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วารสารนักลงทุนสัมพัฉบันบทีธ์่ 1

สารจากบริษัทจัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน�้ำตาลบุรีรัมย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (บริษัทจัดการ) ขอขอบคุณท่านนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้การตอบรับ
เป็นอย่างดีต่อการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน�้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF หรือ กองทุน)
ในระหว่างวันที่ 7 - 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนได้เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ BRRGIF ได้เข้าท�ำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ากับ BEC และ BPC เป็นระยะเวลา 11 ปี
(สิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2571) และเป็นระยะเวลา 17 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 6 เมษายน 2578) ตามล�ำดับ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ
42.73 ล้านบาท คิดเป็น 0.12 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่เข้าลงทุน กองทุนจะมีผลการด�ำเนินงาน
เพียง 5 เดือน บริษัทจัดการจึงมีแผนจะประกาศจ่ายเงินปันผลเพียง 1 ครั้ง ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ ไตรมาส 3 ปี 2560
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สรุปผลการด�ำเนินงาน (1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
●
●
●

รายได้รวม ส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 45.96 ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 42.73 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 3,652.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.4344 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ : กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดังนั้น ผลประกอบการไตรมาสแรก จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560

สรุปผลการด�ำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สุทธิฯ**
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�ำเนินงาน

ไตรมาส 3
ปี 2560*
45.96
45.83
0.13
3.23
2.64
0.39
0.20
42.73
4.33
47.06

* กองทุ น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 ดั ง นั้ น
ผลประกอบการไตรมาสแรก จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่
30 กันยายน 2560

●●

รายได้รวม

รายได้รวมส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 45.96
ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิ
รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC) และ บริษัท บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC) 45.83 ล้านบาท และจากดอกเบี้ยรับ
0.13 ล้านบาท
●●

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 3.23
ล้านบาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน 2.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย 0.39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น
0.20 ล้านบาท
●●

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ
42.73 ล้านบาท
●●

ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่า
ยุติธรรม จ�ำนวน 4.33 ล้านบาท (จาก 3,586.17 ล้านบาท
** กองทุนเข้าลงทุนในสิทธิรายได้สทุ ธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เป็น 3,590.50 ล้านบาท) จึงรับรูก้ ำ� ไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงเริ่มรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญา การวัดมูลค่าเงินลงทุน จ�ำนวน 4.33 ล้านบาท
โอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560
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สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มีจ�ำนวน 3,654.81 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุน
ในสัญญาโอนสิทธิรายได้สทุ ธิฯ 3,590.50 ล้านบาท เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1.58 ล้านบาท และ
สินทรัพย์อื่น 62.73 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นบางส่วน คือ
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ค้างรับ
50.16 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจ�ำนวน 2.75 ล้านบาท
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ
3,652.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.4344 บาทต่อหน่วย
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2560
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิราย
3,590.50
ได้สุทธิฯ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงิน
1.58
ฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่น
62.73
รวมสินทรัพย์
3,654.81
รวมหนี้สิน
2.75
สินทรัพย์สุทธิ
3,652.06
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3,605.00
ก�ำไรสะสม
47.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.4344

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
2 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560

รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ BPC (รายได้สุทธิฯ) ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 50.16
ล้านบาท มาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 87.35 ล้านบาท และรายได้จากการจ�ำหน่ายไอน�้ำความดันสูง (ไอดี)
เท่ากับ 9.78 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวม 46.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิง 34.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบเหมารวม 11.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น) 0.68 ล้านบาท
โดยรายได้สุทธิฯจะแบ่งรับรู้เป็นรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เท่ากับ 45.83 ล้านบาท และเป็นมูลค่า
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯได้รับคืน เท่ากับ 4.33 ล้านบาท
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สรุปข้อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน�้ำตาลบุรีรัมย์
ประเภท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ที่ลงทุนครั้งแรก สิ ท ธิ ใ นรายได้ สุ ท ธิ ใ นอนาคตจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (เชือ้ เพลิง
หลักคือกากอ้อย) ประเภทระบบผลิต
พลั ง งานความร้ อ นและไฟฟ้ า ร่ ว มกั น
(Cogeneration) ของบริษัท บุรีรัมย์
พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”) และ บริษัท
บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”)
(วันสิ้นสุดสัญญาโอนสิทธิฯ กับ BEC และ
BPC คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2571 และ วันที่
6 เมษายน 2578 ตามล�ำดับ)
มูลค่าเงินลงทุน 3,590.50 ล้านบาท
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
350 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้
10.30 บาท ต่อหน่วยลงทุน
ขนาดกองทุน
3,605 ล้านบาท
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด.
ผู้สนับสนุน
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“BRR”)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุนของ BRR 20%
เป็นเวลา 10 ปี

●●
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21
และชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-674-6488 กด 8
โทรสาร : 02-697-5955
อีเมล์ : marketing@bblam.co.th

ผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”)

ส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 2
ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”)

ข้อมูลหน่วยลงทุน

ราคาตลาด
(ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
มูลค่าตลาด
(ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

บริษัทจัดการ

10.70 บาท
3,745.00 ล้านบาท
3,652.06 ล้านบาท

ส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 2
ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

