฟริกามีการเติบโตสงู ขณะที่อเมริกาและยุโรปมีการเติบโตในแบบคงที่ ซึง่เป็ นโอ
กาสที่ส าคัญของประเทศไทยในฐานะผู้สง่ออกน า้ตาลทรายอนัดบั 1 ของทวีปเอเชีย ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลติน า้ตาลทรายป้ 
อนตลาดเอเชีย และแอฟริกาบางสว่น 
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1.4) การส่งออกน า้ตาลทรายของประเทศผู้ส่งออกส าคัญของโลก 
หน่วย: ล้านตนั 

ประเทศผู้สง่ออกส าคญั 
ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม – กนัยายน) 

2554/55 2555/56 25556/57 2557/58 2558/59 
บราซิล 22 29.6 24.7 23.7 25.4 
ไทย 7.2 7 7.3 8 7.9 
ออสเตเลยี 2.6 3.1 3.2 3.6 3.6 
กวัเตมาลา 1.7 2 1.8 2.5 2.2 
อินเดีย 3.8 1 2.7 2.6 2 
ประเทศอื่นๆ 23.1 24.1 24.7 24.6 24.9 

ที่มา: 1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 
05.02.2016 2. Sucden 3. ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แม้ว่าปริมาณการสง่ออกน า้ตาลทรายของไทยจะตามหลงับราซิลถงึ 3 เท่า แต่บทบาทของไทย ในตลาดน า้ตาล
ทรายของโลกก็มีความส าคัญมากขึน้ตามปริ มาณน า้ตาลทรายส่งออกที่ขยายตวัขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์ El Nino ก็เป็นปัจจยัที่ส าคญัประการหนึง่ที่สง่ผลต่อดลุยภาพ
น า้ตาลทรายของโลก 
 ในปี 2558 บริษัทมียอดส่งออกน า้ตาลทรายรวม 160,000 ตนั ทัง้นี ้ตลาดส าคัญที่สดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ เกาหลี
ใต้ อินโดนีเซีย ไต้หวนั โมซมับิก และจีน 

1.5) ตารางแสดงการน าเข้าน า้ตาลทรายของประเทศผู้น าเข้าส าคัญของโลก 

ประเทศผู้น าเข้าส าคญั 
ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม – กนัยายน) 

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 
อินโดนีเซีย 2.8 4.2 3.8 3.1 4.2 
สหรัฐอเมริกา 3.3 2.9 3.2 3.3 2.9 
จีน 4.3 3.7 4 5 4.5 
สหรัซอาหรับเอมิเรตส์ 2.1 2.2 2.5 1.9 2.2 
มาเลเซีย 1.9 1.9 2 2 2 
ประเทศอื่นๆ 46.4 49.4 48.3 47.7 48.4 

ที่มา: 1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 
05.02.2016 2. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย กระทรวงอตุสาหกรรม 
 จากผลกระทบของสภาพการเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ และการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
การปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซียน (ATIGA) สง่ผลให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึน้ใน
การขยายตลาดน า้ตาลทราย โดยเฉพาะในปี 2559 ที่ความได้เปรียบด้านภาษีน าเข้าของน า้ตาลทรายไทยในตลาด
อินโดนีเซียเร่ิมมีผลชัดเจนเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ 

2) ไทยกับตลาดน า้ตาลทรายโลก 
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ไทยเป็นประเทศผู้สง่ออกน า้ตาลทรายอนัดบั 1 ของทวีปเอเชีย และอาเซียน ขณะที่ในระดบัโลกจดัอยู่ในอนัดบัที่ 2 
รองจากประเทศบราซิล ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งส าคญัคือ บราซิล และออสเตรเลียเนื่องจากมีที่ตัง้อยู่ในทวีป
เอเชีย ซึง่เป็นภูมิภาคที่มีความต้องการบริโภคน า้ตาลทรายมากกว่าปริมาณที่ผลติได้ปีละประมาณ 10 ล้านตนั และคาดว่า
ในปี 2563 ช่องว่างของอปุสงค์และอปุทานนีจ้ะมากถึง 15 ล้านตนั ท าให้ไทยมีโอกาสสงูในฐานะผู้สง่ออกส าคญัของเอเชีย 

แม้ว่าจะมีโอกาสมากในการผลติน า้ตาลทรายเพื่อสนองความต้องการในตลาดทวีปเอเชีย แต่ไทย ก็ยงัคงเผชิญกบั
ความท้าทายหลายประการ อาทิ การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ การผนัผวนของราคา ที่มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามามี
อิทธิพล การขาดแคลนระบบชลประทาน และการขาดงานวิจยั เป็นต้น 

 
2.1)   สถติิราคาน า้ตาลทราย 

ราคาน า้ตาลทรายดิบ นิวยอร์ก หมายเลข 11 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558 
หน่วย: เซนต์/ปอนด์

 
ที่มา: F.O. Lichts’ International Sugar & Sweetener Report, January 5, 2016, Vol. 148 No. 1 
 

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2554 ราคาน า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก No. 11 ท าสถิติพุ่งขึน้สงูสดุที่ 36เซนต์/ปอนด์ 
และค่อย ๆ ปรับตวัลดลงเร่ือย ๆ มาแตะที่ระดบัต ่ากว่า 14 เซนต์/ปอนด์ เป็นระยะเวลาสัน้ๆ ช่วงปลายปี 2557 การปรับตัว
ลดลงของราคาน า้ตาลทรายดิบเป็ นผลมาจากการขยายพืน้ที่เพาะปลกูอ้อย และก าลงัการผลติน า้ตาลทรายของประเทศ
ผู้ผลติส าคัญ ท าให้เกิดอปุทานส่วนเกินขึน้ในตลาด ขณะที่อปุสงค์ของการบริโภคน า้ตาลทรายเติบโตเพียงปี ละประมาณ 
2% อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2559 ส านักวิจยัหลายแห่ง คาดการณ์ว่า ตลาดจะเข้าสูภ่าวะที่อปุสงค์สงูกว่าอปุทาน และราคา
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น า้ตาลทรายมีแนวโน้มที่จะปรับตวัสงูขึน้หลงัจากที่ลดลงมาแตะระดบั 10.13 เซนต์/ปอนด์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 
ก่อนจะปรับตัวขึน้ไปแตะระดบั 15.24 เซนต์/ปอนด์ ในเดือนธันวาคม 2558 

2.2) อุตสาหกรรมน า้ตาลทรายไทยกับอันดับที่ 2 ของโลก และมีที่ตัง้อยู่ในทวีปเอเชียที่มีอปุสงค์การบริโภค
น า้ตาลทรายสงูกว่าอปุทานปี ละประมาณ 10 ล้านตนั ท าให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งส าคัญคือ บราซิลและ
ออสเตรเลยี ประกอบกบัพนัธกรณีภายใต้เขตการค้าเสรีกรอบการเจรจาต่างๆ ทัง้ในระดับทวิภาคี ระดบัภูมิภาค และระดบั
พหภุาคี ซึง่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามโดยมีเป้ าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทย เร่ิม
เข้าสูก่ระบวนการของการบงัคบัใช้มากขึน้เป็นล าดบัและคาดว่าจะเป็นกลไกส าคัญในการเพิ่มโอกาสให้กบัน า้ตาลทราย
ของไทย เขตการค้าเสรีกรอบส าคญั 
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด ำ เนินก ำรโดย BEC และ BPC 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 การผลติไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.55 เป็นไปตามการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 
จากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็กร้อยละ 12.53 9.47 และ 9.46 ตามล าดับ ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ปรับ
ลดลงร้อยละ 19.36 การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 58,910 กิกะวตัต์ชั่วโมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึน้ของภาคครัวเรือนร้อยละ 12.53 ภาคส่วนอื่นที่ส่าคัญ ได้แก่ ภาคธุรกิจ กิจการขนาดเล็ก และอตุสาหกรรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.47 9.46 และ 3.59 ตามล าดบั ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ปรับลดลงร้อยละ 19.36 เนื่องจากความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเพื่อสบูน า้ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง  ท าให้มีปริมาณน า้ไม่เพียงพอต่อการพาะปลูก  ทัง้นี ้การผลติไฟฟ้ารายเดือนมี
รายละเอียดดงันี ้

 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ท าให้ค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าสงูสดุอยู่ที่ 28,470 เมกะวตัต์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 และความต้องการพลงังานไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 
          ในปี 2559 จะมีโรงไฟฟ้าเข้าใหม่เข้าระบบ ก าลงัผลติรวม 3,554 เมกะวตัต์ และปลดออกจากระบบจ านวน 748 
เมกะวตัต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 2 ก าลงัผลติ 824 เมกะวตัต์ ก าหนดจ่ายไฟฟ้าในเดือนมกราคม 2559 
โรงไฟฟ้าลกิไนต์หงสา สปป.ลาว เคร่ืองที่ 3 ก าลงัผลติ 491 เมกะวตัต์ เดือนมีนาคม 2559 ปลดโรงไฟฟ้าขนอม 748 เมกะ
วตัต์ ออกจากระบบ และน าเข้าโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ 930 เมกะวตัต์ เดือนมิถนุายน 2559 ที่เหลอืเป็นโรงไฟฟ้าของผู้ผลติ
ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ซึง่ใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ 810 เมกะวตัต์ และพลงังานหมนุเวียน 495 เมกะวตัต์ 
          ก าลงัผลติที่เพิ่มขึน้ของ กฟผ. ในปี 2559 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 2 จะช่วยสร้างความมัน่คงของระบบ
ไฟฟ้าในบริเวณพืน้ที่จดุเสี่ยงและมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้การรับซือ้ไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา ยังช่วยให้เกิดกระจายการใช้เชือ้เพลิง ลดความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามาก
เกินไป  
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลโดยสรุปของ บริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จ ากัด (BEC) 

1. สรุปรายงานส าคัญในงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ  2555 2556 2557 2558 
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

 สนิทรัพย์            

 สนิทรัพย์หมุนเวียน            

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,729,967 1,180,541 4,409,116 6,731,222 7,042,424 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  24,491,785 25,780,226 46,367,848 81,959,912 30,891,611 

 สนิค้าคงเหลอื  - - 4,262,318 3,482,086 3,083,269 

 สว่นของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เก่ียวข้องกนัที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  - - - 20,000,000 - 

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,171,731 572,384 230,668 468,193 249,106 

 รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน  33,393,483 27,533,151 55,269,950 112,641,413 41,266,410 

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน           

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย  2,499,850 2,499,850 169,999,400 184,998,400 169,999,400 

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั  - 41,900,000 391,902,774 533,026,026 50,002,923 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ  469,257,360 479,222,067 468,525,662 473,105,938 471,033,968 

 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน   -   -   -   -  440,808 

 รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน  471,757,210 523,621,917 1,030,427,836 1,191,130,364 691,477,099 

 รวมสินทรัพย์  505,150,693 551,155,068 1,085,697,786 1,303,771,777 732,743,509 

 หนีส้นิและส่วนของผู้ ถือหุ้น           

 หนีส้นิหมนุเวียน           

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  5,885,506 7,686,229 3,459,486 - - 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  61,635,250 40,778,412 72,247,630 81,790,152 36,908,353 

 เงินกู้ ยืมจากกรรมการ  1,587,236 - - - - 

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  

32,000,000 34,599,159 36,666,552 54,721,073 54,749,675 
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รายการ  2555 2556 2557 2558 
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

 สว่นของหนีส้นิสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระใน 1 ปี  

153,564 1,125,044 - 10,000,000 - 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - - 915,746 287,649 526,381 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  1,682,106 1,899,297 3,087,345 2,925,733 2,495,565 

 รวมหนีส้นิหมนุเวียน  102,943,662 86,088,141 116,376,759 149,724,607 96,081,358 

 หนีส้นิไม่หมนุเวียน           

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  127,130,000 128,192,262 90,005,187 164,788,534 137,404,577 

 หนีส้นิสญัญาเช่าทางการเงิน  524,677 1,296,171 1,059,074 3,455,029 269,297,002 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เก่ียวข้อง  117,350,000 158,337,236 667,730,993 769,571,930 2,784,806 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเกษียรอาย ุ 174,713 765,562 764,447 771,532 857,259 

 รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน  245,179,390 288,591,231 759,559,701 938,587,025 410,343,644 

 รวมหนีส้นิ  348,123,052 374,679,372 875,936,460 1,088,311,632 506,425,002 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น            

 ทนุจดทะเบียน            

 หุ้นสามญั 1,356,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท  

135,600,000 135,600,000 135,600,000 135,600,000 135,600,000 

 ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว           

 หุ้นสามญั 1,356,000 หุ้น มลูค่าที่ได้รับ
ช าระแล้วหุ้นละ 100 บาท  

135,600,000 135,600,000 135,600,000 135,600,000 135,600,000 

 ก าไรสะสม  21,427,641 40,875,696 74,161,326 79,860,145 90,718,507 

 รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น  157,027,641 176,475,696 209,761,326 215,460,145 215,460,145 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  505,150,693 551,155,068 1,085,697,786 1,303,771,777 1,303,771,777 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ  
                  

2,555  
               

2,556  
               

2,557  
                 

2,558  
 ไตรมาส 2 

2558  
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

รายได้จากการขาย 94,044,296 132,619,090 182,528,742 216,359,531 91,441,119 37,882,895 

ต้นทนุขาย (40,282,218) (73,419,369) (89,010,654) (155,266,823) (41,855,492) (28,035,404) 

ก าไรขัน้ต้น 53,762,078 59,199,721 93,518,088 61,092,708 49,585,627 9,847,491 

รายได้อื่น 3,512,163 1,906,619 34,631,775 53,632,857 7,067,549 1,550,701 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 57,274,241 61,106,340 128,149,863 114,725,565 56,653,176 11,398,192 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (248,957) (275,245) (2,970,998) (2,315,307) (442,882) (682,969) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (20,118,559) (21,064,393) (21,870,914) (26,437,027) (8,872,273) (6,066,173) 

ค่าใช้จ่ายอื่น - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย (20,367,516) (21,339,638) (24,841,912) (28,752,334) (9,315,155) (6,749,142) 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน 36,906,725 39,766,702 103,307,951 85,973,231 47,338,021 3,098,349 

ต้นทนุทางการเงิน (7,297,415) (20,318,647) (35,202,561) (52,173,676) (14,068,593) (7,155,837) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

29,609,310 19,448,055 68,105,390 33,799,555 33,269,428 (2,506,787) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล - - (919,760) (980,736) (3,177,527) - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 29,609,310 19,448,055 67,185,630 32,818,819 30,091,901 (2,506,787) 
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ข้อมูลโดยสรุปของ บริษัท บุรีรัมย์ พาวเวอร์ จ ากัด (BPC) 

1. สรุปรายงานส าคัญในงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ  2555 2556 2557 2558 
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

 สนิทรัพย์            

 สนิทรัพย์หมุนเวียน            

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,210,257.00 698,105.00 4,971,953.00 21,192,666.00 5,783,569 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  - - 15,000.00 113,413,442.00 95,416,790 

 สนิค้าคงเหลอื  - - - 7,124,961.00 4,645,347 

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,574.00 2,650,513.00 35,037,371.00 275,077.00 268,920 

 รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน  2,213,831.00 3,348,618.00 40,024,324.00 142,006,146.00 106,114,626 

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน           

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ  - 49,692,257.00 521,508,739.00 628,146,077.00 620,313,146 

 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน   -   -  
       
12,008,157  

       
12,105,948  11,792,840 

 รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน  0.00 49,692,257.00 533,516,896.00 640,252,025.00 632,105,986 

 รวมสินทรัพย์  2,213,831.00 53,040,875.00 573,541,220.00 782,258,171.00 738,220,612 

 หนีส้นิและส่วนของผู้ ถือหุ้น           

 หนีส้นิหมนุเวียน           

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  - - - - - 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  95,800.00 8,091,425.00 16,686,131.00 42,385,818.00 10,223,303 

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  

- - - 62,900,000.00 62,900,000 

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เก่ียวข้องกนัที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  

- - - 5,000,000.00 - 

 สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

- - - 609,235.00 582,551 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  4,950.00 175,228.00 1,378,749.00 3,532,861.00 5,241,547 

 รวมหนีส้นิหมนุเวียน  100,750.00 8,266,653.00 18,064,880.00 114,427,914.00 74,947,401 
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รายการ  2555 2556 2557 2558 
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

 หนีส้นิไม่หมนุเวียน            

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   -  - - 377,100,000.00 345,650,000 

 หนีส้นิสญัญาเช่าทางการเงิน  - - - 1,743,505.00 1,471,359 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้อง
กนั  

10,000.00 45,100,000.00 391,902,774.00 95,855,726.00 50,002,923 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
เกษียรอาย ุ 

- - 823.00 66,154.00 102,018 

 รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน  10,000.00 45,100,000.00 391,903,597.00 474,765,385.00 397,226,300 

 รวมหนีส้นิ  110,750.00 53,366,653.00 409,968,477.00 589,193,299.00 476,173,701 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น           

 ทนุจดทะเบียน           

 หุ้นสามญั มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท  

10,000,000.00 10,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

 ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว          

 หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 25 บาท  

2,500,000.00 2,500,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

 ก าไร(ขาดทนุ)สะสม  (396,919.00) (2,825,778.00) (6,427,257.00) 23,064,872.00 92,046,911 

 รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น  2,103,081.00 (325,778.00) 163,572,743.00 193,064,872.00 262,046,911 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  2,213,831.00 53,040,875.00 573,541,220.00 782,258,171.00 738,220,612 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ  
                  

2,555  
               

2,556  
               

2,557  
                 

2,558  
 ไตรมาส 2 

2559  

 บาท   บาท   บาท   บาท   บาท  

รายได้จากการขาย - - - 273,202,331 73,364,965 

ต้นทนุขาย - - - (187,382,974) (38,936,318) 

ก าไรขัน้ต้น 0 0 0 85,819,357 34,428,647 

รายได้อื่น 15,422 5,571 1,245,426 4,701,075 13,714 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 15,422 5,571 1,245,426 90,520,432 34,442,361 

ค่าใช้จ่ายในการขาย - - - (2,991,565) (1,202,817) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (280,006) (2,434,430) (4,697,114) (13,657,465) (4,055,907) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (1,150) - - (245,076) - 

รวมค่าใช้จ่าย (281,156) (2,434,430) (4,697,114) (16,894,106) (5,258,724) 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน (265,734) (2,428,859) (3,451,688) 73,626,326 29,188,637 

ต้นทนุทางการเงิน - - (149,791) (27,134,197) (6,249,958) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (265,734) (2,428,859) (3,601,479) 46,492,129 22,933,679 
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ที่ตัง้กลุม่น า้ตาลบุรีรัมย์  

 

 

กระบวนการผลิตน า้ตาลและกากอ้อย 

ฤดูการผลิตน า้ตาลของโรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ (BSF) จะเร่ิมตัง้แต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงประมาณเดือนเมษายนหรือ
พฤษภาคม โดยโรงงานน า้ตาลจะด าเนินการผลิตต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมจ านวนวันในการเดินเคร่ื องจักรส าหรับ
กระบวนการหีบอ้อยประมาณ 130-140 วันต่อปี (ขึน้กบัแผนปริมาณอ้อยสดป้อนโรงงานในแต่ละปี) โดยขัน้ตอนในการ
ผลติน า้ตาลทรายมีรายละเอียดดงันี ้

1. รถบรรทุกอ้อยน าอ้อยส่งให้กับโรงงาน จากนัน้จึงเข้าคิวชั่งน า้หนัก คัดคุณภาพอ้อย และตรวจค่าความหวาน 
(CCS) 

2. น าอ้อยเข้าหีบสกดัชุดที่ 1 วิเคราะห์ค่า CCS แล้วน าส่งไปหีบสกัดในชดุต่อๆ ไป จนถงึหีบสกดัชดุที่ 5 จะท าให้ได้
กากอ้อยที่มีความชืน้ไม่เกินร้อยละ 50 

3. น ากากอ้อยล าเลียงเข้าสู่หม้อไอน า้ เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอน า้ส าหรับขับเคร่ืองจักรและผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน 

4. น า้อ้อยจากแผนกหีบจะผ่านกระบวนการกรองด้วยตระแกรง D.S.M. และน าน า้อ้อยที่ได้เก็บไว้ที่ถงัน า้อ้อยรวม 
5. น า้อ้อยจากแผนกลกูหีบจะผ่าน Hydro Cyclone เพื่อแยกทรายออกแล้วน ามารวมไว้ที่ถงัน า้อ้อยรวมของแผน 
6. น าน า้อ้อยจากถังมาอุ่นที่อณุหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส และปรับค่าให้เป็นกลางที่ pH 7.4-8.2 ด้วยน า้ปูนขาว 

จากนัน้อุ่นอีกครัง้แล้วน าไปพกับ่อใสเพื่อขจดัตะกอนสิง่สกปรกและกรองด้วยตะแกรง 
7. น าน า้อ้อยเข้าสูก่ารต้มระเหย ที่อณุหภูมิ 101-105 องศาเซลเซียส 
8. น าน า้เชื่อมจากการต้มระเหยมากรองอีกครัง้ และผ่านการเค่ียว 
9. เข้าสูร่ะบบการป่ันแยกจนได้น า้ตาลทราย แล้วน ามาอบลมร้อน 
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10. ผ่านตะแกรงคดัเม็ด แล้วเข้าหม้ออบลมเย็น ที่อณุหภูมิ 70-120 องศาเซลเซียส 
11. น าน า้ตาลมาบรรจ ุเพื่อรอการจ าหน่าย 

รูปภาพและแผนผงัโรงไฟฟฟ้า BEC 
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Boiler และ Combustion 

 

 

ชดุล าเลยีงเชือ้เพลงิ 
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รูปภาพและแผนผงัโรงไฟฟฟ้า BPC 

 

 

 

 



ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่รายการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
 

34 
 

 

Turbine & Generator 

 

 

ห้องควบคมุ 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลโดยสรุปของ บริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จ ากัด (BEC) 

สรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ 

การจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 
 
จดัท าในเดือนเมษายน 2559  

1. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 

1.1 โครงสร้างกลุ่มบริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท น า้ตาลบรีุรัมย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุม่บริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายดิบ  
น า้ตาลทรายขาวทัง้ในและต่างประเทศนานกว่า 50 ปี รวมถึงการน าผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน า้ตาล เช่น 
กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน า้ตาล ต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมี บริษัทในเครือทัง้หมด 5 บริษัท ดงันี  ้

 
1. บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทราย มีโรงงานตัง้อยู่ที่ 237 

หมู่ที่ 2 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีก าลงัการผลิตที่ได้รับอนุญาต 22 ,000 ตันอ้อยต่อวัน สามารถ
รองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่าปีละ 2 ล้านตัน ผลติภัณฑ์ที่จ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น า้ตาลทรายดิบและ
น า้ตาลทรายขาว โดยจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 

2. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้กาก อ้อยเป็น
เชือ้เพลิงหลกั มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.5 MW จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ านวน 8  MW 
และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.5 MW โรงไฟฟ้าตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน น า้ตาลบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งกากอ้อยที่ได้จากขบวนการผลิตน า้ตาลมาใช้เป็นเชือ้เพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 
BEC ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดยกฟภ. ตกลงซือ้ขายปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 8  MW ที่ระบบแรงดัน 22,111 
Volt และเร่ิมมีการขายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม 2555 

3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (BPC) ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้กาก อ้อยเป็น
เชือ้เพลิงหลกั มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 MW จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ านวน 8 MW 
และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.6 MW โรงไฟฟ้าตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้า ของ BEC และโรงงานน า้ตาลบรีุรัมย์ เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งกากอ้อยที่ได้จากขบวนการผลิตน า้ตาล มาใช้เป็นเชือ้เพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า เมื่อ
วนัที่ 14 เมษายน 2556 BPC ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซือ้ขายปริมาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 8 MW 
ที่ระบบแรงดนั 22,000 โวลต์ และเร่ิมมีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟภ. ในเดือนเมษายน 2558 

4. บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด (KBF) ด าเนินธุรกิจผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ โดยปุ๋ ยอินทรีย์ที่ได้มาจากกาก หม้อกรอง 
(ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน า้ตาล และน ามาผสมกับส่วนของปุ๋ ยเคมี ทัง้นี ้เมื่อธันวาคม 2555  KBF เร่ิมด าเนินการ
ผลติและจ าหน่ายแล้ว มีก าลงัการผลิตประมาณ 30,000 ตนัต่อปี ซึ่งจะจ าหน่าย ให้แก่ BRD เพื่อน าไปส่งเสริมให้ชาวไร่ที่
อยู่ในพืน้ที่สง่เสริมต่อไป 

5. บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (BRD) ด าเนินการจัดหาวัตถุดิบให้กับ BSF โดยการ ส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูอ้อย เพื่อให้มีวตัถดิุบที่เพียงพอกบัก าลงัการผลิตของ BSF พฒันา 
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 1.2  สถานที่ตัง้โครงการ 

 
รูปที่ 1-1 แผนที่ของโรงไฟฟ้า 

 

รูปที่ 1-2 สถานที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า 

 

1.3 กระบวนการผลิตน า้ตาลและกากอ้อย 
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ฤดกูารผลติน า้ตาลของโรงงานน า้ตาลบรีุรัมย์ (BSF) จะเร่ิมตัง้แต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถงึประมาณเดือนเมษายน
หรือพฤษภาคม โดยโรงงานน า้ตาลจะด าเนินการผลติต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมงรวมจ านวนวันในการเดินเคร่ืองจกัรส าหรับ
กระบวนการหีบอ้อยประมาณ 130-140 วันต่อปี (ขึน้กับแผน ปริมาณอ้อยสดป้อนโรงงานในแต่ละปี) โดยขัน้ตอนในการ
ผลติน า้ตาลทรายมีรายละเอียดดงันี ้

1. รถบรรทุกอ้อยน าอ้อยส่งให้กับโรงงาน จากนัน้จึงเข้าคิวชั่งน า้หนัก คัดคุณภาพอ้อย และตรวจค่าความหวาน 
(CCS) 

2. น าอ้อยเข้าหีบสกัดชดุที่ 1 วิเคราะห์ค่า CCS แล้วน าส่งไปหีบสกัดในชดุต่อๆ ไป จนถงึหีบ สกัดชุดที่ 5 จะท าให้
ได้กากอ้อยที่มีความชืน้ไม่เกินร้อยละ 50 

3. น ากากอ้อยล าเลียงเข้าสู่หม้อไอน า้ เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอน า้ส าหรับขับเคร่ืองจักร และผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน 

4. น า้อ้อยจากแผนกหีบจะผ่านกระบวนการกรองด้วยตระแกรง D.S.M. และน าน า้อ้อยที่ได้เก็บ ไว้ที่ถงัน า้อ้อยรวม 
5. น า้อ้อยจากแผนกลกูหีบจะผ่าน Hydro Cyclone เพื่อแยกทรายออกแล้วน ามารวมไว้ที่ถงัน า้อ้อยรวมของแผนก

หม้อต้ม 
6. น าน า้อ้อยจากถังมาอุ่นที่อณุหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส และปรับค่าให้เป็นกลางที่ pH 7.4-8.2 ด้วยน า้ปนูขาว 

จากนัน้อุ่นอีกครัง้แล้วน าไปพกับ่อใสเพื่อขจดัตะกอนสิง่สกปรกและกรองด้วยตะแกรง 
7. น าน า้อ้อยเข้าสูก่ารต้มระเหย ที่อณุหภูมิ 101-105 องศาเซลเซียส 
8. น าน า้เชื่อมจากการต้มระเหยมากรองอีกครัง้ และผ่านการเค่ียว 
9. เข้าสูร่ะบบการป่ันแยกจนได้น า้ตาลทราย แล้วน ามาอบลมร้อน 
10. ผ่านตะแกรงคดัเม็ด แล้วเข้าหม้ออบลมเย็น ที่อณุหภูมิ 70-120 องศาเซลเซียส 
11. น าน า้ตาลมาบรรจ ุเพื่อรอการจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-3 ภาพรวมของกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน า้ช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing Season) 
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รูปที่ 1-4 ภาพรวมของกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน า้ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting Season) 

1.4 กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้าในโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโครงการทัง้ 2 โรง มีลกัษณะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 

9.9 เมกกะวตัต์ โดยการผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า จะด าเนินการผลิตต่อเนื่องตลอด24 ชัว่โมง และมีจ านวนวนัในการ

เดินเคร่ืองจกัรรวมประมาณ 330 วนัต่อปี โดยขัน้ตอนในการผลติการผลติกระแสไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี ้

1. น าน า้ดิบจากแหลง่น า้ที่เตรียมไว้ หรือจากแหลง่น า้ธรรมชาติ ซึง่ผ่านการกรองแล้วเข้าสูห่ม้อไอน า้ (Boiler) 

2. เชือ้เพลิงกากอ้อยได้ถกูล าเลียงมาจากขัน้ตอนการผลติน า้ตาลซึ่งพกัไว้ที่โรงเก็บกากอ้อย โดย จะถกูล าเลียง

เข้าสูเ่ตาเผาความร้อนกบัหม้อไอน า้ และความร้อนจะท าให้น า้กลายสภาพเป็น ไอน า้ 

3. กรณีช่วงหีบอ้อยและละลายน า้ตาล ไอน า้แรงดันสูงที่ผลิตได้ส่วนหนึ่ง จะถูกส่งขายให้กับโรง น า้ตาล BSF 

เพื่อใช้ในกระบวนการผลติน า้ตาล 

4. ไอน า้แรงดนัสงูที่ผลิตได้ส่วนที่เหลือ จะสง่ต่อไปหมุนกังหนัไอน า้ (Turbines) ซึ่งต่ออยู่กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) เมื่อกังหันหมุนจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถกูแปลงจากแรงดนัปาน

กลาง 3,300 โวลต์ เป็นแรงดนัสงู 22,111Volt ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และกระแสไฟฟ้าจะถกูสง่เข้าสูส่ายส่ง

ไฟฟ้าระบบเหนือดิน 22 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

5. ไอน า้ที่ผ่านเคร่ืองกังหันไอน า้ (Turbines) แล้วยังคงมีความร้อนเหลืออยู่จะถูกน าไปผ่านเคร่ือง ควบแน่น 

(Condenser) เพื่อเปลีย่นสถานะเป็นน า้แล้วน ากลบัไปยังหม้อไอน า้ (Boiler) เพื่อผลิตไอน า้ไปใช้ในระบบอีกครัง้ สว่นน า้
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หล่อเย็นที่รับความร้อนมาจากเคร่ืองควบแน่น (Condenser) จะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อระบาย

ความร้อน และน ากลบัมาหมนุเวียนเพื่อเป็นน า้หลอ่เย็นในระบบอีกครัง้ 

6. ไอร้อนและขีเ้ถ้าลอยจะถกูน าไปผ่านเคร่ืองดักจบัฝุ่ น เพื่อดกัจบัฝุ่ นก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก 

7. ขีเ้ถ้าที่ถูกเก็บกักไว้ในเคร่ืองดกัจะถูกล าเลียงบรรจลุงรถขนส่งขีเ้ถ้า หรือบรรจถุุงที่มีคณุภาพแข็งแรงและปิด

มิดชิดเพื่อน าสง่ลกูค้า เช่น ใช้เป็นวสัดปุรับคณุภาพดินส าหรับเกษตรกร  

1.5 การวิเคราะห์โมเดลสมรรถนะโรงไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 

ทางโครงการฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้หมดจ านวน 2 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า BEC และ BPC ซึง่ลกัษณะ 
การเดินโรงไฟฟ้าในแต่ละปี จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing Season) 
ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting Season) และช่วงผลติไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully Condensing โดย 
แต่ละช่วงจะมีจ านวนวนัท างานที่แตกต่างกนั  
 

1.6 การวิเคราะห์สมรรถนะการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในโครงการ 

ที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (CCIV) ได้วิเคราะห์โมเดลสมรรถนะโรงไฟฟ้า โดยอ้างอิงข้อมูลการเดินระบบ ของ 

โรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรง ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้จากข้อมูล

การเดินระบบของโรงไฟฟ้า BEC เดือน ก.พ. 2559 ในช่วงฤดูกาลหีบอ้อย พบว่า มีปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมเฉลี่ย

ประมาณ 9.78 MW และมีการปริมาณไอน า้ที่ผลติได้รวมเฉลีย่ประมาณ 78.90 ตันต่อ ชัว่โมง โดยมีประสทิธิภาพการผลิต

ไฟฟ้าแสดงในค่าอตัราสว่นปริมาณไอน า้ต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้ ประมาณ 6.41 ตนัไอน า้/MWh เปรียบเทียบกับค่าจาก

โมเดลการออกแบบโรงไฟฟ้าตามแผนผงัสมดลุพลงังาน ที่ ก าหนดค่าปริมาณการผลติไฟฟ้ารวมที่ 9.50  MW ปริมาณการ

ผลติไอน า้รวมที่ 78.40 ตนัต่อชั่วโมง และ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าแสดงในค่าอตัราสว่นปริมาณไอน า้ต่อปริมาณไฟฟ้า

ที่ผลติได้ที่ 6.47 ตนั ไอน า้/MWh พบว่า มีค่าใกล้เคียงกนั 

จากข้อมลูการเดินระบบของโรงไฟฟ้า BPC เดือน ก.พ. 2559 ในช่วงฤดกูาลหีบอ้อย พบว่า มีปริมาณ การผลิตไฟฟ้า

รวมเฉลี่ยประมาณ 9.93 MW และมีการปริมาณไอน า้ที่ผลิตได้รวมเฉลีย่ประมาณ 96.25 ตนัต่อ ชัว่โมง โดยมีประสทิธิภาพ

การผลิตไฟฟ้าแสดงในค่าอัตราส่วนปริมาณไอน า้ต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประมาณ 5.97 ตันไอน า้/MWh เปรียบเทียบ

กบัค่าจากโมเดลการออกแบบโรงไฟฟ้าตามแผนผังสมดุลพลงังาน ที่ ก าหนดค่าปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมที่  9.61 MW 

ปริมาณการผลิตไอน า้รวมที่ 95.15 ตนัต่อชั่วโมง และ ประสทิธิภาพการผลิตไฟฟ้าแสดงในค่าอัตราส่วนปริมาณไอน า้ต่อ

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้ที่ 6.06 ตนัไอน า้/MWh พบว่า มีค่าใกล้เคียงกนั 

จากข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว ที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (CCIV) ได้ประเมินปริมาณการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ รวมถึงทรัพยากร

ต่างๆ ที่ต้องใช้ได้แก่ ปริมาณเชือ้เพลงิ ปริมาณน า้ดิบ โดยสามารถแสดงได้ดงันี ้

ปริมาณการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล BEC และ BPC เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ มีก าลงัการผลติติดตัง้ 9.9 MW โดย โครงการ

จะท าการจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8  MW และใช้เองในโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้โรงไฟฟ้า BEC 
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สามารถผลิตไฟฟ้าช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing Season) ช่วงฤดูกาลละลายน า้ตาล (Melting Season) และช่วงผลิต

ไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully Condensing ได้ปริมาณ 9.5 MW โดยโครงการ จะท าการจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคปริมาณ 8.0 MW และใช้เองในโรงไฟฟ้าปริมาณ 1.5 MW โรงไฟฟ้า BPC สามารถผลิตไฟฟ้าช่วงฤดูกาลหีบอ้อย 

(Crushing Season) ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting Season) และช่วงผลติไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully Condensing 

ได้ปริมาณ 9.6 MW โดยโครงการ จะท าการจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคปริมาณ 8.0 MW และใช้เองในโรงไฟฟ้า

ปริมาณ 1.6 MW 

 
ปริมาณไอน า้ที่ผลิตได้ และปริมาณการจ าหน่ายไอน า้ 

โรงไฟฟ้า BEC และ BPC จะผลิตไอน า้เพื่อใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้า รวมถึงจ าหน่ายให้กับโรงน า้ตาล BSF โดยแบ่ง

ออกเป็น ไอดี (Live Steam) และ ไอเสยี (Extraction Steam) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้า BEC สามารถผลิตไอน า้ช่วงฤดูกาลหีบอ้อย (Crushing Season) ได้ปริมาณ 80.24 ตนัต่อชัว่โมง โดยจะ

แบ่งส าหรับใช้ผลิตไฟฟ้าปริมาณ 61.40 ตันต่อชัว่โมง จ าหน่ายไอดีให้แก่โรงงานน า้ตาล (Live Steam) ปริมาณ 17 ตันต่อ

ชัว่โมง และจ าหน่ายไอเสยีให้แก่โรงงานน า้ตาล (Extraction Steam) ปริมาณ 35 ตนัต่อชัว่โมง   

โรงไฟฟ้า BEC สามารถผลติไอน า้ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting Season) ได้ปริมาณ 62.26 ตนัต่อชัว่โมง โดย

จะแบ่งส าหรับใช้ผลิตไฟฟ้าปริมาณ 60.45 ตันต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไอเสียให้แก่โรงงานน า้ตาล (Extraction Steam) 

ปริมาณ 35 ตันต่อชั่วโมงโรงไฟฟ้า BEC สามารถผลติไอน า้ช่วงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully Condensing ได้ปริมาณ

41.84 ตนัต่อชัว่โมง โดยใช้ผลติไฟฟ้าปริมาณ 40.62 ตนัต่อชัว่โมง  

โรงไฟฟ้า BPC สามารถผลิตไอน า้ช่วงฤดูกาลหีบอ้อย (Crushing season) ได้ปริมาณ 96.89 ตนัต่อ ชั่วโมง โดยจะ

แบ่งส าหรับใช้ผลิตไฟฟ้าปริมาณ 58.15 ตันต่อชัว่โมง จ าหน่ายไอดีให้แก่โรงงานน า้ตาล (Live Steam) ปริมาณ 37 ตันต่อ

ชัว่โมง และจ าหน่ายไอเสยีให้แก่โรงงานน า้ตาล (Extraction Steam) ปริมาณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

โรงไฟฟ้า BPC สามารถผลติไอน า้ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting season) ได้ปริมาณ 59.43 ตัน ต่อชัว่โมง โด

จะแบ่งส าหรับใช้ผลิตไฟฟ้าปริมาณ 57.70 ตันต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไอเสียให้แก่โรงงานน า้ตาล ( Extraction Steam) 

ปริมาณ 35 ตนัต่อชัว่โมง 

 โรงไฟฟ้า BPC สามารถผลติไอน า้ช่วงผลติไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully condensing ได้ปริมาณ 47.12 ตนัต่อชั่วโมง 

โดยใช้ผลติไฟฟ้าปริมาณ 45.75 ตนัต่อชัว่โมง 

 
ปริมาณการใช้เชือ้เพลิง 

โรงไฟฟ้า BEC และ BPC มีการใช้เชือ้เพลงิเพื่อใช้ส าหรับกระบวนการผลติไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

โรงไฟฟ้า BEC มีการใช้เชือ้เพลิงช่วงฤดูกาลหีบอ้อย (Crushing season) ปริมาณ 33.51 ตันต่อชั่วโมง ช่วง

ฤดูกาลละลายน า้ตาล (Melting season) ปริมาณ 25.86 ตันต่อชั่วโมง และช่วงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully 
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condensing ปริมาณ 17.38 ตนัต่อชัว่โมง โดยเมื่อค านวณความต้องการใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงใน กระบวนการผลติไอ

น า้และไฟฟ้าแล้วจะมีปริมาณความต้องการใช้กากอ้อยประมาณ 200 ,482 – 218,610 ตัน ต่อปี ในช่วงฤดูกาลปี 

2558/2559 ถงึ 2560/2561 

โรงไฟฟ้า BPC มีการใช้เชือ้เพลิงช่วงฤดูกาลหีบอ้อย (Crushing season) ปริมาณ 42.32 ตันต่อชั่วโมง ช่วง

ฤดูกาลละลายน า้ตาล (Melting season) ปริมาณ 25.73 ตันต่อชั่วโมง และช่วงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully 

condensing ปริมาณ 20.40 ตนัต่อชัว่โมง โดยเมื่อค านวณความต้องการใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงใน กระบวนการผลติไอ

น า้และไฟฟ้าแล้วจะมีปริมาณความต้องการใช้กากอ้อยประมาณ 233,569 – 244,619 ตนั ต่อปี  

 
ปริมาณการใช้น า้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

โรงไฟฟ้า BEC และ BPC มีการใช้น า้ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าจะ ซือ้น า้จากโรง

น า้ตาล BSF แบ่งออกเป็นน า้ Condensate และน า้ RO เพื่อใช้เป็นน า้ป้อนหม้อไอน า้ส าหรับ ผลิตไอน า้ รวมถึงมีการผลิต

น า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized Water) จากระบบผลติน า้ของโรงไฟฟ้าเพื่อ ใช้เอง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้า BEC ในช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing season) มีการซือ้น า้ Condensate ปริมาณ 35 ตนั ต่อชั่วโมง และ

ซือ้น า้ RO ปริมาณ 18.84 ตันต่อชั่วโมง ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting season) มีการซือ้น า้ Condensate ปริมาณ 

35 ตันต่อชั่วโมง และผลิตน า้จากโรงไฟฟ้าใช้เองปริมาณ 1.81 ตันต่อชั่วโมง และ ช่วงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully 

condensing มีการผลติน า้ปราศจากแร่ธาตจุากโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ปริมาณ 1.22 ตนัต่อชัว่โมง 

โรงไฟฟ้า BPC ในช่วงฤดกูาลหีบอ้อย (Crushing season) มีการซือ้น า้ Condensate ปริมาณ 35 ตนั ต่อชั่วโมง และ

ซือ้น า้ RO ปริมาณ 38.74 ตนัต่อชัว่โมง ช่วงฤดกูาลละลายน า้ตาล (Melting season) มีการซือ้ น า้ Condensate ปริมาณ 

35 ตันต่อชั่วโมง และผลิตน า้จากโรงไฟฟ้าใช้เองปริมาณ 1.73 ตันต่อชั่วโมง และ ช่วงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแบบ Fully 

condensing มีการผลติน า้ปราศจากแร่ธาตจุากโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ปริมาณ 1.37 ตนัต่อชัว่โมง 
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เอกสารแทรก หน้าที่ 9 ของเอกสารแนบ 1  
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาจ าหน่ายไปของสนิทรัพย์ 

ข้อความปัจจบุนั 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 01 รายแรก ข้อมูลวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ล าดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท ทุนบรีุรัมย์ จ ากดั 338,380,000 50.0% 

2 กลุม่ครอบครัว ตัง้ตรงเวชกิจ 109,730,000 16.2% 

3 กลุม่ครอบครัว เสรีววิฒันา 39,166,800 5.8% 

4 นางจิรวรรณ พงษ์พชิิตกุล 27,407,500 4.0% 

5 นางวนัเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 27,407,500 4.0% 

6 นายณฐัพฒัน์ คหนรุักษ์ 9,174,900 1.4% 

7 นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 7,200,000 1.1% 

8 นายไพโรจน์ ศิวะพรชยั 6,274,450 0.9% 

9 น.ส.จุติรัตน์ ชาติภิญโญ 5,417,300 0.8% 

10 นายดุสติ วงศ์สทุธิโรจน์ 3,970,000 0.6% 

  ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 102,621,550 15.2% 

  รวม       676,750,000.00  100.00 

 
ข้อความใหม่ 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 01 รายแรก ข้อมูลวนัที่ 15 สงิหาคม 2559 

ล ำดับ รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนกำรถือ

หุ้น (%) 
1.  บริษัท ทนุบรีุรัมย์ จ ากดั  338,380,000 50.00 
2.  นาย อนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ  27,507,500 4.06 
3.  นางวนัเพ็ญ ปญุญนิรันดร์  27,407,500 4.05 
4.  นางจิรวรรณ พงษ์พชิิตกุล  27,407,500 4.05 
5.  นางสาวจิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ  27,407,500 4.05 
6.  นายสฤษดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ  27,407,500 4.05 
7.  นายอดิศกัดิ์ ตัง้ตรงเวชกิจ  27,407,500 4.05 
8.  น.ส.พชิญ์สนีิ เสรีววิฒันา 16,045,000 2.37 
9.  น.ส.พมิพ์ศิริ เสรีววิฒันา 15,000,000 2.22 
10.  นายณฐัพฒัน์ คหนรุักษ์  10,382,100 1.53 
 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 132,397,900 19.56 

  รวม 676,750,000.00 100.00 
ท่ีมา: บริษัทฯ   


