รายงานประจําป 2559

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
“KTAM Happy Life Happy Investment”

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1 การดําเนินกิจการของกองทุน/กองทรัสต
1) ขอมูลกองทุน/กองทรัสต
2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน ขอมูลทั่วไป
3) ภาพรวมของภาวะอุตาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยทลี่ งทุน
4) ปจจัยความเสี่ยง
5) ขอพิพาททางกฎหมาย
6) ขอมูลสําคัญอยางอื่น

1
2
8
8
33
33

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7) ขอมูลหนวยลงทุน หลักทรัพย ตราสารที่กองทุน/กองทรัสตเปนผูออก
8) โครงสรางการจัดการ
9) การกํากับดูแลกิจการ
10) ความรับผิดชอบตอสังคม
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

33
40
59
67
69
70

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13) ขอมูลสําคัญทางการเงิน
14) การวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต

77
81

รายงานของผูส อบบัญชี
งบการเงิน บริษัทไพรวอรเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส

89

รายงานของผูด ูแลผลประโยชน
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

116

เรียน ผูถือหนวยลงทุน
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษั ท ขอนํ า ส ง รายงานประจํ า ป 2559 ระหว า งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ของกองทุ น รวม
โครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดําเนินการของกองทุน
ใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดใหความเชื่อถือและไววางใจใหบริษัทบริหารเงินทุนของทานเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1) ขอมูลกองทุน/กองทรัสต
1.1

ชื่อกองทุน/กองทรัสต ประเภท เงินทุน อายุกองทุน
ชื่อ : กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ชื่อยอ : EGATIF
ประเภทโครงการ : เปนกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการทั่วไปประเภทไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
อายุโครงการ :

ไมมีกาํ หนดอายุ ทั้งนี้ สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย มีอายุ 20 ป นับจากวันที่
กองทุนรวมฯ เขาลงทุนสําเร็จ (สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย เริ่ม 8 กรกฎาคม
2558 สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2578)

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง
จํานวนเงินทุนของโครงการ :
- หนวยลงทุน
- มูลคาที่ตราไวหนวยละ
- รวม

2,085,500,000 หนวย
10.00 บาท
20,855,000,000 บาท

ประเภทของหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน
1.2

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน / ผูดแู ลผลประโยชน
บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ผูดูแลผลประโยชน :

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2724-3377
0-2724-5058

1

2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน ขอมูลทั่วไป
2.1

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของกองทุน/กองทรัสต

กองทุนรวมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศโดยนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวย
ลงทุ น ไปลงทุ น ในกิ จ การโครงสรา งพื้ น ฐานและสิ ท ธิ ในรายได ค า ความพรอ มจ า ยเป น หลั ก ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการสรา ง
ผลตอบแทนเพื่ อ เป น รายได ใ ห แ ก ก องทุ น รวมฯ ตลอดอายุ ข องกองทุ น รวมฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก องทุ น รวมฯ สามารถจ า ย
ผลตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาม
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
กองทุ น รวมฯ นํ า เงิน ที่ ได จ ากการเสนอขายครั้งแรกไปลงทุ น ในสิ ท ธิ ในรายได ค า ความพรอ มจ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินงานบริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเขา ทําสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอ มจายซึ่งมี
กําหนดอายุของสัญ ญา 20 ป ซึ่งนับตั้งแตวันที่กองทุนรวมฯเขาลงทุนสําเร็จจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญ ญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย คือ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
-ไมมีการเปลี่ยนแปลง-

2.3

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือของผูถือหนวยรายใหญ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูโอนผลตอบแทนการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายตามที่ระบุ
ไวในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และเปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญจํานวน 521,375,000 หนวย (คิดเปน
รอยละ 25)

2.4

ขอมูลของทรัพยสินของกองทุน/กองทรัสต
2.4.1 รายละเอียดทรัพยสินโดยแยกตามประเภททรัพยสิน

2

กองทุ นรวมโครงสรางพิ้ นฐานโรงไฟฟ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ าฝายผลิ ตแหงประเทศไทย
รายการแสดงทรัพ ยสิ นแยกตามประเภทที่ ล งทุ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการทรัพ ยสิ น

มูล คายุติธรรม

รอ ยละ

(บาท)

ของมูล คา
ทรัพ ยสิ นสุ ทธิ

309,505.00

0.00%

0
0
61,571,928.00
0

0.00%
0.00%
0.30%
0.00%

61,881,433.00

0.30%

0

0.00%

0

0.00%

20,488,130,000.00

98.27%

20,488,130,000.00

98.27%

5. สิ นทรัพ ยอื่ น
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้จากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
เงินชดเชยประกัยรายได
สินทรัพยอื่นๆ

0.00
300,288,823.00
0
795,904.00

0.00%
1.44%
0.00%
0.00%

รวม

301,084,727.00

1.44%

20,851,096,160.00

100.01%

6. หนี้สิ นอื่ น
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รายไดคาเชาและคาบริการรับลวงหนา
เงินมัดจํารับจากผูเ ชา
หนี้สินอื่นๆ

-2,029,654.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

รวมมูล คาหนี้สิ น

-2,029,654.00

-0.01%

20,849,066,506.00

100.00%

2,085,500,000.00
9.9971

หนวย
บาท

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุ นในตั๋วสั ญญาใชเงินและตราสารหนี้
ตั๋วสัญญาใชเ งินสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเ งินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง
รวม
3. เงินลงทุ นในเงินฝากประจํา
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา
รวม
4. เงินลงทุ นในสิ นทรัพ ยประเภทอสั งหาริมทรัพ ย
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟา
รวม

รวมมูล คาทรัพ ยสิ น

มูล คาสิ นทรัพ ยสุ ทธิของกองทุ น
จํานวนหนวยลงทุน
มูล คาทรัพ ยสิ นสุ ทธิตอ หนวยลงทุ น

3

2.4.2 รายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพยสิน
กองทุ นรวมโครงสรางพื้ นฐานโรงไฟฟ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ าฝายผลิ ตแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุ น

มูล คายุติธรรม

บาท

บาท

20,309,852,066

20,488,130,000

20,309,852,066

20,488,130,000

ประเภทเงินลงทุ น
เงินลงทุ นในธุรกิจโครงสรางพื้ นฐานโรงไฟฟ า
เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
โดยรายไดคาความพรอมจาย ครอบคลุมตั้งแตวันที่
8 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2578
รวมเงินลงทุ นในธุรกิจโครงสรางพื้ นฐานโรงไฟฟ า

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รายละเอียดทรัพยสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประเภททรัพยสิน : สิทธิในรายไดคาความพรอมจายในอนาคตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

ลําดับ

1

รายละเอียด

รายละเอียดทรั พย์ สิน/ที่ตงั ้

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
กองทุนรวมลงทุนในสิ ทธิรายได คาความพรอมจายในอนาคตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตั้ งอยู ท ี่ เลขที่ 53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยเขาลงทุนในสั ญญาการเขาลงทุนรายได คาความพรอมจาย กั บ กฟผ. เพื่อเขาลงทุนใน
รายได คาความพรอมจายในอนาคตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เปนโรงไฟฟาขนาดใหญ ซึ่งมีกํา ลั งผลิ ตไฟฟาติ ดตั้ ง (Gross Capacity)
723.4 เมกะวัตต กํา ลั งผลิ ตไฟฟาสุ ทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต และมีกํา ลั งผลิ ตไฟฟาสั ญญา 670.0 เมกะวัตต ทัง้ นี้ กองทุนรวม
จะจัดหาผลประโยชนจากสิ ทธิในรายได คาความพรอมจาย ด วยการรับรายได คาความพรอมจาย ในอนาคตจากการบริหารโรงไฟฟา
พระนครเหนือชุดที่ 1 ตลอดอายุ สัญญาการเขาลงทุนรายได คาความพรอมจาย จํานวน 20 ป *

2

ราคาที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน (ล้ าน

20,855

3

วิธีประเมินมูลค่ า

วีธีมลู ค าปจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

4

บริ ษัทผู้ประเมินราคา

บริษัท ดิ สคั ฟเวอร แมเนจเมนจ จํากั ด

5

วันที่ประเมิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6

ราคาประเมิน(ล้ านบาท)

20,488.13

7

ใช้ ระยะเวลาประเมินค่ า

18 ป 6 เดื อน 7 วัน (เริ่มตั้ งแต มกราคม 2560 - กรกฎาคม 2578)

8

อัตราคิดลด

5.65%

หมายเหตุ *กองทุนรวมลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวม เข้ าลงทุนสําเร็ จ (ลงทุนวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้ สุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578
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กรณีที่กองทุน/กองทรัสตมีการลงทุนในทรัพยสินที่เปนโครงการที่ไมแลวเสร็จตองมีการรายงานความ
คืบหนาของโครงการพรอมทัง้ ระบุเหตุผลดวยวาทําไมยังไมแลวเสร็จ
-ไมมี2.4.3

รายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการใน
รอบระยะเวลาบัญชี (ถามี)
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและผูขายผูใหเชา
ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแลวแตกรณี
-ไมมี(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคากอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริม
ทรัพยของบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้งสองราย เชน วันที่ทําการประเมินคาราคาที่ไดจากการ
ประเมินคา วิธีที่ใชในการประเมินคา ชื่อบริษัทประเมินทรัพยสิน
-ไมมี(3) คาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
คาใชจายเกี่ยวของกับการลงทุน
-ไมมี(4) กรณีการลงทุนเพิ่มในทรัพยสินที่ไมไดผานการอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน ลงทุนเพิ่มในทรัพย
สินที่ไมไดผานการอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน
(4.1) บริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต ควรอธิบายถึงผลประโยชนที่กองทุนไดรับจากการ
ประกอบอธิบายเหตุผลในการลงทุนพรอมทั้งแหลงเงินทุนที่ใชในการเขาซื้อสินทรัพย
-ไมมีการลงทุนเพิ่ม
(4.2) ระบุเงื่อนไขใหชัดเจนกรณีที่ทํารายการ ตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขหรือตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถือหนวยลงทุนหรือตลาดหลักทรัพย
-ไมมีเงื่อนไขที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถือหนวยลงทุนหรือตลาด
หลักทรัพย
2.4.4 ระบุรายละเอียดการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการ
ในรอบระยะเวลาบัญชี (ถามี) ตองระบุสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและผูรับโอน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาทรัพยสิน
-ไมมี(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคากอนการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของบริษทั ประเมินคาทั้งสองราย เชน วันทําการประเมินคา เปนตน
-ไมมี(3) กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและคาใชจาย
ตางๆที่เกี่ยวของ
-ไมมี5

(4) ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย
-ไมมี(5) กรณีการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดผานการอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
(5.1) บริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต ควรอธิบายถึงผลประโยชนที่กองทุนไดรับจากรายการ
ประกอบการอธิบายเหตุผลในการลงทุนพรอมทั้งแผนการใชเงินที่ไดรับจากการขาย
-ไมมี(5.2) ระบุโดยชัดเจนในกรณีที่ทํารายการตองดําเนินการภายใตเงื่อนไข หรือตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต./ผูถือหนวยลงทุน/ตลาดหลักทรัพย
-ไมมี(5.3) ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนที่แตกตางจากความเห็นของบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต
-ไมมี2.5 การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
2.5.1

อธิบายการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมฯ เขาลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งประกอบดวย รายไดคาความพรอมจาย AP1 ของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต หลังหักสวนลดและคาปรับจากความไมพรอม
ตามสัดสวนของรายไดคาความพรอมจาย AP1 ที่ถูกกําหนดไวในแตละปดําเนินงานตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคา
ความพรอมจาย และเบี้ยประกันภัย โดยคาความพรอมจาย AP1 เปนรายไดคาความพรอมจายที่สะทอนเงินลงทุน ตนทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งคาความพรอมจาย AP1 จะ
เกิดขึ้นตอเมื่อโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพรอมจายจริงในการผลิตไฟฟาตามรายละเอียดในสัญญาการเขาลงทุน
ในรายไดคาความพรอมจาย และสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาเพื่อจายไฟฟาเขาระบบสงเมื่อศูนยควบคุมฯ สั่งการ โดย
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะไดรับรายไดคาความพรอมจายถึงแมวาศูนยควบคุมฯ จะสั่งเดินเครื่องผลิตไฟฟา และ/หรือ
จายไฟฟาเขาระบบสงหรือไมก็ตาม
กองทุนรวมฯ จะไดรับรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งเปนรายไดคาตอบแทนตามความพรอมของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่
1 ในการจายไฟฟา โดยไมขึ้นกับการจายไฟฟาเขาสูระบบ
ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดคาความพรอมจาย คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) อัตราคาความพรอมจาย APR1
(Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึ่ งอั ต ราค า ความพรอ มจ า ย APR1 ได ถู ก กํ า หนดเป น เงิน บาทต อ กิ โลวัต ต ต าม
ชั่วโมงความพรอมจาย โดย CAH และ อัตราคาความพรอมจาย APR1 จะถูกกําหนดไวแตละปตลอดอายุของสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญา โดยตัวแปรที่จะสงผลกระทบตอรายไดคาความ
พรอมจาย นั้น จะขึ้นอยูกับความสามารถในการดูแลและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใหมีกําลังผลิตไฟฟาตาม
สัญญาและมีความพรอมในการจายไฟฟาตามชั่วโมงที่ไดมีการระบุไวในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
เทานั้น
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นอกจากนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมมีความพรอมเนื่องจากเกิดความเสียหายตอโรงไฟฟา กฟผ. ไดมีการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยมีการทําประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ป ระกั น ภั ยธุ ร กิ จ ห ยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกั น ภั ย ความรุ น แรงทาง
การเมือง (Political Violence Insurance) ใหกับโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่
มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟา โดยกองทุนรวมฯ จะไดรับการชดเชยรายไดคาความพรอมจาย จากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสรางรายไดคาความพรอมจายที่จะสงมอบใหแกกองทุนรวมฯ นั้น จะเห็นวา รายได
ที่กองทุนรวมฯ จะไดรับนั้น จะไมไดขึ้นอยูกับการแขงขันและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาที่ตองคํานึงถึงความตองการใชไฟฟาใน
อนาคต และ/หรือ การบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน อาทิ คาเชื้อเพลิง แตขึ้นอยูกับกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญา และ
Contracted Available Hour (CAH) จึงทําใหกองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายไดที่มั่นคงภายใตการเขาลงทุนในสิทธิใน
รายไดคาความพรอมจาย
นอกจากนี้ ในชวงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึ่งกําหนดไวใน สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายไดคาความพรอมจายใหแก
กองทุนรวมฯ เปนจํานวนรอยละ 10 ของรายไดคาความพรอมจายซึ่งคํานวณโดยอางอิงกําลังผลิตไฟฟาในชั่วโมงสุดทาย
กอนที่จะมีการซอมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดังกลาว
2.5.2

กรณีการใหเชาอสังหาริมทรัพยทั้งหมดใหแกผูเชารายใดรายหนึ่งหรือมีการกระจุกตัวของผูเชา
อยางมีนัยสําคัญ
-ไมมี-

2.5.3

กรณีผูเชาหลักเปนกลุมบุคคลเดียวกันที่เกีย่ วของกับบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต
-ไมมี-

2.5.4

กรณีมีการวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย
-ไมมี-

2.5.5

กรณีที่กองทุน/กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทที่ไมสามารถประกอบธุรกิจเองได
และใหเชาอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการแกผูประกอบการ
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายไดคาความพรอมจาย ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ ระยะเวลา 20 ป ที่มี
การบริหารจัดการและการดําเนินงานโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2.5.6

กรณีอสังหาริมทรัพยมีรับประกันรายได ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขและสาระสําคัญของสัญญาการประกันรายไดรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูประกันรายได
-ไมมี(2) ผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยเมื่อเทียบกับรายไดคาเชาที่การรับประกัน
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-ไมมี(3) การปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายไดในปที่ผานมา
-ไมมี(4) ในกรณีผูรับประกันจัดใหมีหนังสือรับประกันของธนาคารพานิชยหรือหลักประกันเทียบเทา ซี่งคลอบ
คลุมจํานวนระยะเวลาการรับประกัน ใหเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือ ธนาคารพานิชยที่ออกหนังสือ
ค้ําประกันครั้งลาสุดไมเกิน 1 ป โดยตองเปนการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่
สํานักงานยอมรับ
-ไมมี2.6 กรณีที่กองทุน/กองทรัสตมีการกูยืมเงิน ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกูยืม
-ไมมี3) ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน
อยางไรก็ตาม ลักษณะอุตสาหกรรมไมไดสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดหลักของกองทุน
รวมฯ จากการเขาลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย คือรายไดคาความพรอมจายซึ่งขึ้น อยูกบั ชั่วโมงความพรอม
ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยไมขึ้นกับการจายไฟฟาเขาสูระบบ
4) ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาถึงขอเท็จจริงวากองทุนรวมฯ และการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
อยูภายใตกฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนรวมฯ ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย
ซึ่งสวนใหญอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเสี่ยงและขอพิจารณาใน
การลงทุ น ที่ จ ะได ก ล า วต อ ไป รวมทั้ งป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ระบุ ไวในเอกสารฉบั บ นี้ ก อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น ป จจั ย ความเสี่ ย ง และ
ขอพิจารณาตางๆ ตามที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ไมใชปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในปจจุบัน หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยง
อื่นๆ ไมวาจะทราบอยูแลวหรือไมก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวมฯ หรือมูลคาของหนวย
ลงทุนในอนาคต

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
4.1.1

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว หรือ อุบัติภัย เปนตน
การเกิดภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว หรืออุบัติภัย แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ตั้งของ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนของกองทุนรวมฯ กฟผ. ไดมีการจัดทําประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิ ด และความ เสี ย หายของเครื่ อ งจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ที่
ครอบคลุม ความเสีย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้น กั บ โรงไฟฟ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ที่ เกิ ดจากภั ยธรรมชาติ เชน น้ํ าท ว ม
แผนดินไหว หรือ อุบัติภัย เปนตน
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นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใดๆ เพื่อแกไขความเสียหายของ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีคาใชจาย
สูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมฯ สูญเสียรายไดคาความพรอมจายจนกวาวันที่โรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ไดรับการซอมแซมเสร็จสมบูรณและมีรายไดคาความพรอมจายเกิดขึ้น ดังนั้น เหตุการณรายแรง
และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงาน สถานะและสภาพคลองทางการเงินของกองทุนรวมฯ อยางไรก็ดี เพื่อประโยชนของกองทุนรวมฯ กฟผ.
ได จั ดให มี ก ารประกั น ภั ย ธุรกิ จ หยุ ด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมี ค วามคุ ม ครองและวงเงิน
ประกันภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยประเภทดังกลาวของโรงไฟฟาในลักษณะเดียวกันกับ โรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1
4.1.2

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือความสามารถจายเงินปน
ผลของกองทุนรวมฯ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ อาจไดรับผลกระทบในกรณีที่มีการบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมฯ ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวมฯ ภาระภาษี และคาธรรมเนียมสําหรับการลงทุน ในทรัพ ยสินโครงสรางพื้นฐาน ถือเป นเหตุการณ ที่ไมอาจ
คาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ฯ หรือความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมฯ

4.1.3 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินคาอิสระของผูประเมินคาอิสระ อาจมิได
เปนหรือบงชี้ถงึ มูลคาที่แทจริงของสินทรัพยของกองทุนรวมฯ
(ก)

มูลคาทรัพยสินสุทธิอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงของกองทุนรวมฯ
มู ลค าทรัพ ยสิ น สุท ธิข องกองทุ น รวมฯ ซึ่งได กลาวไว ณ ที่ นี้ ได คํานวณโดยใชขอ มู ลจากรายงานการ
ประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุนเปนขอมูลพื้นฐานและมูลคาทรัพยสินสุทธิดังกลาวอาจมี
ความเสี่ยงดังตอไปนี้
1)

(ข)

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมฯ จะไดรับหาก
มีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมดหรือมีการเลิกกองทุนรวมฯ
2)
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจไมสะทอนตามมูลคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายกันจริง
ในตลาดหลักทรัพย
รายงานการประเมินคาอิสระของผูประเมินคาอิสระไมใชความเห็นเกี่ยวกับขอดีทางธุรกิจของกองทุนรวม
ฯ และไมใชความเห็นไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายเกี่ยวกับราคาซื้อขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือ
ฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการประเมินราคาที่อยูใน
รายงานดังกลาวไมไดเปนเครื่องบงชี้ถึงมูลคาตลาดของราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ
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ผูประเมินคาอิสระไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมินคาอิสระ เพื่อทําการประเมินคาโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดยผูประเมินคาอิสระไดออก รายงานการประเมิน คาอิสระซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
มูลคาของรายไดคาความพรอมจายที่จะไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
โดยรายงานการประเมินคาอิสระเปนเพียงรายงานสรุปเทานั้นและไมควรถูกพิจารณาวาเปนคําอธิบายที่
สมบูรณของรายงานการประเมินคาอิสระ ทั้งนี้ ในการออกรายงานการประเมินคาอิสระนั้น การประมาณ
การรายไดคาความพรอมจาย ตั้งอยูบนสมมติฐานที่จัดเตรียมโดยผูประเมินคาอิสระ จากขอมูลที่ไดรับ
จาก กฟผ.
รายงานการประเมินคาอิสระตั้งอยูบนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคต กลยุทธ
ทางธุรกิจ และสภาพแวดลอมที่ กฟผ. จะตองดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหลานี้สะทอนถึงความ
คาดหวังและความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนซึ่งทราบอยู
แลวหรือยังไมทราบก็ตาม โดยรายงานการประเมินคาอิสระประกอบดวยการคาดการณและประมาณ
การในอนาคต และขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements)
โดยลักษณะของขอ มู ลดั งกลาวนั้ น จะอยูภ ายใตค วามเสี่ยงและความไม แน น อนที่ มีนั ยสําคัญ ทั้งนี้
เหตุการณ ในอนาคตที่อางอิงขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณ ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ดังกลาว จะมีความเสี่ยง ความไมแนนอน ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลใหผลลัพธหรือ
ผลการดํ า เนิ น งานที่ แ ท จ ริงแตกต างจากการประมาณการอย างมี นั ย สํ าคั ญ จากผลลั พ ธห รือ ผลการ
ดําเนิ น งานที่แสดงโดยชัดแจงหรือโดยปริยายในขอความในลักษณะที่เป นการคาดการณ ในอนาคต
(forward-looking statements) นอกจากนี้ ในรายละเอียดโครงการไมไดระบุขอสมมติฐานที่ใชในการ
จัดเตรียมรายงานการประเมินคาอิสระทุกขอ
ดังนั้น ผูประเมินคาอิสระจึงไมไดใหคํารับรองหรือรับประกันในเรื่องดังกลาวไมวาโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย ทั้งนี้ รายงานการประเมินคาอิสระไมไดใหสิทธิหรือการเยียวยาแกผูลงทุน หรือบุคคลอื่น และไม
เปน และไมควรถูกตีความวาเปนการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งฐานะการเงิน หรือผลการดําเนินงานใน
อนาคตของกองทุ น รวมฯ ตลอดจนข อ ความในลั ก ษณะที่ เป น การคาดการณ ใ นอนาคต (ForwardLooking Statements) ที่ระบุในรายงานการประเมินคาอิสระดังกลาว ซึ่งรวมถึงขอความที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยเศรษฐศาสตรมหภาค (Macro-Economic Factors) บางประการโดยหรือในนามของ กฟผ. บริษัท
จัดการ กองทุนรวมฯ หรือผูประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน
นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ไมอาจรับรองไดวาการประเมินคาอิสระโดยผูประเมินคาอิสระจะสะทอนมูลคาที่
แทจริงของรายไดคาความพรอมจายที่จะไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หรือผูประเมินคารายอื่นๆ จะประเมินไดในราคาเดียวกัน ดังนั้น ประมาณการมูลคาที่ระบุในรายละเอียด
โครงการ อาจไมเปนขอบงชี้ถึงมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยของกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ดี กองทุนรวมฯ ไดตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว ดังนั้น บริษัทจัดการซึ่งกระทําในนามของกองทุนรวมฯ
จึงไดดําเนินการจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่ยอมรับในวงกวางนั้น มาเปนผูประเมินคาอิสระ
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เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ค า อิ ส ระ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ข อ มู ล ที่ ป รากฎในรายงานการประเมิ น ค า อิ ส ระมี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากมูลคาตลาดของราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ นอยที่สุด
4.1.4

ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมฯ ซึ่งเปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานจะตองลงทุนใน หรือเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
โครงสรางพื้นฐาน โดยมีมูลคารวมกันไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ ทําใหการ
ลงทุนกระจุกตัวอยูในทรัพ ยสินโครงสรางพื้ นฐานนั้น ๆ เพี ยงอยางเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ

4.1.5

ในเบื้องตน กองทุนรวมฯ จะมีแหลงรายไดเพียงแหลงเดียว หากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความ
พรอมจายสิ้นสุดหรือถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไมสามารถลงทุนในแหลงรายไดใหมได อาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจสงผลใหมีการเลิกกองทุนรวมฯ ได
ในเบื้องตน กองทุนรวมฯ จะมีแหลงรายไดแหลงเดียว คือ รายไดคาความพรอมจายที่ไดรับจากการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2578 เวนแตจะมีการขยายอายุของสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ออกไปโดย
ความยินยอมของ กฟผ.
หากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายสิ้นสุดลง และกองทุนรวมฯ ไมสามารถลงทุนในแหลงรายได
ใหมได กองทุนรวมฯ จะไมมีรายไดหลักใดๆ ภายหลังวันที่มีการเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอม
จาย ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอราคาซื้อขายของหนวยลงทุน และอาจเปนผลใหตองมีการ
เลิกกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ไมอาจรับรองไดวาผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนใดๆ จากการ
เลิกกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ตาม หากมีการสิ้นสุดลงของสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ มีสิทธิที่จะ
ไดรับมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการสิ้นสุดลงของสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
นอกจากนี้ หากการสิ้นสุดลงของสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายเกิดขึ้นเพราะการไมปฏิบัติ
หนาที่ของ กฟผ. ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ มีสิทธิที่จะไดรับมูลคาการ
เขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
จากกองทุนรวมฯ และมีสิทธิเรียกคาปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการ
ผิดสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุน
คงเหลือใหแกกองทุนรวมฯ

4.1.6

กองทุนรวมฯ ไมมีผลการดําเนินงานในอดีต และผูลงทุนมีขอมูลดานการเงินจํากัดสําหรับการประเมินผล
การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพื่อการตัดสินใจเขาลงทุน
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เนื่องจากกองทุนรวมฯ ไมมีผลการดําเนินงานในอดีตที่จะสามารถนํามาใชพิจารณา จึงมีการนําเสนอขอมูลทาง
การเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพื่อสะทอนถึงผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวม
ฯ จะเขาไปลงทุน
ขอมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไดรับการจัดเตรียมมาจากรายการทาง
บัญชีของ กฟผ. ซึ่งรายการทางบัญชีบางรายการถูกบันทึกไวโดยมิไดแยกรายการตามแตละธุรกิจ ดังนั้น ในการ
จัดเตรียมงบการเงินเฉพาะสวนโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จึงมีความจําเปนตองตั้งสมมติฐานและปนสวน
จํานวนเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ทั้งนี้ หากสมมติฐานหรือการปนสวนดังกลาวมีความผิดพลาดใน
สาระสําคัญ ขอมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจไมสะทอนผลการ
ดําเนินงานในอดีตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ถูกตอง
อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงสรางของกองทุนรวมฯ แตกตางโครงสรางรายไดของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
อดีต โดยกองทุนรวมฯ จะไดรับรายไดคาความพรอมจายตามสูตรการคํานวณภายใตสัญ ญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย ซึ่งคํานวณจาก (1) รายไดคาความพรอมจาย AP1 เต็ มจํานวน (FAP1) หักดวย (2)
คาปรับและสวนลดสําหรับรายไดคาความพรอมจาย AP1 เทานั้น จากโครงสรารายไดทั้งหมดของโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ชุด ที่ 1 และรายไดในอดีตดั งกลาวเป นรายไดเต็ม จํานวนในสัด สวนรอยละ 100 ซึ่งภายหลังจากที่
กองทุนรวมฯ เขาลงทุนสําเร็จนั้น รายไดที่กองทุนรวมฯ จะไดรับจากคาความพรอมจายจะเปนไปตามสัดสวนที่
กําหนดไวในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายในแตละป และกองทุนรวมฯ จะไดรับรายไดคาความ
พรอมจายภายหลังจากหักคาเบี้ยประกันภัยแลว ดังนั้น ผลการดําเนินงานในอดีตตามขอมูลทางการเงินที่แยก
ออกมานําเสนอนั้นอาจไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ในอนาคต
4.1.7

ผลการดํ า เนิ น งานจริงอาจมี ค วามแตกต างอย างมี นั ย สํ าคั ญ จากประมาณการกํ าไรขาดทุ น และการ
แบงปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุนไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมประกอบดวยประมาณการกําไรขาดทุนและการแบงปนสวนแบงสําหรับผูถือ
หนวยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดังกลาวเปนเพียงประมาณการผลการ
ดําเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไมไดเปนการรับรองผลการดําเนินงานในอนาคตแต
อยางใด ทั้งนี้ แมจะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แตการจัดทําประมาณการทางการเงิน
ดังกลาวอยูบนขอสมมติฐานตางๆ ซึ่งแมวาบริษัทจัดการ และ กฟผ. เห็นวาสมเหตุสมผลแลวก็ตาม แตผลการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากการคาดการณที่ระบุในประมาณการกําไรขาดทุน
และการแบงปนสวนแบงสําหรับผูถือหนวยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความเสี่ยง ความไมแนนอน และเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึ่งเรื่องดังกลาวสวน
ใหญอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ
โดยปจจัยดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลุผลการ
ดําเนิ นงานและจายเงิน แบ งป น สวนทุน ที่ค าดการณ แ ละประมาณการไว และผลการดํ าเนิ นงานที่ แ ทจริงอาจ
12

แตกตางจากที่ประมาณการไวอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากหากเหตุการณและสถานการณบางอยางหรือทั้งหมดที่
สันนิษฐานไวอาจไมเกิดขึ้นตามที่คาดไว หรือเหตุการณและสถานการณที่ไมไดคาดไวอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทุนรวม
ฯ ไมสามารถรับรองไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจะเปนไปตามสมมติฐานหรือสิ่งที่คาดการณไว ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม
สามารถบรรลุผลการดําเนินงานตามที่คาดการณหรือประมาณการไว กองทุนรวมฯ อาจไมสามารถจายเงินคืนสุทธิ
ตามที่คาดไว ซึ่งอาจทําใหราคาซื้อขายของหนวยลงทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จากที่กลาวมาขางตน ผูลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใชขอมูลเกี่ยวกับการคาดการณและประมาณการกําไรและ
กระแสเงินสดเพื่อใชในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการคํานวณขอมูลดังกลาวและความเปนไปได
ที่ผลการดําเนินงานที่แทจริงอาจแตกตางจากประมาณการและสมมติฐานที่อางอิงอยางมีนัยสําคัญอยางไรก็ดี
ภายใตโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯจะเขาลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย โดยรายไดหลัก
ของกองทุ น รวมฯ จะขึ้ น อยู กั บ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ า พระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 กล า วคื อ ความพรอ มของ
โรงไฟฟาดังกลาวที่จะทําใหรายไดคาความพรอมจายเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับการประกอบกิจการของ กฟผ. เทานั้น
และเนื่ อ งจาก กฟผ. เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด า นพลั ง งานอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ บาลผ า น พน. และ
กระทรวงการคลัง อีกทั้ง กฟผ. ยังเปนผูผลิตไฟฟารายใหญของประเทศ ดังนั้นความเสี่ยงที่ผลการดําเนินงานจริง
ของกองทุนรวมฯ อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ
จึงคอนขางต่ํา
4.1.8

บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนของกองทุนรวมฯ ใหประสบความสําเร็จ
ไ ด แ ล ะ อ า จ ต ก ล ง แ ก ไ ข เป ลี่ ย น แ ป ล ง สั ญ ญ า ส ล ะ สิ ท ธิ ห รื อ ใ ห ค ว า ม ยิ น ย อ ม โด ย
ไมตองไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day Management)
หรือควบคุมการดําเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใตการควบคุมดูแลของผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมมี
โอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธที่บริษัทจัดการนํามาใช
หรือการลงทุนของกองทุนรวมฯ
ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกลาว การที่บริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมฯ
ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอาจมีผลกระทบในทางลบตอ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุนรวมฯ อยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจายเงินปนผล รวมไปถึงผลกระทบ
ตอสิทธิและผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ความสามารถของบริษัทจัดการในการดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนของกองทุนรวมฯ ใหประสบความสําเร็จนั้น
ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ที่ ไม แ น น อนหลายประการ รวมถึ ง ความสามารถในการหาโอกาสการลงทุ น ที่ เหมาะสมและ
สอดคลองกับเกณฑการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการไดรับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงไม
สามารถรับรองไดวาการดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในความเปนจริงจะเปนไปตามแผนที่
วางไว หรือสามารถทําไดภายในเวลาและคาใชจายที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ภายใตโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเขาลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย โดย
หลักแลว บริษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะใชสิทธิหรือยินยอมใหใชสิทธิที่เกี่ยวกับ กฟผ. ตามสัญญาการเขาลงทุนใน
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รายไดคาความพรอมจาย หรือการใหความยินยอมในการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญ ญา หรือสละสิทธิตาม
เอกสารสัญญา เพื่อประโยชนของกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจไมสอดคลองกับประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดย
การดําเนินการดังกลาวของบริษัทจัดการจะผูกพันผูถือหนวยลงทุน และอาจไมใชประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย แตอยางไรก็ตาม หากเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาในสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุน และ/หรือ รายไดคาความ
พรอมจายอยางมีสาระสําคัญ หรือการยกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย บริษัทจัดการ จะ
ดําเนินการดังกลาวไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนสวนใหญ
4.1.9

สิทธิของกองทุนรวมฯ และผูถอื หนวยลงทุนในการเรียกรองตอบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนมีอยู
อยางจํากัด
ภาระผูกพั นภายใตขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ บริษัท จัดการ และสัญ ญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
ระหวางบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไดจํากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน (แลวแต
กรณี) เอาไว โดยบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา หรืองด
เวนการกระทําของตนเวนแตเปนการกระทําโดยทุจริต จงใจกระทําผิดสัญญา กระทําผิดหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(Breach of Trust) หรือการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน
กับบริษัทจัดการ หรือสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน (แลวแตกรณี)) นอกจากนี้ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกําหนดวา บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไดรับ
ความคุมครองจากการกระทํา คาใชจาย สิทธิเรียกรอง คาเสียหาย หรือคําสั่งใดๆ ซึ่งอาจตองรับผิดในฐานะบริษัท
จัดการหรือผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ หากการกระทํา คาใชจาย สิทธิเรียกรอง คาเสียหาย หรือคําสั่ง
ดั งกล าวมิ ได เกิด ขึ้น จากการกระทํ าทุจริต การจงใจกระทํ าผิดสั ญ ญา การกระทําผิ ดหน าที่ ที่ไดรับ มอบหมาย
(Breach of Trust) หรือการขาดความระมัดระวังตามสมควร ดังนั้น สิทธิของกองทุนรวมฯ และผูถือหนวยลงทุนใน
การเรียกรองตอบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนอาจมีอยูอยางจํากัด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวม และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย
4.2.1

กองทุ น รวมฯ จะเป น นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม ที่ ไ ม มี กิ จ กรรมสร า งรายได หรื อ ทรั พ ย สิ น ใดๆ
นอกเหนือไปจากสิทธิตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
กองทุนรวมฯ จะเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหมและเงินสุทธิสวนใหญ ที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้จะ
นํามาเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายภายใตสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย โดยเมื่อ
กองทุนรวมฯ เขาลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ จะไมมีทรัพยสินอื่นใดในการดําเนินงาน
หรือประกอบกิจการใดๆ ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เพียงอยางเดียว ณ เวลานั้น ไดแก สิทธิตามสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งทําใหกองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงสูงกวากองทุนหรือบริษัทซึ่งไดรับรายไดจาก
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หลายแหลง โดยกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จะขึ้นอยูกับการชําระเงินตามกําหนดเวลาเปนครั้งคราวของ กฟผ.
ตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
หากกองทุนรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มี
การกูยืมเงิน และมีความจําเปนตองชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจไมสามารถขายสิทธิตามสัญญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจายไดในมูลคาที่เพี ยงพอที่จะชําระหนี้ที่คางชําระทั้งหมดของกองทุนรวมฯ หรืออาจไม
สามารถขายสิทธิตามสัญญาไดเลย นอกจากนี้ หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แลว สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินแบงปนสวนทุนจะดอยกวาสิทธิในการไดรับชําระเงิน
ของเจาหนี้ของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับคาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนและ
บริษัทจัดการ ตลอดจนหนี้ใดๆ ตามสัญญาเงินกู (ถามี)
ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ไมมีนโยบายที่จะกอหนี้ทั้งในปจจุบันและอนาคต อยางไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงคจะ
พิจารณาทําการกอหนี้ในอนาคต บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนและจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนดตอไป
4.2.2

การศึกษาและเขาตรวจสอบโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมไดเปนการรับประกันวาทรัพยสินที่ใชใน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟาไมมีขอบกพรองหรือมีความไมถูกตอง
บริษัทจัดการไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของการรับประโยชนจากรายไดคาความพรอมจายภายใตสัญญา
การเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายที่จะไดรับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทํา
การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินคาอิสระ และ
รายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระดานเทคนิคของกองทุนรวมฯ อยางละเอียด อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวมิได
เปนการรับประกันวา ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปราศจากความเสียหาย
หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม โดยรายงานของผูประเมินคาอิสระ และ
รายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระดานเทคนิค ของกองทุน รวมฯ ที่ บ ริษั ท จัดการใชเป น พื้ น ฐานในการประเมิน และ
ตรวจสอบทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา อาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไม
สามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่
เป น ข อ จํ า กั ด ในการตรวจสอบของทั้ งผู ป ระเมิ น ค า อิ ส ระ และผู เชี่ ย วชาญอิ ส ระด า นเทคนิ ค ของกองทุ น รวมฯ
ตลอดจนเหตุการณ ที่อาจจะเกิดขึ้นนับจากวันจัดทํารายงานของผูประเมินคาอิสระ และผูเชี่ยวชาญอิสระดาน
เทคนิคของกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุนสําเร็จ
อยางไรก็ดี กองทุนรวมฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว ดังนั้น บริษัทจัดการซึ่งกระทําในนามของกองทุนรวมฯ
จึงไดดําเนินการจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางดานการเงิน ที่
ปรึกษาทางดานกฎหมาย และที่ปรึกษาทางดานเทคนิค เพื่อเขามาศึกษาและตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพ
การทํางานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อใหรายงานการศึกษาสามารถแสดงขอมูลไดอยางถูกตอง
และครบถวนเกี่ยวกับโรงไฟฟาดังกลาว
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4.2.3

การที่บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไมมีประสบการณในการบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 และการพึ่งพา กฟผ. สําหรับการบริห ารจัดการโรงไฟฟาดังกลาวอาจกอใหเกิดการพึ่งพิงอยางมี
นัยสําคัญตอ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
(ก)

บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไมมีประสบการณในการบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
การที่บริษัทจัดการไมสามารถ บริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยตองพึ่งพา กฟผ. ในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ/หรือ บริษัทจัดการไมสามารถบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
บริษั ทจัดการจะเป นผูบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และบริษั ทจัดการจะตองพึ่ งพา กฟผ. ในการบริหาร
จัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ กฟผ. ให กองทุนรวมฯ เขาลงทุนในรายไดคา
ความพรอมจาย กฟผ. จะยังคงเปนผูบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แตจะอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของบริษัทจัดการซึ่งกระทําการแทนกองทุนรวมฯ และเปนไปตามกลไกที่ระบุไวในสัญญาการ
เขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) โดยบริษัทจัดการและกองทุน
รวมฯ ไมมีประสบการณ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จึงไม
สามารถควบคุ มดูแลการดํ าเนิ นงานของ กฟผ. ได อ ยางมี ป ระสิท ธิภ าพโดยต องพึ่ งพาความเห็ น และ
รายงานการตรวจสอบของผู เชี่ ย วชาญอิ ส ระ (ถ า มี ) เป น หลั ก ทั้ ง นี้ หากบริ ษั ท จั ด การไม ส ามารถ
ควบคุมดูแลให กฟผ. บริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ/หรือ บริษัทจัดการไมสามารถ
บริหารจัดการกองทุนรวมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจนความสามารถในการจายเงินแบงปน
สวนทุนแกผูถือหนวยลงทุนและการชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ (ถามี)

(ข)

การพึ่งพิงการบริหารจัดการโรงไฟฟาโดย กฟผ. และในกรณีที่กฟผ. ไมสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจัดการ การบํารุงซอมแซมโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 และความเชี่ยวชาญของ กฟผ. เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการผลิตอยูในเกณฑมาตรฐานทั่วไป ซึ่งหาก
โรงไฟฟาไมสามารถรักษาประสิทธิภาพในการคงไวซึ่งความพรอมในการจายไฟฟาไวได อาทิ ในกรณีที่
ระดับความพรอมจายต่ํากวาที่กําหนดไว อาจสงผลใหรายไดคาความพรอมจายตามสัญ ญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายลดลงอันเนื่องมาจากสวนลดและคาปรับในวิธีการคํานวณรายไดคา
ความพรอมจายภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ดังนั้น หาก กฟผ. ไมสามารถ
บริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยางเหมาะสม อาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดคา
ความพรอมจาย
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ทั้งนี้ ตั้งแต กฟผ. เริ่มดําเนินการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา 4 ป
กฟผ. มีผลการดําเนินการอยูในเกณฑมาตรฐานทั่วไปของธุรกิจโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวมมาโดย
ตลอด โดยภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย บริษัทจัดการไดมีมาตรการรองรับ
ความเสี่ ยงดั งกล าวด วยการกํ าหนดให กฟผ. บริห ารโรงไฟฟ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ให เป น ไปตาม
มาตรฐานดังตอไปนี้ (ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง)
มาตรฐานวิศวกรรม ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรม อันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการ
โรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบตอความสัมพันธของบริษัทจัดการกับ กฟผ. อาจเปน
อุปสรรคตอความสามารถของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุนรวมฯ แตอยางไรก็ดี บริษัทจัดการเชื่อวาการเขามามีสวนไดเสียในกองทุนรวมฯ ของ
กฟผ. จะชวยทําให กฟผ. ควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่
1 ของ กฟผ. ใหอยูในเกณฑที่ดีและสามารถสรางผลการดําเนินงานที่มั่นคง โดย กฟผ. จะเปนผูถือหนวย
ลงทุนรายใหญ ของกองทุนรวมฯ ในสัดสวนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุนสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย หากปรากฏวา กฟผ. หยุด ระงับ
หรือ ไม ดําเนิน การบริหารโรงไฟฟ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่กําหนดไวในสัญ ญาการเขาลงทุน ใน
รายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และ มีสิทธิเรียกรองให กฟผ. ชําระ
มูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคา
ความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ และใชสิทธิในการเรียกคาปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่
กฟผ. ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการผิดสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ
จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือใหแกกองทุนรวมฯ
4.2.4

การที่ กฟผ. ไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายหรือการขาดแคลน
แหลงเชื้อเพลิงในระยะยาวสําหรับการบริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําใหสัญญาการเขา
ลงทุ น ในรายไดค าความพรอ มจายสิ้ น สุด ลงและอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ตอ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
(ก)

การที่รายไดหลักของกองทุนรวมฯ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และใน
กรณีที่ กฟผ. ไมปฏิบัติหนาที่ในการนําสงรายไดคาความพรอมจายตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคา
ความพรอมจาย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
รายได และสภาพคลองของกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ดี ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย หากปรากฏวา กฟผ. จงใจไมนําสง
รายไดคาความพรอมจายใหแกกองทุนรวมฯ เปนระยะเวลา 2 ไตรมาสติดตอกันและปรากฏขอเท็จจริงวา
17

กฟผ. ไมสามารถแกไขเยียวยาในการที่ไมปฏิบัติหนาที่ขางตนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาการ
เขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และสามารถใชสิทธิ
เรียกรองให กฟผ. ชําระมูลคารวมของมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงการ
บอกเลิกสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ และใชสิท ธิในการเรียก
คาปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการผิดสัญญาการเขาลงทุน
ในรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือใหแก
กองทุนรวมฯ
ภายใตมาตรา 12 แหง พ.ร.บ. กฟผ. ไดกําหนดความคุมครองทรัพยสินของ กฟผ. วาทรัพยสินของ กฟผ.
ไมตกอยูภายใตบังคับคดี ดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากการที่ไมสามารถนําทรัพยสิน
ของ กฟผ. มาบังคับชําระหนี้ไดสําหรับกรณีที่ กฟผ. ไมปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการเชื่อวาความเสี่ยงดังกลาวนั้นอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกรงโดยเปนเปนรัฐวิสาหกิจที่มี
ความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเปนรัฐวิสาหกิจที่มีรายไดเปนอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้ง กฟผ. ยังเปนผูนําในธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชีย และเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
กิจการไฟฟาของประเทศภายใต พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเปนผูรับซื้อไฟฟาและควบคุมการจําหนาย
ไฟฟ าในตลาดขายส งของประเทศแล ว กฟผ. ยั งเป น ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายใหญ ที่ สุ ด ของประเทศอี ก ด ว ย
นอกจากนี้ กฟผ. มีความสําคัญตอความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
(ข)

การที่ กฟผ. ไมป ฏิบัติตามสัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายอาจกอใหเกิดกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได และสภาพคลองของ
กองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาการ
เข าลงทุ น รายได ค า ความพร อ มจ า ย เช น การไม ดํ า เนิ น การจั ด หาวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ในการ
ดําเนินการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรือไมสงหนังสือแจงใหกองทุนรวมฯ ทราบเมื่อ กฟผ. ทราบถึง
เหตุการณที่มีผลกระทบตอการดําเนินการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรือการไมปฏิบัติตามขอตกลง
ตางๆ ที่ ให ไวในสัญ ญาการเขาลงทุ นรายไดคาความพรอ มจาย โดยการไม ป ฏิบั ติต ามนั้ นอาจสงผล
กระทบตอรายไดคาความพรอมจายของ กฟผ. ที่นําสงใหกับกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอรายได
และสภาพคลองของกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาการเขาลงทุนรายไดคาความพรอมจาย ในกรณีที่ปรากฏวา กฟผ. ไมปฏิบัติ
ตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายและเปนเหตุให กองทุนรวมฯ ไดรับความเสียหาย
กองทุนรวมฯ ยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจาก กฟผ. ได นอกจากนี้ หาก
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การไมปฏิบัติตามสัญญาขางตนของ กฟผ. นั้นกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 กองทุนรวมฯ อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไปยัง กฟผ. และเรียกรองให กฟผ. ชําระมูลคาการ
เขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความ
พรอมจายจากกองทุนรวมฯ และใชสิทธิในการเรียกคาปรับกรณีผิดสัญญาโดยคํานวณจากวันที่ กฟผ.
ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการผิดสัญญาการเขาลงทุนรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ จนถึง
วันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือใหแกกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการเชื่อวาความเสี่ยงดังกลาวนั้นอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกรงโดยเปนเปนรัฐวิสาหกิจที่มี
ความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเปนรัฐวิสาหกิจที่มีรายไดเปนอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้ง กฟผ. ยังเปนผูนําในธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชีย และเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
กิจการไฟฟาของประเทศภายใต พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเปนผูรับซื้อไฟฟาและควบคุมการจําหนาย
ไฟฟ าในตลาดขายส งของประเทศแล ว กฟผ. ยั งเป น ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายใหญ ที่ สุ ด ของประเทศอี ก ด ว ย
นอกจากนี้ กฟผ. มีความสําคัญตอความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
(ค)

การขาดแคลนแหลงเชื้อเพลิงในระยะยาวสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจ
ทําใหสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายสิ้นสุดลง
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ขึ้นอยูกับการจัดหากาซธรรมชาติซึ่งเปน
เชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หากเกิดการขาดแคลนกาซธรรมชาติ อาจทําให กฟผ.
ไมสามารถผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1ได ซึ่งอาจสงผลให กฟผ. จําเปนตองหยุดผลิต
กระแสไฟฟาเปนการชั่วคราวหรือผลิตกระแสไฟฟาไดในปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณที่ควรจะผลิตได โดย
กฟผ. มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการขาดแคลนกาซธรรมชาติ เนื่องจาก ปตท. เปน ผูจัดจําหนาย
เชื้ อ เพลิ ง ในประเทศในลั ก ษณะผู ก ขาด และเป น ผู ป ระกอบการเพี ย งรายเดี ย วที่ ส ามารถจั ด ส ง ก า ซ
ธรรมชาติในปริมาณที่ เพียงพอตอการประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได หาก ปตท. ไมสามารถจัดสงกาซ
ธรรมชาติไดในปริมาณที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ อาจทําใหการบริหารโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หยุดชะงักได
อยางไรก็ดี กฟผ. ไดดําเนินการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยาง
ตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกาซธรรมชาติ ดวยเหตุที่ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่ง
เดิมถูกออกแบบรองรับกาซธรรมชาติที่มาจากแหลงกาซฝงตะวันตกเทานั้น จึงทําใหเกิดความเสี่ยงใน
กรณีที่แหลงกาซธรรมชาติฝงตะวันตกเกิดปญหาหรือตองหยุดซอม อันทําให โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ไมสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาได กฟผ. จึงมีแผนปรับเปลี่ยนโดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณหองเผา
ไหม ของ Gas Turbine เพื่อใหโรงไฟฟานี้สามารถรองรับกาซธรรมชาติจากจากทั้ง 2 แหลง คือ แหลง
กาซธรรมชาติตะวันตก และแหลงกาซธรรมชาติตะวันออก เพื่อสงเสริมความมีเสถียรภาพในการผลิต
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ไฟฟาไดอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟา โดย กฟผ. ไดดําเนินการตามแผนดังกลาว
แลวเสร็จในเดือน ธันวาคม 2557
นอกจากนี้ ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย หากปรากฏเหตุการณวา กฟผ. ไม
สามารถจัดหากาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะ
ชําระรายไดคาความพรอมจายใหแก กองทุนรวมฯ ในชวงระยะเวลาดังกลาวเทากับคาเฉลี่ยของรายได
คาความพรอมจายในชวงระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังกอนที่จะเกิดเหตุการณขางตน โดยชวงระยะเวลา 6
เดือนดังกลาวไมนับรวมระยะเวลาซึ่งมีการซอมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อยางไรก็ดี กองทุนรวมฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่สัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
สิ้นสุดลงเมื่อปรากฏเหตุการณวา กฟผ. ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในระยะยาว
สําหรับการบริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได และการที่ไมมีเชื้อเพลิงนั้นสงผลกระทบตอการ
บริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ โดยหากเกิดเหตุการณขางตนและ กฟผ. ใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิดังตอไปนี้
(1)

(2)

หากเหตุดังกลาวเกิดขึ้นเพราะความผิดของ กฟผ. (เชน กฟผ. ไมปฏิบัติตามหนาที่ในสัญญาซื้อ
ขายกาซธรรมชาติ) กองทุนรวมฯ ยอมมีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับจํานวนมูลคารวมของมูลคา
การเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุน
ในรายไดคาความพรอมจายจาก กฟผ. และใชสิทธิในการเรียกคาปรับกรณี ผิดสัญ ญา โดย
คํานวณจากวันที่ กฟผ. ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการผิดสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความ
พรอมจายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือใหแกกองทุน
รวมฯ หรือ
หากเหตุ ก ารณ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น โดยที่ ไ ม ใ ช ค วามผิ ด ของ กฟผ. กองทุ น รวมฯ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
คาชดเชยเทากับจํานวนมูลคามูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ไดรับหนังสือ
แจงการบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจาก กฟผ. ซึ่งอาจสงผลให
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามประมาณการ

20

4.2.5

การขาดน้ําในการผลิต ไฟฟ าของโรงไฟฟ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
ในกระบวนการผลิตไฟฟ าของโรงไฟฟ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จําเป น ต อ งใชน้ําดิบ ในระบบหลอเย็น (Cooling
System) และระบบปรั บ สภาพน้ํ า (Pretreatment System) เพื่ อ ผลิ ต น้ํ า ปราศจากแรธ าตุ (Demineralization)
สําหรับ ใชเป น น้ํ าเติ ม เครื่องผลิ ต ไอน้ํ าพลังความรอ น (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ําดิบอาจสงผลใหการผลิตกระแสไฟฟาหยุดชะงัก ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวอาจมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปอาจเกิดปริมาณฝนนอยกวาปกติ หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล จนทําให
ปริมาณน้ําดิบไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจสงผลกระทบตอรายไดคา
ความพรอมจายของกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ดี กฟผ. ไดมีการจัดหาแหลงน้ําเพื่ อไวใชสําหรับการผลิตไฟฟ าในโรงไฟฟ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ไดรับอนุญาตจากที่ประชุมคณะทํางานประสานและติดตามการขออนุญาตใชน้ํา
ครั้งที่ 2/2554 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ใหสามารถใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อผลิตไฟฟาในโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไดในปริมาณ 49,901 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชน้ําในระบบหลอเย็น 48,576 ลูกบาศก
เมตรตอวัน และใชในระบบปรับสภาพน้ํา 515 ลูกบาศกเมตรตอวัน
และในกรณีที่แมน้ําเจาพระยามีคาความเค็มสูง กฟผ. ไดทําสัญญาขอใชน้ําจากการประปานครหลวงเพื่อใชในการ
ผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แทน และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ไดออกแบบระบบผลิตน้ําให
สามารถผลิตน้ําสําหรับระบบหมอไอน้ํามีปริมาณเพียงพอในการใชน้ําในขบวนการผลิตไฟฟาไดทั้งโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2
นอกจากนี้ ดวยแหลงน้ําที่ใชสําหรับ การผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่มีการจัดเตรียมไวอยาง
เพียงพอจึงทําให กฟผ. ไมเคยประสบปญ หาขาดแคลนน้ําในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
นับตั้งแต กฟผ. เริ่มดําเนินการเดินเครื่องโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา 4 ป

4.2.6

การที่โรงไฟฟ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ไดรับ ความเสียหายอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําใหเกิดความเสียหายไดโดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม การ
ระเบิ ด ท อ ก า ซรั่ ว การฟุ ง กระจายของก า ซอั น ตราย ภั ย ธรรมชาติ รวมถึ ง เหตุ ที่ เกิ ด จากการกระทํ า ของ
บุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดไมบอยครั้งนักแตอาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบตอรายไดของกองทุนรวมฯ อยางมี
นัยสําคัญ
แมวากองทุนรวมฯ จะไดรับเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จาก
การทําประกันภัยภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ก็ตาม แต ในกรณีท่ีเงินสินไหมทดแทน
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ซึ่งไดรับจากการประกันภัยขางตนนั้น นอยกวารายไดคาความพรอมจายที่กองทุนรวมฯ นาจะไดรับตามสัญญาการ
เขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ก็อาจสงผลกระทบทําใหผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ จะไดรับจากการลงทุน
ไมเปนไปตามประมาณการรายได
นอกจากนี้ ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ในกรณีที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิด
ความเสียหายทั้งหมด (Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิไดรับคาชดเชยดังนี้

4.2.7

(1)

ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของ กฟผ. ใหกองทุนรวมฯ มีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับจํานวน
มูลคารวมของมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจากกองทุนรวมฯ และใชสิทธิในการเรียกคาปรับกรณีผิดสัญญา โดย
คํานวณจากวันที่ กฟผ. ไดรับแจงเปนหนังสือถึงการผิดสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือใหแก กองทุนรวมฯ โดยใหนําคา
สินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ไดรับจากบริษัทประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยง
ภั ย ทุ ก ชนิ ด และความเสี ย หายของเครื่ อ งจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown
Insurance) มาชําระใหแกกองทุนรวมฯ กอนและถาปรากฏวายังไมไดรับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ
มีสิทธิไดรับ ให กฟผ. รับผิดชอบในจํานวนที่ยังขาดอยูทั้งหมด

(2)

ในกรณีความเสียหายไมไดเกิดขึ้นจากความผิดของ กฟผ. ใหกองทุนรวมฯ มีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับ
จํานวนมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายโดยใหนํา
คาสินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ไดรับจากบริษัทประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินประเภทความ
เสี่ ยงภั ยทุกชนิ ดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown
Insurance) มาชําระใหแก กองทุนรวมฯ กอนและถาปรากฏวายังไมไดรับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ
มีสิทธิไดรับ ให กฟผ. รับผิดชอบในสวนที่ขาด ซึ่งอาจสงผลใหผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากการ
ลงทุนอาจจะไมเปนไปตามประมาณการรายได

การที่อุปกรณเครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วกวากําหนดอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
ปจจัยที่มีผลสําคัญอยางยิ่งตอรายไดคาความพรอมจายคือสภาพของอุปกรณเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟา เชน
Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเครื่ อ งผลิ ต ไอน้ํ า จากพลั ง ความร อ น
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แมผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ตามรายงานของที่ปรึกษาดานเทคนิคพบวาสภาพของอุปกรณหลักเหลานี้ยังอยูในสภาพดีและมีอายุการใช
งานครอบคลุมเกินกวาอายุของสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย แตบริษัทจัดการมองวาอาจมี
ความเปนไปไดที่อุปกรณเครื่องจักรหลักเหลานี้เสื่อมสภาพเร็วกวาปกติหากการบริหารจัดการและซอมบํารุงไม
เปนไปตามแผนหรือไมไดคุณภาพ สงผลใหรายไดคาความพรอมจายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมฯ
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อยางไรก็ดี บริษัทจัดการเชื่อวา กฟผ. มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาว โดย กฟผ. ไดมีการจัดทําสัญญาการ
ใหบริการตลอดจนการจัดหาอะไหลและชิ้นสวนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ สัญญา LTPA) กับ
GE Energy Parts International LLC แ ล ะ General Electric International Operations Company, lnc. ทั้ งนี้
เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเปนผูผลิต Gas Turbine Generator ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทําใหมีความเขาใจ
เทคโนโลยีโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เปนอยางดี และมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบํารุงรักษา
โรงไฟฟาทั่วโลกมายาวนาน
นอกจากนี้ กฟผ. ยังให ความสําคัญ กับการดูแลเครื่องจักรเปนอยางดี โดยมีแผนการซอมบํารุงครั้งใหญ อยาง
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มก อ นกํ า หนดของอุ ป กรณ ต างๆ โดยในระหวางที่ มี ก ารบํ า รุงรัก ษา
ซอมแซมโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรับรายไดคาความพรอมจายตามที่กําหนดไวใน
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ดังนี้

4.2.8

(1)

ในชวงระยะเวลาที่ กฟผ. มีการปฏิบัติตามหรือปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายไดคาความ
พรอมจายใหแก กองทุนรวมฯ โดยไมมีการหักลดรายไดคาความพรอมจายเพราะเหตุที่โรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานเพราะเหตุดังกลาว โดย Grid Code เปนขอตกลงดาน
การปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบไฟฟาระหวางโรงไฟฟาและศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติ โดย
มาตรฐานดังกลาวไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหโรงไฟฟายึดถือการปฏิบัติเปน
เกณฑ เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ตั ว อย า งการปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให เป น ไปตามมาตรฐาน Grid Code ได แ ก การ
ปรับเปลี่ยนมาตรวัดกําลังการผลิตไฟฟา การปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารระหวางโรงไฟฟ าและศูนย
ควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติ หรือการตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจ
สงผลใหโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตองหยุดการดําเนินงานหรือ

(2)

ในชวงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไวใน สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายไดคาความพรอมจายใหแก กองทุนรวมฯ เป นจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของรายไดคาความ
พรอมจายซึ่งคํานวณโดยอางอิงกําลังผลิตไฟฟาในชั่วโมงสุดทายกอนที่จะมีการซอมแซม หรือบํารุงรักษา
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดังกลาว

การประกันภัยสําหรับโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไมเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นไดท้ังหมด และอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุน
รวมฯ
ภายใต สั ญ ญาการเข า ลงทุ น ในรายได ค า ความพรอ มจ า ย เพื่ อ ประโยชน ข องกองทุ น รวมฯ กฟผ. ตกลงที่ จ ะ
ดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ รองขอ
โดยในการจัดหาประกันภัยนั้น กฟผ. ตกลงที่จะใหกองทุนรวมฯ เขามามีสวนรวมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไข
และวงเงินประกันภัย ทั้งนี้ กฟผ. จะดําเนินการจัดทําประกันภัยของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังตอไปนี้
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(1)

(2)

ประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All Risks
Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุมครองถึงความเสียหายจากภัยน้ํา
ทวม (Flood) มีทุนประกันภัยไมต่ํากวาการประเมินมูลคาทดแทน (Replacement Value) ของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ประกันภั ยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุมครองภัยที่เกิดจาก (1) และ มี
ระยะเวลาคุ ม ครองทั้ ง สิ้ น 24 เดื อ น (Indemnity Period) โดยมี ร ะยะเวลาการรั บ ผิ ด ส ว นแรก
(Deductible) สู ง สุ ด ไม เกิ น 75 วั น ซึ่ ง หมายถึ ง กฟผ. จะไม ไ ด รั บ การชดเชยจากประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ
หยุดชะงักในชวง 75 วันแรก หลังเกิดเหตุซึ่งเปนระยะเวลารับผิดสวนแรกโดยขึ้นอยูกับเหตุการณของ
ความเสี ย หาย ซึ่ ง กฟผ. จะได รับ สิ น ไหมทดแทนตั้ ง แต วั น ที่ 76 ถึ ง 24 เดื อ นหลั ง จากเกิ ด เหตุ ทั้ ง นี้
เนื่องจาก กฟผ. เปนผูรับผลประโยชนในการประกันภัยดังกลาว ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคา
ความพรอมจายจะกําหนดให กฟผ. มีหนาที่นําเงินซึ่งไดรับจากประกันภัยนี้สงใหแกกองทุนรวมฯ เปน
จํานวนเทากับรายไดคาความพรอมจายโดยไมชักชา แตไมเกิน 5 วันทําการของ กฟผ. นับแตวันที่ กฟผ.
ไดรับเงินประกันจากการประกันภัยขางตน

(3)

ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจไดรับความเสียหายจาก
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ

(4)

ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งคุมครองถึงความเสียหายอันเกิด
จากหรือมีผลกระทบมาจากความไมสงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทางการเมือง

โดยในกรณี ที่ความเสียหายเกิดขึ้น กับ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจเกิดกรณี ที่กรมธรรม ประกันภัยบาง
กรมธรรมมิไดใหความคุมครองความเสียหายเต็มจํานวน หรือความเสียหายบางรายการที่อ าจเกิดขึ้น โดยอยู
นอกเหนือจากการคาดการณอาจมิไดครอบคลุมในกรมธรรมประกันภัยไว ดังนั้น ทุนประกันภัยหรือสินไหมทดแทน
ที่จะไดรับอาจมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับการซอมแซมหรือกอสราง หรืออาจมิไดรับเงินประกันภัยใดๆ เลย แต
อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กฟผ. ตกลงที่จะเปนผูรับผิดชอบในการ
ชําระสวนที่ขาด อันเนื่องมาจากเงินประกันภัยที่ไดรับไมเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อใชสําหรับการซอมแซมและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ทั้งนี้ สําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึ่งจะใหความคุมครองการประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่
1 เฉพาะสําหรับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความเสียหายของทรัพยสินหรือเครื่องจักร โดยการประกันภัย
ดังกลาวมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมูลคาทรัพยที่เอาประกันภัย (Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของ
การชดใช (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible ตามที่คูสัญ ญาตกลงกัน และอาจมีกรณี ที่กองทุน รวมฯ
ไมไดรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเปน
จํา นวนเกิน กวาทุ น ประกัน ภั ย นอกจากนี้ ภ ายใต สัญ ญาการเขาลงทุ น ในรายไดค าความพรอ มจ าย ในกรณี ที่
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไมใชความผิดของ กฟผ. สัญญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย กําหนดให กฟผ. ดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30
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เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั้นซึ่งระยะเวลาดังกลาวอาจยาวนานกวาจํานวนชวงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ
จะไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินการซอมแซมโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ผานมาของ กฟผ. เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้นกับโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 พบวา กฟผ. ใชเวลาในการดําเนินการซอมแซมโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 โดยเฉลี่ยไมเกินกวาระยะเวลา 6 เดือนนับจากเริ่มทําการซอมแซม ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงเห็นวา
ความเสี่ยงที่ กองทุนรวมฯ จะไดรับเกี่ยวกับการประกันภัยนั้นอยูในระดับต่ํา
4.2.9

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดของกองทุนรวมฯ
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใชบังคับกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน การเวนคืนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เปนตน อีกทั้งองคกรกํากับดูแลแตละองคกรอาจตีความกฎหมายและมีแนว
ปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายที่แตกตางกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติ
ของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ หรือธุรกิจโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจ
สงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ กลาวคือภายใตสัญญาการ
เขาลงทุ น ในรายได ค าความพรอ มจ าย ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ ย นแปลงทาง
กฎหมายนั้นสงผลกระทบตอการประกอบกิจการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยางรายแรง หรือ กฟผ. ตองแกไข
ปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในประการสําคัญ หรือทําให กฟผ. ตองแกไขปรับปรุงอยางอื่น ซึ่งเกี่ยวของ
กับการผลิตไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคาใชจาย
หรือรายไดคาความพรอมจาย และปรากฏวามีการเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิไดรับมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ซึ่ง
อาจสงผลใหผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากการลงทุนอาจจะไมเปนไปตามประมาณการรายได
ทั้ ง นี้ หากในอนาคตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายหรือ กฎระเบี ย บที่ ใ ช บั ง คั บ หรือ การตี ค วามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่ใชบังคับ กองทุนรวมฯ อาจจําเปนตองไดรับการอนุมัติหรือตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย
เพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอาจทําใหตนทุนของกองทุนรวมฯ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

4.2.10 การนั ด หยุ ด งาน การเรี ย กร อ งและข อ พิ พ าทต า งๆ กั บ พนั ก งานของ กฟผ. และการคั ด ค า นจาก
สาธารณชนในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และรายไดของกองทุนรวมฯ
พนักงานของ กฟผ. ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการนัดหยุดงานอันเนื่องมาจากการ
เรียกรองคาแรงที่เพิ่มขึ้น หรือขอพิพาทตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการบริหารและจัดการ โรงไฟฟาพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 และอาจมีผลกระทบตอรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งเปนรายไดหลักของกองทุนรวมฯ อยางไรก็ตาม ภายใต
สัญ ญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ในกรณี ที่เกิดเหตุการณดังกลาว กองทุนรวมฯ สามารถที่จะ
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เรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้น จาก กฟผ. ไดเพราะเหตุที่ กฟผ. ไมปฏิบัติตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความ
พรอมจาย
อยางไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. เปนองคกรที่มีประสบการณและมีความสัมพันธอันดีกับพนักงานในองคกร ที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เสมอมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และในอดีตตั้งแต
เริ่มดําเนินการ โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังไมเคยเกิดเหตุการณการนัดหยุดงาน การเรียกรองและขอพิพาท
ตางๆ กับพนักงานของ กฟผ. ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงเชื่อวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณขางตนนั้นอยูในระดับต่ํา
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟาอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ผานมา ไดเคยมีการคัดคานการกอสราง พัฒนาและ
การเดินเครื่องโรงไฟฟาบางแหงของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอางวาการผลิตไฟฟาของ กฟผ. สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและตอการเกษตรกรรม วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในทองถิ่น ตัวอยางเชน ไดมีการตอตานการ
ดําเนินงานของ กฟผ. ที่โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนปากมูลซึ่งผูอาศัยและชาวประมงไดกลาวหาวาการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาไดสงผลกระทบหลายประการซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตในการจับปลาในทองถิ่นดังนั้น กองทุนรวมฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการคัดคานจากสาธารณชนในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อยางไรก็ดี กฟผ. ไดตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และสังคม
ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และคุณ ภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยูใกลเคียง
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ไดสรางมาตรการจัดการในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาโดยคํานึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัดโดยมีหนวยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะหผล
จัด ทํ ารายงานการติ ด ตามมาตรการลดผลกระทบ ติ ด ตามตรวจสอบการจัด การสิ่ งแวดลอ ม และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางใกลชิด
เพื่อใหสามารถกําหนดมาตรการและแผนรองรับไดทันทวงที และ ตลอดระยะเวลาที่ผานมากวา 3 ป นับตั้งแต
กฟผ. เริ่มดําเนินการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไมเคยปรากฏวามีการรองเรียนหรือขอพิพาทจากประชาชน
อยางมีสาระสําคัญจนทําใหตองหยุดดําเนินงานโรงไฟฟาดังกลาว โดย กฟผ. ไดมีการดําเนินการดานชุมชนสัมพันธ
กับประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยางตอเนื่องและทั่วถึง ดวยการอธิบายและ
ใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการปองกันและดูแลสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในกระบวนการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาดังกลาว
ของ กฟผ. ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงเชื่อวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณขางตนนั้นอยูในระดับต่ํา
4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน
4.3.1

ตลาดสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไมเคยมีมากอน
บริษัทจัดการไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพยสิน (จํานวนเงินคาจองซื้อที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้) เปน
กองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพยการจดทะเบียนกองทรัพยสินจะตองดําเนินการภายใน
15 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก อยางไรก็ตาม เนื่องจากหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยที่
ออกใหม บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับรองไดวาการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมีสภาพคลองเพียงพอ
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หรือผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวยลงทุนได อีกทั้งไมสามารถรับรองไดวาผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขาย
หนวยลงทุนไดในราคาที่ตองการขาย นอกจากนั้น หนวยลงทุนอาจมีการซื้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ํากวาราคา
เสนอขายครั้งนี้ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนั้น
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ และสภาวะตลาดของหลักทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยนั้น เปนตลาดใหมที่ยังอยูระหวางการพัฒนา ประกอบ
กับเนื่องจากกองทุนรวมฯ เปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สภาพคลองในการ
ซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย ซึ่งอยูบน
พื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (Bid-Offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมฯ ไม
สามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพ
คลองในการซื้อขายในตลาดรองและขาดอุปสงคโดยทั่วไปของผูลงทุน รวมทั้งอาจสงผลใหราคาซื้อขายหนวยลงทุน
ไมสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ ยังทําใหไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมฯ โดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยหรือตางประเทศได
บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับรองไดวา ตลาดกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเปน
ตลาดที่มีสภาพคลองสูงสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน
4.3.2

ราคาซื้อขายหนวยลงทุนอาจผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคา
เทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยลงทุน
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการซื้อขายกันในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอ
ขายครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้


มุมมองตอศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรมการไฟฟา
ในประเทศไทย



ความแตกตางระหวางฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุ นรวมฯ ที่เกิดขึ้น จริงกับ ที่มีการ
คาดการณโดยผูลงทุนและนักวิเคราะห



การออกบทวิเคราะหใหม หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคําแนะนําหรือประมาณการของนักวิเคราะห



การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป



มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ



ความนาสนใจของหนวยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพยประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหนวยลงทุนอื่นที่ไมอยู
ในธุรกิจการผลิตไฟฟา



ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในหนวยลงทุน



การขายหรือเจตนาที่จะขายหนวยลงทุนจํานวนมากโดยผูถือหนวยลงทุน
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ขนาดและสภาพคลองในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟาในประเทศไทยหรือกิจการโครงสราง
พื้นฐานอื่น



การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตเกี่ ย วกั บ โครงสรา ง หลั ก เกณฑ รวมถึ งภาระภาษี ทั้ งในกรณี ทั่ วไปและ
โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและ
ตางประเทศ



ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ



คดีความและการสอบสวนโดยหนวยงานราชการ



ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความออนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และ



การที่กองทุนรวมฯ ไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปจจัยทั้งหลายขางตน อาจทําใหราคาตลาด และอุปสงคของหนวยลงทุนมีความผันผวนอยางมาก หรือทําใหมี
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุน ในกรณีที่
กองทุนรวมฯ มีการเก็บเงินกําไรบางสวนเปนเงินทุนเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสํารองเปนเงินทุน
หมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ซึ่งถึงแมจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ มากกวาราคาตลาด
ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ไมมีการกันเงินกําไรไวเปนเงินทุนสํารอง ก็ยังอาจไมไดทําใหราคาตลาด
ของหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นตามไปดวย การที่กองทุนรวมฯ ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามความคาดหวังของตลาด
ในดานกําไรและเงินปนผลอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน ซึ่งอาจจํากัดหรือทํา
ใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดอยางทันทวงที และอาจสงผลกระทบในทางลบตอสภาพ
คลองของหนวยลงทุนของกองทุน รวมฯ นอกจากนี้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุน มีความผันผวน ผูถือหุ นใน
บางครั้งอาจดําเนินการฟองรองบริษัทผูออกหลักทรัพยในคดีหลักทรัพยแบบกลุม (Class Action) หากผูถือหนวย
ลงทุนรายใดรายหนึ่งดําเนินการฟองรองกองทุนรวมฯ อาจทําใหกองทุนรวมฯ ตองมีคาใชจายจํานวนมากในการแก
ตางคดี หรือหากกองทุนรวมฯ แพคดี กองทุนรวมฯ อาจตองจายเงินคาเสียหายในจํานวนมาก และการฟองรองคดี
ดังกลาวอาจหันเหความสนใจและเวลาของผูบริหารจากธุรกิจของกองทุนรวมฯ
หนวยลงทุนไมใชผลิตภัณ ฑทางการเงินที่มีการคุมครองเงินตน บริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับเงินลงทุนคืนทั้งจํานวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมฯ หรือมีการชําระบัญชีกองทุนรวมฯ นั้นมี
ความเปนไปไดที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด
นอกจากนี้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปจจุบัน กองทุนรวมซึ่งรวมถึงกองทุนรวมฯ ไมมีภาระภาษีเงินได
นิติบุคคล หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทําใหกองทุนรวมฯ และ/
หรือ ผูถือหนวยลงทุน มีภาระภาษีเงินได กฟผ. ไมมีหนาที่ตองชดใชเงินภาษีดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทั้งการลงทุนใน
กองทุนรวมฯ ของผูถือหนวยลงทุน และอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินจากกองทุนรวมฯ นอยลงหรือผูถือ
หนวยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น
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4.3.3

การขายหนวยลงทุนในอนาคต และการมีหนวยลงทุนจํานวนมากที่ขายได อาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอราคาซื้อขายของหนวยลงทุนได
ภายหลัง การเสนอขายหนว ยลงทุน ในครั้ง นี้ กฟผ. จะถือ หนว ยลงทุน จํา นวนรอ ยละ 25 ของจํา นวนหนว ย
ลงทุน ที่จํา หนา ยแลว ทั้ง หมดของกองทุน รวมฯ เปน ระยะเวลาไมนอ ยกวา 5 ป ทั้ง นี้ กฟผ. ไดต กลงกับ บริษัท
จัด การในนามของกองทุน รวมฯ ที ่จ ะถือ ครองหน ว ยลงทุ น ในสั ด ส ว นรอ ยละ 25 ของจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่
จําหนายแลวทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรกไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่ทําการซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใต
ขอตกลงหามขายหนวยลงทุนดังกลาว กฟผ. สามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดหลังวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การขายหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญโดย กฟผ. หรือมีความเขาใจวาจะมีการขายหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายของหนวยลงทุน และกองทุนรวมฯ ไมสามารถคาดการณถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีห นวยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีตอราคาตลาดของหนวย
ลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหนวยลงทุนในจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยหลังการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ครั้งนี้ หรือมีความเขาใจวาจะมีการขายเกิด ขึ้น อาจสง ผลกระทบในทางลบตอ ราคาตลาดของหนว ยลงทุน ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ยไ ด นอกจากนี้ การขายดัง กลา วอาจทํา ใหก ารเพิ่ม ทุน ของกองทุน รวมฯ ดว ยการออกหนว ย
ลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาที่กองทุนรวมฯ เห็นสมควร ทําไดยากขึ้น

4.3.4

กฟผ. ซึ่ ง อาจมี ผ ลประโยชน ที่ แ ตกต า งไปจากผู ถื อ หน ว ยลงทุ น รายอื่ น จะมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอย า งมี
นัยสําคัญบนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ
ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ กฟผ. จะถือหนวยลงทุนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลวทั้งหมดของกองทุน รวมฯ ไม น อยกวา 5 ป นับจากวันที่ทําการซื้อขายเสร็จสิ้น นอกจากนี้ภายใต
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กฟผ. ในฐานะเจาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1จะยังคงมี
อํานาจควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนั้น กฟผ. จะอยูในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอยาง
มีนัยสําคัญ ในกรณีที่ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ จะอยูในฐานะที่มีสิทธิออกเสียง
อยางมีนัยสําคัญในการถอดถอนบริษัทจัดการ
ดังนั้น ผลประโยชนของ กฟผ. อาจแตกตางและขัดกับผลประโยชนของ กองทุนรวมฯ และผูถือหนวยลงทุนรายอื่น
โดยหาก กฟผ. ไมปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวของ และกองทุนรวมฯ อาจไมไดรับการชดเชยบางสวนหรือทั้งหมด ซึ่ง
จะมีผลกระทบในทางลบตอ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ทําใหผูถือ
หนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน

4.3.5

กองทุนรวมฯ ไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจายเงินปนผลในหนวยลงทุนหรือรักษาระดับการจายเงินปน
ผลได
รายไดคาความพรอมจายที่กองทุนรวมฯ ไดรับขึ้นอยูกับหลายปจจัยซึ่งรวมถึงจํานวนชั่วโมงความพรอมในการผลิต
ไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในกรณีที่รายไดคาความพรอมจาย และทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนรวมฯ อาจ
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ไดมาหรือถือครองในภายหลังไมสามารถสรางรายไดเพียงพอ จะทําใหรายได กระแสเงินสด และความสามารถของ
กองทุนรวมฯ ในการจายเงินปนผลไดรับผลกระทบในทางลบ
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับรองไดวา กองทุนรวมฯ จะมีความสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับของ
อัตราการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวได อีกทั้งไมสามารถรับรองไดวาระดับของเงิน
ปนผลจะเพิ่มขึ้นในภายหลังหรือจะคงที่ หรือรายไดคาความพรอมจายจะเพิ่มสูงขึ้น หรือการลงทุนในอนาคตจะทํา
ใหรายไดของกองทุนรวมฯ ซึ่งนํามาจายเปนเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทจัดการเชื่อวา
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณขางตนนั้นอยูในระดับต่ํา เนื่องจากรายไดคาความพรอมจาย AP1 ในอดีตที่ผานมาของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความผันผวนต่ํา และรายไดที่กองทุนรวมฯ จะไดรับคือรายไดคาความพรอมจาย
ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมในการจายไฟฟาเขาระบบโดยไมขึ้นอยูกับปริมาณการใชไฟฟาจริง ซึ่งมีการกําหนดไวใน
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
4.3.6

ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได
เนื่องจากกองทุนรวมฯ เปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนปด) ผูถือหนวย
ลงทุนจึงไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนของตนใหแกบริษัทจัดการได ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันวาผูถือหนวยลงทุน
จะสามารถจําหนายหนวยลงทุนของตนไดเทากับราคาที่ไดซื้อหนวยลงทุนมา หรือจําหนายไดในราคาใดๆ และไมมี
หลักประกันวาจะสามารถจําหนายหนวยลงทุนได ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงสามารถขายหนวยลงทุนผานทาง
ตลาดหลักทรัพยเทานั้น

4.3.7

จํานวนเงินที่ไดรับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจนอยกวาจํานวนที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนในการเสนอ
ขายหนวยลงทุนในครั้งนี้
หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ซึ่งขึ้นอยูกับเหตุการณที่กองทุนรวมฯ ตองเลิก และเงื่อนไขในการจําหนายทรัพยสินของ
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดหรือบางสวน

4.3.8

บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนไดดวยมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวารอยละ
50 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เทานั้น
ภายใต เ อกสารโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ บริ ษั ท จั ด การอาจถู ก ถอดถอนด ว ยมติ ของที่ ป ระชุ ม
ผู ถื อห น วยล งทุ น ด วย ค ะแน น เสี ยงไม น อ ย ก ว า ร อ ยล ะ 50 ของจํ า น วน ห น วย ลงทุ น ทั้ งห ม ด ทั้ งนี้
ผูถือหนวยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได อยางไรก็ตาม กฟผ. ซึ่งถือหนวย
ลงทุนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมดในกองทุนรวมฯ จะมีอิทธิพลอยางมากใน
การลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได สํานักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจัดการไดในกรณีดังตอไปนี้ (1) บริษัท
จัดการไมจัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวาการกระทําดังกลาว
อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอประโยชน ของผูถือ หนวยลงทุน และบริษัท จัดการไมดําเนินการแกไขให
ถูกตองตามคําสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวม
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4.3.9

กองทุนรวมฯ อาจตองเลิกกองทุนรวมฯ หากไมสามารถลงทุนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือเมื่อเกิดเหตุการณซึ่งทําใหตองเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนเหตุใหสํานักงาน
ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมฯ
หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ อาจทําใหบริษัทจัดการตองเลิก
กองทุนรวมฯ


กองทุ นรวมฯ ไมสามารถลงทุน ในสิท ธิในรายไดคาความพรอ มจ ายไดภ ายใน 6 เดือ นนับ แตวัน ที่จด
ทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ
ไมวาจะเกิดจากการที่เงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายไมสําเร็จ
หรือกองทุนรวมฯ ไมสามารถหาเงินทุนเพื่อซื้อทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานได



จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย



เมื่อมีการจําหนายทรัพ ยสินโครงสรางพื้นฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการนําเงินไปลดทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทําใหกองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 2,000 ลานบาทเมื่อคํานวณ
จากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน



ภายใน 1 ปนับแตวันที่จําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมฯจําหนายสิทธิในรายไดคา
ความพรอมจาย และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการเพื่อใหทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ
ลงทุนมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทุนรวมฯ



สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินจองซื้อหนวยลงทุนคืนเต็มจํานวนเนื่องจากกองทุนรวม
ฯ ตองดําเนินการชําระบัญชีซึ่งคาใชจายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ จะถูกหักกอนที่จะคืนเงินใหแกผูถือ
หนวยลงทุน
4.3.10 ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนวยลงทุนที่ออกใหมต่ํากวามูลคาหนวย
ลงทุนกอนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ กองทุนรวมฯ อาจออกหนวยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหนวย
ลงทุนที่ออกใหมที่ต่ํากวามูลคาหนวยลงทุนกอนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ต่ํากวามูลคา
หนวยลงทุนกอนการเสนอขายนั้น อาจสงผลใหราคาตลาดของหนวยลงทุนลดลง
4.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมฯ อาจไมประสบความสําเร็จ
ใน กรณี ที่ มี เห ตุ การณ อย างใด อย า งห นึ่ ง ห รื อ ห ลายเห ตุ การณ ดั งต อไป นี้ เกิ ด ขึ้ น อาจทํ าให การ
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมฯ ไมประสบความสําเร็จ
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ผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุนใชสิทธิของตนตามสัญญาการแตงตั้งผูจัดการ
การจัด จํา หน าย (Underwriting Agreement) เพื่ อ ยกเลิก ภาระหน า ที่ ทั้ งหลายของตนภายใต สั ญ ญา
ดังกลาว หรือ



การจําหนายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้ไมเปนไปตามขอกําหนดการจัดสรรหนวย
ลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาว หรือการกระจายการถือหนวยลงทุนโดยผูลงทุนรายยอยตามหลักเกณฑและ
ระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย

เมื่อมีกรณี ดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ ได และตอง
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวน และผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
4.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียน
หนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยมีสิทธิพิจารณาคํา
ขอจดทะเบียนเปนระยะเวลาไมเกิน 7 วันหลังจากบริษัทจัดการยื่นคําขอจดทะเบียนที่ถูกตองครบถวนใหแกตลาด
หลักทรัพยแลว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยสั่งรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว หนวยลงทุนจะเริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายใน 2 วันทําการ เวนแตผูจัดการตลาดหลักทรัพยจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ เวนแต และจนกวาตลาดหลักทรัพยจะสั่งรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว หนวยลงทุนที่เสนอ
ขายในครั้งนี้จะไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดและผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวยลงทุนไดโดย
การทํารายการนอกตลาดหลักทรัพยเทานั้น
4.3.13 ผูถือหนวยลงทุน ที่เปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงิน ปนผลที่ไดจาก
กองทุนรวมฯ เมื่อไดมีการยื่นเสียภาษี เวนแตจะไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 544) และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดใหบริษัทจัดการ และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทั้งจะตองแจงขอมูลสวนบุคคลบางอยางตอ
กรมสรรพากรเพื่อใหบุคคลธรรมดาที่เปนผูถือหนวยลงทุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินปนผลที่
ไดจากกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเปนระยะเวลา 10 ปภาษีนับแตปภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐานดังกลาว กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนเทาที่กองทุน
รวมฯ และบริษัทจัดการจะสามารถทําได อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองใหขอมูลที่
เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเองเพื่อที่กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
โดยหากกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังที่ไดกลาวมาขางตนหรือไมไดรับขอมูล
ที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาอาจมีภาระตองเสียภาษีเงินไดจาก
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เงินปนผลที่ไดรับจากการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ และประโยชนทางภาษีที่คาดวาผูถือหนวยลงทุนที่เปน
บุคคลธรรมดาจะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ ในกรณี
ดังกลาวหากผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาไมไดยื่นเสียภาษีเงินได ผูถือหนวยลงทุนรายนั้นอาจมีความรับ
ผิดทั้งทางแพงและอาญา
5) ขอพิพาททางกฎหมาย
(1) กรณีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอการลงทุน/กองทรัสตที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน/กองทรัสต ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด
-ไมมี(2) กรณีที่กระทบตอการลงทุนและการจัดหาผลประโยชนของกองทุน/กองทรัสต อยางมีนยั สําคัญ
-ไมมี6) ขอมูลสําคัญอยางอื่น
ใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
-ไมมี7) ขอมูลหนวยลงทุน หลักทรัพย ตราสารที่กองทุน/กองทรัสตเปนผูออก
7.1 ขอมูลหนวยลงทุน หลักทรัพย ตราสารที่กองทุน/กองทรัสตเปนผูออก
7.1.1 ขอมูลหนวยลงทุน/หนวยทรัสต ใหระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลคาที่ตราไวจํานวนประเภทและ
ราคาของหนวยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวันแรก จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปจจุบัน (ถามี) มูลคาตอ
หนวย ณ ปจจุบัน
(1) จํานวนหนวยลงทุน

:

2,085,500,000 หนวย

(2) เงินทุนโครงการ

:

20,855,000,000 บาท

(3) มูลคาที่ตราไว

:

10.00 บาท

(4) ราคาของหนวยที่เสนอขาย

:

10.00 บาท

(5) ราคาเสนอขายวันแรก

:

10.00 บาท

:

20,266,889,000 บาท

(6) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปจจุบัน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

(7) มูลคาราคาที่ตราไว ณ 31 ธ.ค.2559 : 9.718 บาท
7.1.2 ขอมูลราคาหลักทรัพย เชน ราคาปด (ณ สิ้นป หรือวันเปดรอบบัญชี) ราคาสูงสุด,ราคาต่ําสุด, มูลคาตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization),มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (Trade Volume)และคา NAV ของ
กองทุน ณวันตนปและวันสิ้นป เปนตน
ราคาปด ณ สิ้นป
: 10.40
บาท/หนวย
ราคาสูงสุด
: 11.90
บาท/หนวย
ราคาต่ําสุด
: 10.30
บาท/หนวย
33

มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) : 21,689.20
ลานบาท
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (Trade Volume) : 9,670,772
บาทตอวันทําการ
คา NAV ของกองทุน ณ 31 ม.ค. 2559
: 10.2206
บาท/หนวย
คา NAV ของกองทุนวันสิ้นป 31 ธ.ค. 2559
: 9.9971
บาท/หนวย
7.1.3 กรณีที่กองทุนรวมมีการแบงหนวยลงทุนออกเปนหลายชนิด (share class) ใหระบุรายละเอียดของหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่มีสิทธิและผลประโยชนตอบแทนที่แตกตางกัน
-ไมมี7.1.4 กรณีที่กองทุนรวมมีการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลคาหนวยลงทุน ใหมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวการลด
เงินทุนจดทะเบียนทุกครั้ง โดยตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก)
เหตุแหงการลดทุนจดทะเบียน
- เปนการจายคืนสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไมสามารถนําไปจายเปนเงินปน
ผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได
(ข)

ครั้งที่

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนที่ลดแตละครั้ง

ผลการ

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกอน

ดําเนินงานงวด

การลดเงินทุน
จํานวนเงิน

1 เม.ย. 59 ถึง

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

วันปดสมุดทะเบียน

หลังการลดเงินทุน

ตอหนวย

(ลานบาท)
1

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลด

จํานวนเงิน

ตอหนวย

(ลานบาท)

จํานวนเงิน

วันจายเงิน
ลดทุน

ตอหนวย

(ลานบาท)

20,855.00

10

127.22

0.061

20,727.78

9.939

2 ก.ย. 59

16 ก.ย.59

20,727.78

9.939

460.90

0.221

20,226.89

9.718

30 พ.ย. 59

16 ธ.ค.59

30 มิ.ย. 59
2

1 ก.ค. 59 ถึง
30 ก.ย. 59
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(ค) วันปดสมุดทะเบียนและวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถือหนวยลงทุน

ครั้งที่

ผลการ

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกอน

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน หลัง

ดําเนินงานงวด

การลดเงินทุน

ลด

การลดเงินทุน

จํานวนเงิน

ตอหนวย

(ลานบาท)
1

1 เม.ย. 59 ถึง

จํานวนเงิน

ตอหนวย

(ลานบาท)

จํานวนเงิน

วันปดสมุดทะเบียน

วันจายเงิน
ลดทุน

ตอหนวย

(ลานบาท)

20,855.00

10

127.22

0.061

20,727.78

9.939

2 ก.ย. 59

16 ก.ย.59

20,727.78

9.939

460.90

0.221

20,226.89

9.718

30 พ.ย. 59

16 ธ.ค.59

30 มิ.ย. 59
2

1 ก.ค. 59 ถึง
30 ก.ย. 59

7.1.5 กรณีที่กองทุนออกหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้(เชน หุนกู หรือ REIT BOND)ใหลักษณะสําคัญของ
หลักทรัพยดังกลาว เชน ประเภท จํานวนมูลคาที่ยังไมไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน เงื่อนไข
อื่นที่เปนสาระสําคัญ
-ไมมี7.2 ขอมูลหนวยลงทุน ใหระบุชื่อกลุมผูถือหนวยดังตอไปนี้ พรอมทั้งจํานวนหนวยที่ถือและสัดสวนการ
ถือครั้งลาสุด
7.2.1 กลุมผูถือหนวยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจํานวนหนวยและรอยละเมื่อเทียบกับหนวยที่ลงทุน
รายชื่อผูถือหนวยลงทุน 10 รายแรก
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ลําดับ

ผูถือหนวย

จํานวนหนวย

1
2.
3.
4.
5.
6.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สหกรณออมทรัพย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด
ธนาคาร ออมสิน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 4
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521,375,000
217,804,900
173,890,700
128,000,000
66,400,000
62,307,800

% ของ
ทั้งหมด
25.00
10.44
8.34
6.14
3.18
2.99

ลําดับ
7.
8.
9.
10.

ผูถือหนวย

จํานวนหนวย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

55,737,200
37,035,500
36,498,700
36,000,000

% ของ
ทั้งหมด
2.67
1.78
1.75
1.73

7.2.2 ผูถือหนวยรายใหญ (ถือหนวยตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุมบุคคลเดียวกัน)
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2. บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

25%
10.44%

7.2.3 กลุมผูถือหนวยรายใหญของกองทุน/กองทรัสตโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนด นโยบายการจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสตอยางมีนัยสําคัญ เชน มีการสงบุคลากรเขาเปน
กรรมการที่มีอํานาจจัดการ
- ไมมี –
7.3 การจายผลตอบแทนของกองทุน/กองทรัสต
7.3.1 ระบุนโยบายที่จายผลตอบแทนของกองทุนรวม/กองทรัสตที่จะจายใหผูถือหนวย ทั้งในรูปแบบเงินปนผล
และการลดเงินทุนจดทะเบียน
7.3.1.1 นโยบายการจายเงินปนผล :
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้งในกรณีที่กองทุนรวมฯ มี
กําไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจา ยเงิน ปน ผลใดๆ จะจา ยใหแ กผูถือ หนว ยลงทุน เมื่อ รวมแลว ในแตล ะรอบปบัญ ชีไมนอ ยกวา
รอ ยละ 90 ของกํา ไรสุท ธิที่ป รับ ปรุง แลว (หรือ อัต ราอื่น ตามที่ก ฎหมายหลัก ทรัพ ยอ นุญ าตเปน ครั้ง
คราว) ภายใน 90 วัน นับ แตวัน สิ้น รอบบัญ ชีที่มีการจายเงิน ปนผล หรือ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีที่
มีก ารจา ยเงิน ปน ผลนั้น แลว แตก รณี เวน แตมีเ หตุจํา เปน ที่ทํา ใหไ มส ามารถจา ยเงิน ปน ผลระหวา ง
การได โดยในกรณีดังกลาว บริษัท จัดการจะตอ งแจงเปนหนังสือใหผูถือ หนวยลงทุนและสํา นักงาน
ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจําเปนดังกลาว ทั้งนี้ ภายใตกฎหมายหลักทรัพย
“กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้
(ก)

การหักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน
รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ
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(ข)

การหักดวยรายการเงินสํารองที่กันไวเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสราง
พื้น ฐานของกองทุน รวมฯ ซึ่ งรวมถึงทรัพ ยสินโครงสรางพื้ น ฐาน ตามแผนที่กํา หนดไวอ ยาง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการไดแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา หรือตามที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติ

(ค)

การหักดวยรายการเงินสํารองที่กันไวเพื่อการจายชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทุน
รวมฯ

(ง)

การหักดวยรายการเงินสํารองที่กันไวเพื่อการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ใหสิทธิ
ในการไดรับประโยชนตอบแทน หรือการคืนเงินทุนในลําดับแรก ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ไมมีการ
แบงแยกประเภทหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนทุกรายมีสิทธิไดรับหนวยลงทุนเทากันทุกราย

ในกรณี ที่ก องทุนรวมฯ มีค าใชจายที่ไมใชเงินสด เชน คาใชจายทยอยตั ดจายหรือผลขาดทุน ที่ยังไม
เกิ ด ขึ้ น (Unrealised Loss) เป น ต น บริษั ท จั ด การจะกั น สํ า รองตามรายการตามข อ (ข) (ค) และ (ง)
ขางตนไดในจํานวนไมเกินกวาผลลัพธของจํานวนเงินที่มีภาระตามขอ (ข) และ (ค) ขางตน ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักดวยคาใชจายที่ไมใชเงินสด
(2)

ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร
สะสมได

(3)

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลไมวาจะเปนการจาย
จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ขางตน

ในกรณีที่มีการแกไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการจายเงินปนผลของกองทุนรวมฯ ใน
อนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ในกรณีดังกลาว ถือวาบริษัทจัดการดําเนินการโดยไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
เงื่อนไขของการจายเงินปนผล
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคานอยกวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน
งวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจายเงินปนผลที่ระบุไว
วิธีการจายเงินปนผล
(1)

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินสกุลบาท โดยจะจายใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตสิ้น
รอบระยะเวลาบั ญ ชีที่เกี่ยวของหรือรอบการจายเงินป นผลที่ เกี่ ยวของ หรือในกรณี การจายเงินป นผล
ระหวางกาลภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยในกรณีที่บริษัท
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จัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร
(2)

บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และอัตราเงินปนผลที่จะ
จายดวยวิธีการดังนี้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ

(ข)

ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ

(ค)

สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย

เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเทานั้นที่
มีสิทธิไดรับเงินปนผล
(3)

บริษัท จัด การจะจา ยเงิน ปน ผลเปน เงิน โอนเขา บัญ ชีเงิน ฝากของผูถือ หนว ยลงทุน หรือ เปน เช็ค ขีด
ครอ มเฉพาะสั่ง จา ยในนามผูถือ หนว ยลงทุน ตามชื่อ และที่อ ยูที่ป รากฏในสมุด ทะเบีย นผูถือ หนว ย
ลงทุน

(4)

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามที่
กฎหมายกํ า หนด บริษั ท จัด การจะไม นํ า เงิน ป น ผลจํ า นวนดั งกล า วไปใช เพื่ อ การอื่น ใดนอกจากเพื่ อ
ประโยชนของกองทุนรวมฯ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในรูปของหนวยลงทุนได
7.3.1.2 การคืนเงินลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิไดรับเงินจากการลดทุนเปนการเพิ่มเติมจากเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิไดรับ
ตามอัตราสวนการถือหนวยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินเกินกวาที่กองทุนรวมฯ มีความ
จําเปนตองใชและกองทุนรวมฯ ลดทุนจดทะเบียน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําไดเฉพาะเมื่อเขากรณีดังตอไปนี้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะไดมีการกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ อยางชัดแจง

กรณีตามวรรคแรกใหรวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน
จากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยูภายหลังจากการจายเงินปนผลในคราว
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ใดๆ จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของกองทุนรวมฯ และ/หรือจากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได โดยใหบริษัทจัดการดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของสภาพคลองสวนเกินที่เกิดขึ้นประจํางวดปบัญชี
ดังกลาวนั้น เวนแตในกรณี ที่มีเหตุจําเปนอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการไดชี้แจงเปนหนังสือตอผูถือหนวยลงทุนหรือได
เปดเผยเหตุดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบไวกอนแลว ทั้งนี้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเปนไปตามที่กลาวมา
นี้ ใหบริษัทจัดการสามารถดําเนินการไปไดทันทีโดยไมจําตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยลงทุนในแตละ
คราวอีกแตอยางใด
(2)

กองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินที่เหลืออยูภายหลังจากการจําหนายทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานและ
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวากองทุนรวมฯ ไมมีกําไรสะสม
เหลืออยูแลว

(3)

กองทุ นรวมฯ มี รายการคาใชจายที่ไมใชเงินสด และไมมี เหตุ ตอ งนําไปใชในการคํานวณกําไรสุท ธิ ที่
ปรับปรุงแลวของกองทุนรวมฯ

(4)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผูถือหนวยลงทุนใหลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมแลว แตไม
สามารถไดมาซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานดังกลาวได บริษัทจัดการจะตองดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ โดยไมชักชา
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลคาหนวยลงทุนหรือลดจํานวน
หนวยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนโดยไมหักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวจากกําไรสะสมของกองทุนรวมฯ
7.3.2

ประวัติการจายเงินปนผล การจายเงินคืนทุน ยอนหลังอยางนอย 5 ป (ถามี)
ประวัติการจายเงินปนผล

ประวัติการจายเงินปนผล

6 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558

เงินปนผล (บาท)
จํานวนเงิน
ตอหนวย
229,405,000
0.11

วันปดสมุด
ทะเบียน
30 พ.ย. 2558

2

1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558

239,832,500

0.115

29 ก.พ. 2559

14 มี.ค. 2559

3

1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559

625,650,000

0.300

31 พ.ค. 2559

14 มิ.ย. 2559

4

1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559

208,550,000

0.100

30 พ.ย. 2559

15 ธ.ค.2559

5

1 ต.ค.2559 – 31 ธ.ค. 2559

250,260,000

0.120

28 ก.พ. 2560

15 มี.ค.2560

ครั้งที่

ผลการดําเนินงานงวด

1
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วันจายเงินปนผล
16 ธ.ค. 2558

ประวัติการเพิ่มทุน
-ไมมีประวัติการลดทุน / เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่
ผลการดําเนินงาน(งวด)
จํานวน(บาท/ จํานวน(บาท)
วันปดสมุด
วันลดทุน
หนวย)
1.
1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559
0.061
127,215,500
2 ก.ย. 2559
16 ก.ย. 2559
2.
1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559
0.221
460,895,500 30 พ.ย. 2559
16 ธ.ค. 2559
*หมายเหตุ* กองทุนรวมลดเงินทุนจดทะเบียน จากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวม ซึ่งไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผล ใหแกผูถือหนวยลงทุนได ตามมติเวียนของผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2559

8) โครงสรางการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต :

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 010754000373
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
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8.1.1 Organization Chart / Management Structure

๏ รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
99.99%
๏ คณะกรรมการบริษัท
1. นายวัชรา ตันตริยานนท
ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุมาลี สุขสวาง

ตําแหนง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ทรงพล ชีวะปญญาโรจน ตําแหนง กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย ธวัช อยูยอด

ตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางดนุชา ยินดีพิธ

ตําแหนง กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

ตําแหนง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายลวรณ แสงสนิท

ตําแหนง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน

ตําแหนง กรรมการ

9. นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ

๏ คณะผูบริหาร
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
2. นายวิโรจน ตั้งเจริญ

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
3. นายวีระ วุฒิคงศิริกูล
ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน
4. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ
ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารสายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
5. น.ส.ดารบุษป ปภาพจน ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
6. นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ
ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ
๏ ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย , ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
• ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP
กรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปที่ประกอบอาชีพในสาขานี้ / ในบริษัทนี้ 28 ป / 6 ป
การได รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข อ ง ใบอนุ ญ าตวิ ช าชี พ นั ก วางแผนการเงิ น ไทย (CFP) และ ผู จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย
คุณสมบัติหลัก
- กําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพ ย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้ นฐาน และกองทุนสวนบุคคลใหสอดคลองกับ
นโยบายของธนาคารกรุงไทย และเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
- ศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกองทุน และสรางผลตอบแทนตอผูลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมัติ จัดตั้ง
กองทุน ตอ สนง.กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนใหเปนไปตาม
โครงการและสอดคลองกับประกาศและเกฎกณฑที่เกี่ยวของ
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ประสบการณ
2557- ปจจุบัน
2553 - 2557
2543 - 2552
2542 - 2543
2538 - 2542
2533 - 2538
การศึกษา
2529
2526

กรรมการผูจัดการ, บลจ.กรุงไทย
รองกรรมการผูจัดการ, สายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนสวนบุคคล, บลจ.กรุงไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส , ฝายกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายกองทุนสวนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด
ผูอํานวยการอาวุโส , ฝายกองทุนสวนบุคคล, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
รองผูอํานวยการ (ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล), ธนาคารซิตี้แบงค เอ็น.เอ กรุงเทพ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร) ,University of Missouri Columbia, USA
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

การปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ , บลจ.กรุงไทย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ไพรัช มิคะเสน
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปที่ประกอบอาชีพในสาขานี้ / ในบริษัทนี้ 19 ป / 6 ป
การไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของ ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
คุณสมบัติหลัก
- รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย พรอมทั้งนําเสนอลูกคาถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมทุนรวม
อสังหาริมทรัพย(กอง 1) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(REIT) ,
ศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกองทุน และสรางผลตอบแทนตอผูลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมัติจัดตั้ง
กองทุน ตอ สนง.กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนใหเปนไปตาม
โครงการและสอดคลองกับประกาศและเกณฑที่เกี่ยวของ
ประสบการณ
2556- ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนโครงสรางพื้นฐาน, บมจ.หลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย
2553 – 2556 ผูอํานวยการอาวุโส, ผูจัดการกองทุน ,ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนโครงสรางพื้นฐาน,
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
2547 – 2553 ผูชวยผูอํานวยการ ,ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, บลจ. ไอเอ็นจี
2546 – 2547 ผูจัดการพัฒนาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
2542 – 2546 เจาหนาที่สินเชื่อ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
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2540
2539
2536

ปริญญาโท : MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver,
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : การเงิน) , University of Denver
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ (เอก : การธนาคาร) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ, บลจ.กรุงไทย ผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย
๏ ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
กฤษณ ณ สงขลา
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี้ 13 ป
การไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของ ผูจัดการกองทุนรวม / ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ประสบการณ
2554 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้,
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2549 – 2551 รษก. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน – ตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2548 – 2549 ผูอํานวยการ ฝายลงทุน – ตราสารหนี้, บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2545 – 2547 ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2543 – 2544 หัวหนาสวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารหลักทรัพยและจัดการการลงทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2539 – 2542 หัวหนาสวนพัฒนาตราสารหนี้ สํานักบริการตลาดทุน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2537 – 2539 ผูชวยหัวหนาสวนลงทุน ฝายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2535 – 2537 หัวหนาแผนกหลักทรัพยอื่น สวนลงทุนหลักทรัพย ฝายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2533 – 2535 พนักงานบริหารเงิน, สวนลงทุนหลักทรัพย ฝายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2530 - 2533 พนักงานบัญชี, การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครราชสีมา
การศึกษา
2548
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแกน
2539
Mini Master of Financial Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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2528
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุน, ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน, บลจ.กรุงไทย

.8.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน าที่ และความ รั บ ผิ ดชอบ ห ลั กของบ ริ ษั ท จั ด การคื อจะต องบ ริ ห ารและจั ด การกองทุ น
รวมฯ รวมทั้ งทรัพยสินและหนี้สินของกองทุ นรวมฯ ดวยความรับผิดชอบ ความระมั ดระวั ง และความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ใหเปนไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผูถือหนวยลงทุน
หนั ง สื อ ชี้ ช วน กฎหมายหลั ก ทรั พ ย และข อ ตกลงต า งๆ ซึ่ ง กองทุ น รวมฯ หรื อ บริ ษั ท จั ด การ (เพื่ อ
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทั้งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเปนหรือจะเขา
เปนคูสัญญา
บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(ก)

การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้
1.

จัดการกองทุนรวมฯ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู
ถือหนวยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย และขอตกลงตางๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ
เขาเป น คูสัญ ญาอยางเครงครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญ ญั ติในมาตรา 125 แหง
พ.ร.บ. หลักทรัพย

2.

จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน
รวมฯ สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไมตางจากขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวนฉบับรางที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.

3.

จัดใหกองทุนรวมฯ มีลักษณะไมตางไปจากสาระสําคัญที่แสดงไวลาสุดตอสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน รวมฯ และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
กองทุ น รวมฯ บริษั ท จั ดการตองดําเนิ นการใหกองทุนรวมฯ มี ลักษณะเป นไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554

4.

แกไขเพิ่ มเติมโครงการจัดการกองทุ นรวมฯ หรือแกไขวิธีการจัดการตามขอกําหนด
เงื่อนไข และหลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการใหการ
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แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือ แก ไ ขวิ ธี ก ารจั ด การเป น ไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 129 แห ง พ.ร.บ. หลักทรัพย
5.

จัดสง แจกจาย และเปดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และขอ
ผูกพั นระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้
ชวน) ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1)

บริษัทจัดการจะตองเปดเผยรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตอ
ผูลงทุน ดวยวิธีการที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดกอนวันเริ่มเสนอขายหนวย
ลงทุ น โดยร า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนดั ง กล า วต อ งมี ข อ มู ล ที่ ค รบถ ว น ถู ก ต อ ง
เพียงพอ และไมกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน

2)

จัด ส ง หนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ มี ส าระสํ า คั ญ ไม ต า งจากฉบั บ รางให แ ก สํ า นั ก งาน
ก.ล.ต. ไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน
แกผูลงทุน และจัดสงหนังสือชี้ชวนดังกลาวผานระบบเผยแพรขอมูลหนังสือ
ชี้ชวนและรายงานกองทุ น รวมฯ (Mutual Fund Report and Prospectus
System ("MRAP"))

3)

จัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนแกผูลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหนวยลงทุน
โดยตองมีระยะเวลาที่พอสมควรแกการที่ผูลงทุนจะศึกษาขอมูลในหนังสือชี้
ชวนกอนการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการ
เปดเผยรางหนังสือชี้ชวนตาม 1) ตองไมนอยกวา 14 วัน

6.

ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนโดยการโฆษณา ตองใหขอมูล
ที่ถูกตองและไมมีลักษณะที่ทําใหผูลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาตองเปนไปตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหนวยลงทุนตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด

7.

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ใน
การจั ด จํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด จํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น ดั ง กล า วต อ งไม มี
ความสัมพันธกับผูที่จะจําหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน

8.

ประชาสั ม พั น ธ ก ารขายหน ว ยลงทุ น อย า งกว า งขวางเพื่ อ ให มี ก ารกระจายข อ มู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยางแพรหลาย

9.

ในการจัด การทรัพ ยสิน โครงสรา งพื้น ฐานและในการควบคุม การจัด การดัง กลา ว
บริษ ัท จัด การตอ งดํ า เนิน การและควบคุม ดูแ ลใหก ารจัด การเปน ไปตาม
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สาระสําคัญ ที่ไดระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัท จัดการตองจัด
ใหม ีข อ กํ า หนดในเอกสารสัญ ญาที ่เ ขา ทํ า หรือ จะเขา ทํ า เกี ่ย วกับ การจัด การ
ทรัพ ยส ิน โครงสร า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ให ผู เช า ผู รั บ สิ ท ธิ หรื อ ผู รั บ จ า งที่ นํ า ทรั พ ย สิ น
โครงสรางพื้นฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน มีหนาที่รายงานขอเท็จจริง
และเหตุผลตอบริษัทจัดการโดยไมชักชา เมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน
10.

ไดม าเพิ ่ม เติม และจํ า หนา ยไปซึ ่ง ทรัพ ยส ิน โครงสรา งพื ้น ฐาน ใหเ ปน ไปตาม
ขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย

11.

ในการจัดหาผลประโยชน จากทรัพ ยสินโครงสรางพื้น ฐาน บริษั ทจัดการตองทําให
มั่นใจไดวากองทุนรวมฯ จะไมประกอบกิจการโครงสรางพื้นฐานเอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน จ ากทรัพ ย สิ น โครงสรา งพื้ น ฐานโดยการให เช า ให สิ ท ธิ หรือ ให ผู อื่ น
ดําเนินการเทานั้น และบริษัทจัดการตองดําเนินการใหการจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานเปนไปตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
ตามกฎหมายหลักทรัพย

12.

ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมฯ

13.

ดํา เนิ น การที่ จํา เป น เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลและให มั่ น ใจได ว า การถื อ หน ว ยลงทุนของผู
ลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมฯ ไมเกินสัดสวนที่บังคับใชซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับกิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุน

14.

เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดในโครงการ
จัด การกองทุ น รวมฯ และตามหลั กเกณฑ แ ละวิธีก ารที่ กํา หนดไวในประกาศ ทน.
1/2554 ตลอดจนหลั ก เกณฑ อื่ น ๆ ที่ ป ระกาศใช บั ง คั บ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย

15.

จายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบงปนสวนทุนจากกองทุนรวมฯ ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย
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16.

จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะไดม า และการ
ประเมินคาทรัพยสินดังกลาวในครั้งถัดๆ มาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมายหลักทรัพยไดกําหนดไว

17.

ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย

18.

จัดใหมีและคงไวซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ
อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้
1)

การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม
ฯ ใหมีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
รวมฯ และดํ า เนิ น การให มั่ น ใจได วา บุ ค ลากรที่ แ ต ง ตั้ ง ดั งกล า วมี ค วามรู
ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ

2)

การวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ รวมทั้ง
การตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
รวมฯและทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่ถูกตอง และเพียงพอตอการตัดสินใจ
ลงทุนของผูลงทุน และ

3)

การกํ า กั บ ดู แ ลบริ ห ารและจั ด การความเสี ่ ย งที ่ เ กี ่ ย วกั บ ทรั พ ย ส ิ น
โครงสร า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ให เ ป น ไปตามโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ
และเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข องผู ถือหนวยลงทุน

19.

บริษัทจัดการจะตองบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ดวยตนเอง และไมมอบหมายอํานาจให
บุคคลอื่นใด เวนแตบริษั ทจัดการอาจมอบหมายใหผูอื่นบริหารจัดการกองทุ นรวมฯ
เฉพาะในส วนที่ เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน ในทรัพยสินอื่นที่ มิ ใช
ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน และการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมาย
ดังกลาว (ถามี) ตองเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย

20.

ในสวนของทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรูปแบบของสิทธิในการ
รับประโยชนจากรายไดในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบงรายไดอันรวมถึง (แตไม
จํากัดเพียง) รายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
1)

บริษัทจัดการจะตองดําเนินการให กฟผ. และผูประกอบกิจการโครงสราง
พื้นฐานที่เปนคูสัญญารายอื่นใด จัดใหมีกลไกใหบริษัทจัดการหรือผูที่บริษัท
จัดการมอบหมายสามารถเขาตรวจสอบหรือสอบยันความถูกตองครบถวน
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ของส ว นแบ ง รายได ที่ ก องทุ น รวมฯ ได รับ ตามข อ ตกลง ตลอดจนจั ด ส ง
รายงานหรือ ขอ มูลที่เกี่ยวขอ งตอบริษัท จัดการเพื่อ ใชในการติดตามและ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสวนแบงรายไดดังกลาว และ
2)

(ข)

บริษัทจัดการตองดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของสวนแบงรายไดที่กองทุนรวมฯ ไดรับอยางสม่ําเสมอ และหากพบความ
ผิดพลาดหรือขอบกพรองที่อาจทําใหกองทุนรวมฯ ไมไดรับสวนแบงรายไดที่
ถูกตองครบถวนตามขอตกลง บริษัทจัดการตองดําเนินการหรือมอบหมายให
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการให กฟผ. ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาว

21.

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศหรือหนวยงาน
ของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ
ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา
หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปดเผยขอมูลตางๆ
ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจน
มีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง
หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ

22.

ดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามและบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนรวมฯ และรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของบริษัท จัดการ แตทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การลงทุน
1.

เขาทําสัญ ญาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพ ยสินโครงสรางพื้นฐานในนามของกองทุนรวมฯ
ภายใน 6 เดื อ นนั บ แต วั น จดทะเบี ย นกองทุ น รวมฯ โดยคิ ด เป น มู ล ค าไม น อ ยกว า
1,500,000,000 บาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน
รวมฯ

2.

ดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพ ยสินโครงสรางพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจํ า ป โดยมี มู ล ค า รวมกั น ไม น อ ยกว า รอ ยละ 75 ของมู ล ค า ทรัพ ย สิ น รวมของ
กองทุน รวมฯ เวน แตรอบระยะเวลาบัญ ชีสุดทายของอายุกองทุน รวมฯ หรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
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(ค)

3.

ดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน โดยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา
1,500,000,000 บาท และไมนอยกวารอยละ75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน
รวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปหลังจากการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน

4.

ดําเนินการใหกองทุนรวมฯ ไมลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน
เวนแตทรัพยสินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหกองทุนรวมฯ สามารถลงทุน
หรือมีไวได และดําเนินการใหการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพ ยสินอื่น ดังกลาว
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเกี่ยวกับอัตราสวนการลงทุน

การเรียกเก็บและชําระเงินของกองทุนรวมฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชําระคาธรรมเนียม และคาใชจาย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนรวมฯ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ง)

การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
1.

จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ใหเป นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศ ทน. 1/2554 และแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า แทนที่ ก รรมการในคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาการลงทุ น ซึ่ ง ต อ งเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย และเปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

2.

จัดใหมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศที่เกี่ยวของซึ่ง
ออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํ านั กงาน ก.ล.ต. เป น ผู จั ดการกองทุ น รวมฯ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสรางพื้นฐานที่ใชบังคับกับบริษัท
จัดการ และปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะตองรายงานการ
แตงตั้งและการสิ้น สุดการแตงตั้งผูจัดการกองทุนรวมฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปดเผยรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมฯ
ใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเปดเผยไวในรายงานหรือเอกสารที่จัดสงใหแ กผูถือ
หนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ มูล ให บ ริษั ท จัดการปรับ ปรุงขอมูลใหเป น ปจจุบั น
ภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.

แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนและเปลี่ ยนตัวผูดูแลผลประโยชนโดยการแตงตั้งผูดูแ ล
ผลประโยชนรายใหม (เมื่ อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนราย
ใหม) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย กําหนดและเปนไปตามขอกําหนดที่
ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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(จ)

4.

แตงตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแตงตั้งนายทะเบียนรายใหม
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย กําหนด และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของถึง
การแต ง ตั้ ง นายทะเบี ย น ตลอดจนติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องนาย
ทะเบียนใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามประกาศของ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. วา ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิธี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ตลอดจนขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

5.

แตงตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณและความรูความเชี่ยวชาญในการประเมินคาทรัพยสิน
โครงสรางพื้ นฐานเป นผู ประเมิ นค าซึ่งจะประเมิ นค าทรัพย สิ นโครงสรางพื้ นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย

6.

แต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา (ถ า มี ) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท จัดการ และ/
หรือของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

7.

แต งตั้ งผูส อบบั ญ ชีข องกองทุ น รวมฯ ซึ่ งเป น ผู สอบบั ญ ชี ที่อ ยู ในบั ญ ชีที่ สํา นั กงาน
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผูสอบบัญ ชีใหมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาว

8.

แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
หนาที่เก็บรวบรวมและแบงทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมถึง
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และดําเนินการอยางอื่นเทาที่
จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ

9.

จัดใหมีผูติดตอกับผูลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่
ขายหนวยลงทุนหรือใหคําแนะนํากับผูลงทุนรายยอย

หนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
1.

จัดใหมีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินอันไดแกเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
หนวยลงทุน เปนกองทุนรวมฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวัน
ปด การเสนอขายหนวยลงทุน ทั้ง นี้ ตามมาตรา 124 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย และ
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

2.

จัดใหมีการยื่น คําขอจดทะเบียนหนวยลงทุน เป นหลักทรัพ ยจดทะเบียน ตอตลาด
หลักทรัพ ยภ ายใน 30 วันนับ แตวันจดทะเบี ยนกองทุนรวมฯ หรือนับ แตวัน ปดการ
เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แลวแตกรณี
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3.

ดูแลใหขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ เปนไปตามกฎหมายหลักทรัพ ย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือคําสั่งนั้น
ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไมชักชา

4.

เรียกประชุมผูถือ หนวยลงทุ น และขอมติจากผูถือ หนวยลงทุ นโดยใหเป น ไปตามที่
กําหนดไวในขอ ผู กพั น ระหวา งผูถื อ หน วยลงทุ น กับ บริษั ท จัด การ โครงการจัด การ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย

5.

ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการตองแสดงขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูถือหนวยลงทุนอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชนในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจาก
การลงมติในเรื่องดังกลาว

6.

ใหค วามเห็น เกี ่ย วกับ เรื ่อ งที ่บ ริษ ัท จัด การตอ งใหค วามเห็น ตามกฎหมาย
หลักทรัพย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินคาทรัพยสิน
โครงสรางพื้นฐาน และในเรื่องที่จะตองไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน

7.

ในกรณี ที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดใหมีการออกใบหนวยลงทุน
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่เปนปจจุบันโดยมีขอ มูลที่จําเปนและเพียงพอ
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูถือหนวยลงทุนและใชอางอิง
ตอบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ

8.

ดําเนิน การกํากับ ดูแลและตรวจสอบใหบุคลากรของบริษั ท จัดการปฏิบั ติงานตาม
กฎหมายหลักทรัพย และหลักเกณฑที่ออกตามกฎหมายดังกลาว รวมทั้งจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

9.

อํานวยความสะดวกแกผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชน เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติห นาที่ของตนในสวนที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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10.

จัดทําบัญชีและเก็บทรัพยสินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินของ
บริษัทจัดการ และนําทรัพ ยสินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชนที่ไดจากการนํา
ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน

11.

จั ด ทํา และจัด เก็บ บัญ ชีแ ละบัน ทึก แสดงการลงทุน ของกองทุน รวมฯใหเ ป น ไป
ตามกฎหมายหลักทรัพ ย

12.

จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย
หลักทรัพย

13.

จัดทํ ารายงานการลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ให ผู ดูแลผลประโยชนท ราบ ทั้ งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย

14.

จัดใหมีการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน
และเป ด เผยข อ มู ล ดั ง กล า วตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย

15.

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย
และนําสงงบการเงินตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย

16.

จัดทํารายงานประจําปของกองทุนรวมฯ โดยมีขอมูลตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
หลั ก ทรัพ ย และส งให ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลั ก ทรัพ ย
ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

17.

รายงานต อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย โดยไม ชั ก ช า เมื่ อ ปรากฏ
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานที่กองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไวอยางมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศที่เกี่ยวของ

18.

จัดทํา จัดใหมีการทํา จัดสง รายงาน และเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมฯ
ใหเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย

19.

ติดตาม ดําเนินการ และสั่งการตอบุคคลตางๆ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาตางๆ
อาทิ ผูประเมินคาทรัพยสิน ผูจัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผูติดตอกับผูลงทุน
ตามสัญญาแตงตั้งที่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหนาที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกลาวภายใตสัญญาที่เกี่ยวของและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักทรัพย รวมถึ ง ดํา เนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง และ/หรื อ ตามที่ ผู
ถื อ หนวยลงทุนรองขอ และ
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20.
8.2

8.3

8.3.1

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนดวาเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยและผูบริหารทรัพยสิน :
-ไมมี-

ผูดูแลผลประโยชนและทรัสตี :
ชื่อ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท
0-2724-3377
หมายเลขโทรสาร
0-2724-5058
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนกองทุน มีดังนี้
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังตอไปนี้
(ก)

ไดรับ คาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญ ญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน

(ข)

ตรวจสอบและถวงดุลการบริห ารจัดการกองทุน รวมฯ ของบริษัท จัดการอยางเครงครัดดวย
ความซื่อสัตย สุจริต โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนสูงสุดของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพยสินดังเชนผูประกอบ
วิชาชีพดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ

(ค)

ลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผูถือหนวย
ลงทุน

(ง)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งไดฝากไวในบัญชีเพื่อการจอง
ซื้อหนวยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองวาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดฝากเขาในบัญชี
ดังกลาวแลว เพื่อยื่นเอกสารดังกลาวใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. และใหการสนับสนุนการจัดตั้ง
และการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.

(จ)

กํากับดูแล ตรวจสอบ และถวงดุลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหลักทรัพย และ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการโดย
เครงครัด

(ฉ)

รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน หรือ
ทรัพยสินของบุคคลอื่นซึ่งผูดูแลผลประโยชนเปนผูรับฝากไว
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(ช)

ควบคุม และติดตามดูแลใหการเบิกจาย การจาย และการสงมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพยสินอื่น
ใดของกองทุนรวมฯ เปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย

(ซ)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมฯ

(ฌ)

ดํ า เนิ น การฟ อ งรอ งบั ง คั บ คดี ให บ ริษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ ข องตนหรื อ ฟ อ งรอ งเรี ย ก
คาชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือ
เมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีดังกลาว ใหเรียกรอง
จากทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ได

(ญ)

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมฯ และผูถือหนวยลงทุน

(ฎ)

พิ จารณาอนุ มั ติ ห รือ ไม อ นุ มั ติ ก ารได ม าหรือ จํา หน า ยไปซึ่ง ทรัพ ย สิ น โครงสรางพื้ น ฐานของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งมีมูลคามากกวา 100 ลานบาทแตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการไดมาหรือจําหนายไปดังกลาว โดยใหเปนไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระ
(ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคาใชจายของกองทุนรวมฯ) (ถามี)

(ฏ)

พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพื้ นฐานซึ่งมีมู ลคาของ
สัญญามากกวา 100 ลานบาทแตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ
ณ เวลาที่มีการเขาทําสัญญาหรือแกไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยใหเปนไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
อิสระ (ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคาใชจายของกองทุนรวมฯ)

(ฐ)

แจ งให บ ริษั ท จั ด การจั ด ให มี ก ารประเมิ น ค าใหม โดยพลั น เมื่ อ ผู ดู แ ลผลประโยชน เห็ น วา มี
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินของกองทุน
รวมฯ อยางมีนัยสําคัญ หรือเมื่อเห็นวาจําเปนตองประเมินคาใหมเพื่อกองทุนรวมฯ

(ฑ)

ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตองไดรับความเห็นจากผูดูแลผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ตอง
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนดวย

(ฒ)

ดํ า เนิ น การให มี ก ารรับ หรือ ชํ า ระเงิ น จากบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมฯ ทั้ ง นี้ โดยต อ งเป น ไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ขอกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ (ตามแต
กรณี)
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(ณ)

ไม กระทําการอันเปนการขัดกับประโยชนของกองทุนรวมฯ หรือ ผูถือหนวยลงทุน ไมวาการ
กระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปนการดําเนินการในลักษณะ
ที่เปน ธรรมและไดเปดเผยขอ มูลใหผูถือ หนวยลงทุน ทราบกอ นอยางพอเพียงแลว โดยผูถือ
หนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน

(ด)

ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได

(ต)

มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ

(ถ)

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
และมีการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมขึ้น ในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุนรวมฯ

(ข)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการใดๆ ที่ขัดตอผลประโยชนของกองทุนรวมฯ หรือผูถือ
หนวยลงทุนในลักษณะที่มีนัยสําคัญและไมสามารถเยียวยาได

(ค)

ในกรณี ที่ผูดูแลผลประโยชนถูกเพิกถอนใบอนุญ าตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชยหรือ
ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น หรื อ ในกรณี ที่ ผู ดู แ ลผลประโยชน ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนได

(ง)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แหงประมวลกฎหมายอาญา

(จ)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่หรือความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญ ญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน

(ฉ)

ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคัญอันเนื่องมาจาก
การแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงกันไดในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ดั งกลา วมี ผ ลให เป น การเพิ่ ม ภาระหน า ที่ แ กผู ดู แ ลผลประโยชน และผู ดู แ ลผลประโยชน ไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ในกรณีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
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แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบ ริษัท จัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(ช)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย
ในกรณีดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขคุณสมบัติ
ใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรไดทราบการขาด
คุณสมบัติดังกลาว หรือวันถัดจากวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกลาว
และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขการขาดคุณสมบัติดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนแกไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ในกรณี
ที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขการขาดคุณสมบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังกลาว บริษั ท จัดการจะดําเนินการขออนุญ าตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานั กงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. แล ว บริ ษั ท จั ด การจะแต ง ตั้ ง ผู ดู แ ลผลประโยชน ร ายใหม แ ทนผู ดู แ ล
ผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น

(ซ)

เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแล
ผลประโยชน (ก) เพื่อเลิกกิจการของผูดูแลผลประโยชนหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนใดที่คลายคลึง
กัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชี
หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใตขอบังคับ
ตางๆ และคําเสนอหรือคํารองดังกลาวไมไดถูกเพิกถอนภายใน 60 วัน

(ฌ)

เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามี
ความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการ
ทั่วไป

(ญ)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวขางตน โดย
บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายหนึ่งฝายใดที่ประสงคจะบอกเลิกสัญญาบอกกลาวให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน

8.3.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ชื่อ
ที่อยู
8.4

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มี 4 ทาน ดังนี้

นาง ชวินดา หาญรัตนกูล
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นาย ไพรัช มิคะเสน



นายกฤษณ ณ สงขลา



นาย สมบัติ ศานติจารี

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(ก)

ให คํ า ปรึกษา คํ า แนะนํ า แก บ ริษั ท จั ด การเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ในทรัพ ย สิ น
โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เมื่อไดรับการรองขอโดยบริษัทจัดการ

(ข)

แจ ง แก บ ริษั ท จั ด การให ท ราบถึ ง การที่ ก รรมการรายใดมี ส วนได เสี ย ไม วา โดยทางตรงหรือ
ทางออมในเรื่องที่ตอ งใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั้งนี้ กรรมการผูที่มีสวนไดเสี ยในเรื่อ งที่
พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จะตองไมเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น

8.5 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลตอไปนี้
- ผูสอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู

:

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร

:
:

:
:

- นายทะเบียนหนวยลงทุน / หนวยทรัสต :
ชื่อ
:
ที่อยู
:

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร

:
:

- บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ป 2559 :
ชื่อ
:
:
ที่อยู
:

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 15
เลขที่ 179-74-80 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2286-9999 และ 0-2344-1000
0-2286-5050
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2888
0-2359-1259

บจก. ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท
(Discover Management Company Limited)
5 อาคารสิทธิวรกิจ หอง 142 ชั้น 14 ซอยพิพัฒน
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หมายเลขโทรศัพท
Website
- ที่ปรึกษาทางเทคนิค
ชื่อ
ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท
Website

:
:

:
:

:
:

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2235-2117
www.discoverym.com

Thai MM Limited
65/159, 65/162 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2643-1811
www.mottmac.com

8.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
8.6.1 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ/ผูจัดการกองทรัสต และผูจัดการกองทุนในชวง
5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพยฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125 , มาตรา 126, มาตรา 129)
-ไมมี
8 .6.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจัดการ
ในชวง 5 ปที่ผานมาพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
-ไมมี
9) การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในสวนของการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมที่เปนผูกํากับดูแลการจัดการกองทุนให
เปนไปตามโครงการกองทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการของกองทุน
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับการจัดการกองทุน โดยคณะผูจัดการกองทุนจะปฏิบัติงานภายใตคูมือ
ปฏิบัติของงายของฝายงาน ซึ่งจะคลอบคลุมเรื่องตางๆตามที่กฎหมายกําหนด เชน การตรวจสอบรายได การ
อนุมัติเบิกคาใชจาย การจายปนผล การตรวจสอบทรัพยสินประจําป การจัดประชุมผูถือหนวย เปนตน โดย
คณะผูจัดการกองทุนจะมีการสอบทานกันภายในฝายงานในชั้นหนึ่ง และสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
อาจจะสุมสอบทานการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้คณะผูจัดการกองทุนและสํานักกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทจะมีการประชุมติดตามความเคลื่อนไหวที่สําคัญของการจัดการกองทุน การ update กฎ
ระเบียบใหมๆเพื่อใหการจัดการกองทุนเปนไปตามโครงการกองทุนอยางเครงครัด ตลอดจนในการบริหาร
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จัดการกองทุนจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทในภาพรวม และหากมีการ
ตรวจสอบพบขอบกพรองในการปฏิบัติงาน สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติจะเสนอเรื่องถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเพื่อวินิจฉัยสั่งการใหมีการปรับปรุงแกไข
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
-ไมมี9.3 การประชุมคณะกรรมการ(กรณีทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย)
-ไมมี-

9.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษั ท กํ า หนดนโยบายการป อ งปรามและการใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ภายในกองทุ น โดย
กําหนดให กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้อยาง
เครงครัด พรอ มกัน นี้บ ริษั ท ได กําหนดระเบี ยบการป อ งปรามการใชป ระโยชนจากขอมู ลภายในของกองทุ น
(Insider trading) ดังนี้
1. บริษัทกําหนดใหมีระบบ Chinese wall และระบบงานการปองกันการรั่วไหลของขอมูลภายในของกองทุน
ในพื้นที่หองปฏิบัติงานของ access person
2. ควบคุ ม ดู แ ลให มี ระบบการจดบั น ทึ ก การเข า ออกพื้ น ที่ ห วงห า ม (Access Control) และจั ด เก็ บ ข อ มู ล
ดังกลาวอยางนอย 6 เดือน เพื่อใชเปนขอมูลการสอบทาน
3. การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลภายในของกองทุนที่อยูระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลภายในของกองทุนที่จัดเก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ บริษัทกําหนดใหเปน
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานในหนวยงาน access person
5. บริษัทกําหนดใหมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลการติดตอสื่อสารในหองปฏิบัติงานของ access
person
6. การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน ดังนี้
สํานักตรวจภายในมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณ insider
trading ,ระเบี ย บการป อ งปราบการใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ภายในของกองทุ น (insider trading) รวมถึ ง
ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระเบียบการเขาออกในพื้นที่ควบคุม
3. ระเบียบควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน เปนตน
4. นอกจากนั้นมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อคนหาการรั่วไหลของขอมูลใหแกบุคคลภายนอก เชน
4.1 สุมตรวจสอบขอมูลการติดตอสนทนาของกลุม access person
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4.2 สุมตรวจสอบขอมูล log file
4.3 สุมตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนในลักษณะที่ถี่เกินความจําเปน(churning) หรือเกินกวา
อัตราสวนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน(IC)กําหนด
4.4 สุมการซื้อขายกองทุนที่ผิดปกติและเนนตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวของกับพนักงาน
4.5 หากสํ า นั ก งานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติ ก ารณ ว า มี ก ารใช ข อ มู ล ภายในกองทุ น ให รายงาน
กรรมการผูจัดการทราบ เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณดังกลาวเพื่อหาขอสรุป ทั้งนี้หาก
สรุปวาพนักงานมีการใชขอมูลภายในของกองทุนจริงใหรายงานสํานักงานทราบโดยทันที รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานใหสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได
สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหนาที่ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบั ติของพนักงาน อยางนอ ยปละ 1 ครั้ง และรายงานขอ บกพรอ งให
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน/กองทรัสต
-ไมมี9.6 การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย(นโยบาย ปจจัยและกระบวนการในการคัดเลือก)
-ไมมี9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานผูบริหารอสังหาริมทรัพย/ผูบริหารทรัพยสิน
-ไมมี9.8

การติดตามดูแลผลประโยชนของกองทุน/กองทรัสต
ตรวจสอบรายไดคาความพรอมจายจากรายงานประจําเดือน และรายไตรมาส ที่ทาง กฟผ. นําสงใหทุกเดือน
และทุกไตรมาส ทั้งนี้กองทุนรวมจะมีการวาจางที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายไดคา
ความพรอมจายที่กองทุนไดรับทุกป

9.9

คาตอบแทนของบริษัทจัดการ/ผูจัดการทรัสต
คาธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้จะไม
ต่ํากวา 3,000,000 บาท ตอป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2559 คาธรรมเนียมการจัดการจํานวนเงิน 9,747,144 บาท

9.10 การเปดเผยขอมูล/สารสนเทศตอผูถือหนวย
บริษัทใหความสําคัญ กับการเปดเผยขอมูล/สารสนเทศตอผูหนวยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปดเผย
สารสนเทศทั้ งที่ เป น สารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชท างการเงิน ให ถูกตอ งตามที่ กฎหมายกําหนด โดยมี
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กระบวนการสอบทานภายในกอนการเปดเผยขอมูล ซึ่งเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพยฯและเวบไซตของบริษัท

9.11 การประชุมผูถือหนวย
9.11.1 บริษัทจัดการอาจขอมติจากผูถือหนวยลงทุนโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน หรือโดยการ
เรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนก็ได
บริษัทจัดการจะตองเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนโดยไมชักชานับจากวันที่มีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมฯ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหบริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมเรียกประชุมผู
ถือหนวยลงทุนตามที่ผูถือหนวยลงทุนเขาชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน ผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมฯ อาจเรียกประชุมเองก็ได
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุ น และมีสิทธิไดรับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะตองแจงวันปดสมุดทะเบี ยนตอตลาด
หลักทรัพย และนายทะเบียน ลวงหนาเปนระยะเวลา 14 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนกําหนด) กอนวันปดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปดสมุด
ทะเบียนจากเดิมที่เคยแจงไว บริษัทจัดการจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย และ
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย หรือนาย
ทะเบียนกําหนด) กอนวันปดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจงไวนั้น
บ ริ ษั ทจั ด การจะต อ งจั ด ส ง หนั ง สื อ ขอม ติ หรื อ หนั ง สื อ นั ดป ระชุ ม ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ให แ ก
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนบันทึกขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง ดังนั้น การ
จายหรือการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ดั งก ล าว แ ล ะ สิ ท ธิ ใน ก า รได รั บ ห รื อ ข อ จํ ากั ด สิ ท ธิ ใด ๆ ข อ งผู ถื อ ห น ว ย ล งทุ น ผู ซึ่ งมี ชื่ อ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวาเปนการที่บริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
การขอมติโดยสงหนังสือ
ในการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาจะเปน
เรื่องใด เวนแตเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแกไขวิธีการจัดการ
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การขอมติโดยเรียกประชุม
(ก)
1.

2.
(ข)
1.
2.
(ค)
1.
2.

3.

องคประชุม
การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน องคประชุมตองประกอบดวยผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 25 คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด โดยมีหนวยลงทุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมฯ เวนแตที่กําหนดไวในขอ (ข) ทายนี้
องคประชุมที่กําหนดไวในขอ (ก) ขางตน มิใหนํามาใชบังคับ กับการขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ หรือแกไขวิธีการจัดการ
สิทธิออกเสียง
ผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมในเรื่องที่จะลงมติใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวในหัวขอ
ขอกําหนดในการออกเสียง
ผูถือหนวยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ 1 หนวยลงทุนที่ตนถือ
เวนแตกรณีที่กําหนดไวในขอ 3. และขอ 4. ทายนี้ มติของผูถือหนวยลงทุน ใหถือตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง (เกินกวารอยละ 50) ของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวา 3 ใน 4 (รอย
ละ 75 หรือมากกวา) ของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1)
การไดมาเพิ่มเติมหรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท
หรือตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการไดมาหรือจําหนาย
ไปดังกลาว หรือการตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่กองทุนรวมฯ เปนผูถือหุนตามคํา
จํากัดความวรรค (จ) ของคําวา “ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน” ดําเนินการดังกลาว
2)
การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาของสัญญาเกินกวา 100 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปของ
มูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาดังกลาว หรือการ
ตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่กองทุนรวมฯ เปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค
(จ) ของคําวา “ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน” ดําเนินการดังกลาว
3)
การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือการตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่
กองทุนรวมฯ เปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําวา “ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน” เขาทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องที่ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
4)
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่
กองทุ น รวมฯ เป น ผู ถื อ หุ น ตามคํ า จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว า “ทรั พ ย สิ น โครงสร า งพื้ น ฐาน”
ดําเนินการดังกลาว
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5)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่
กองทุ น รวมฯ เป น ผู ถื อ หุ น ตามคํ า จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว า “ทรั พ ย สิ น โครงสร า งพื้ น ฐาน”
ดําเนินการดังกลาว
6)
การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่น
4.
มติเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผูถือหนวยลงทุนของ EGATIF ไดมีมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด อนุมัติการลดเงินทุนจด
ทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของ EGATIF โดยการเพิ่มเติมขอความที่ขีดเสนใตใน (1) ของ
หัวขอ 7.6.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“7.6.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําไดเฉพาะเมื่อเขากรณีดังนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะไดมีการกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อยางชัด
แจง
กรณีตามวรรคแรกใหรวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก
ผูถือหนวยลงทุนจากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยูภายหลังจากการจายเงินปนผลใน
คราวใดๆ จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของกองทุนรวมฯ และ/หรือจากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุน
รวมฯ ซึ่งไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได โดยใหบริษัทจัดการดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของสภาพคลองสวนเกินที่เกิดขึ้นประจํางวดปบัญชีดังกลาวนั้น เวนแตในกรณี
ที่มีเหตุจําเปนอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการไดชี้แจงเปนหนังสือตอผูถือหนวยลงทุนหรือไดเปดเผยเหตุดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบไวกอนแลว ทั้งนี้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเปนไปตามที่กลาวมานี้ ใหบริษัทจัดการสามารถดําเนินการไปไดทันที
โดยไมจําตองไดรับอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยลงทุนในแตละคราวอีกแตอยางใด
………..”
9.11.2 สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะตองจัดหาขอมูลใหแกผูถือหนวยลงทุนซึ่งเพียงพอตอ
การพิจารณาลงมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งตองประกอบดวยความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนใน
เรื่องที่ตองลงมติดังกลาว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกลาว
(1)

เรื่องที่ตองอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่องการดําเนินการตอไปนี้ของกองทุนรวมฯ
(ก)

การถอดถอนหรือแตงตั้งบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูดูแลผลประโยชน
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(ข)

การไดมาเพิ่มเติมหรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลาน
บาท หรือตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการไดมา
หรือจําหนายไปดังกลาว เวนแตในกรณีการไดมาเพิ่มเติมหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานตามขอตกลงหรือสัญญาที่มีกับสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึง
หน ว ยงานธุ ร กิ จ ที่ รั ฐ บาลเป น เจ า ของซึ่ ง ไม มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลด ว ย) ซึ่ ง ได ร ะบุ ไ ว อ ย า ง
เฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือในกรณีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคา
ทรัพ ยสินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการไดมาหรือจําหนายไปดังกลาว ที่ไดรับ ความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินดังกลาวโดย
พิจารณาจากมูลคาการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกําหนดไวอยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แลววาการไดมา
เพิ่มเติมหรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน
หรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวนั้น
โดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน

(ค)

การเขา ทํ า แก ไข หรือ ยกเลิ ก สั ญ ญาที่ เกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การหรือ จั ด หาประโยชน จาก
ทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน ที่มีมูลคาของสัญญาเกินกวา 100 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 30
ขึ้นไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกลาว เวนแตเปนการการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาซึ่งไดระบุไวอยางเฉพาะเจาะจง
แลวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือ เปนการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาที่มีมูลคาของ
สัญญาเกินกวา 100 ลานบาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวมฯ
ณ เวลาที่ มี ก ารเข า ทํ า แก ไข หรือ ยกเลิ ก สั ญ ญาดั งกล า ว ที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจากผู ดู แ ล
ผลประโยชนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกําหนดไวอยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
แล ว ว า การเข า ทํ า แก ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ หรื อ การจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน หรือความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวนั้นโดยไมตอง
ขอมติจากผูถือหนวยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน

(ง)

การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เปนการไดมาเพิ่มเติม หรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
โครงสรางพื้นฐาน หรือการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ อันเปนสัญญา
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีมูลคาของ
ทรัพยสินหรือสัญญา (แลวแตกรณี) ไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละ 3 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทําธุรกรรมดังกลาว หรือ ณ เวลาที่มีการ
เขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมดังกลาว (แลวแตกรณี) แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ทั้งนี้ ใน
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฎ)

กรณีที่มีการกําหนดไวอยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แลววาการเขาทําธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวของที่เปนการไดมาเพิ่มเติม หรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน
หรื อ การเข า ทํ า แก ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ หรื อ การจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน หรือความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวนั้นโดยไมตอง
ขอมติจากผูถือหนวยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
การตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่กองทุนรวมฯ เปนผูถือหุน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
การควบหรือ รวมกั บ กองทุ น รวมอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
การเพิ่มคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูลงทุน หรือกองทุนรวมฯ ที่กําหนด และ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการแกไขขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
และเรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีดังกลาวตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน

9.12 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
-ไมมี9.13 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดระยะเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี จํานวน 1,260,000 บาท
(2) คาบริการอยางอื่น (non-audit fee)
-ไมมี9.14 กรณีการปฏิบัติหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ(ถามี)
-ไมมี-
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10) ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กฟผ. มีความมุงมั่นในการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีการบริหารจัดการตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักสากลมาโดยตลอด สงผลใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและอยูรวมกับ
สังคมไดอยางยั่งยืน การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาค
สวน
คณะกรรมการ กฟผ. ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยตระหนักถึงความสําคัญ และมี
เจตนารมณที่จะสงเสริมให กฟผ. "เปนองคกรชั้นนําในกิจการไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของในระดับสากล มีการกํากับ
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
สังคม" ดังนี้
(1)

นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชในการบริหารงานภายในองคกร
อยางเปนธรรม

(2)

พึงกําหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อใหคณะกรรมการฯ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใช
เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับขอบังคับ และระเบียบของ กฟผ.

(3)

การกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยง และ
วางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให
มั่นใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเชื่อถือ

(4)

สงเสริมใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความทุมเทและรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

(5)

สงเสริมใหมีการบริหารจัดการที่ดีโดยคํานึงถึง 4 ดาน ไดแก ดานรัฐสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม ดาน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน

(6)

สงเสริมใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่มีความสําคัญอยางรอบคอบ

(7)

สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทั้งขอมูลทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินอยาง
ถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ และทันเวลา เพื่อใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียของ
กฟผ. ไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน

(8)

คณะกรรมการ กฟผ. และผูบริหาร ตองเปนผูนําตนแบบที่ดีดานจริยธรรมและคุณธรรม
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(9)

ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท รับผิดชอบ และมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ และ
ผูวาการออกจากกันอยางชัดเจน

(10)

มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรือการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่
สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม

(11)

จัดใหมีการประเมินผลตนเอง เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการ
กฟผ.

การสนองนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอยางเปนรูปธรรม ผูวา
การในฐานะฝายบริหารสูงสุดของ กฟผ. ไดออกประกาศเพื่อสนองนโยบายโดยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานยึดมั่น
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มุงเนนการเปนองคการเชิงยุทธศาสตรของประเทศ และการ
พั ฒ นาธุรกิจของคนไทยในภู มิภ าค มีป ระสิท ธิภ าพสูงเทียบเคีย งองค การชั้น นําระดับ สากล เปน ผูนําดานการ
อนุรักษพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม เปนที่เชื่อมั่นและยอมรับของสังคม เปนองคการคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
มีการบริหารงานที่ทันสมัย รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของ กฟผ. โดยใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ
และคํานึงถึง 4 ดาน ดังนี้
(1)

ดานรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม: เปนองคการของประชาชน อยูรวมกับสังคมดวยความเขาใจและ
เกื้อกูล มีจริยธรรม โปรงใส เปนธรรม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สงเสริมการพัฒนา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต เสริมสรางวัฒนธรรมองคการดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

(2)

ดานผูรับ บริการ และผู มีสวนไดเสีย: ปฏิบัติตอ ผูรับ บริการ และผูมีสวนได เสี ยด วยคุ ณ ภาพ บริการที่
รวดเร็ว ไดมาตรฐาน อยางเปนธรรมและเสมอภาค มีระบบการใหขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ เชื่อถือ
ได ทันเวลา

(3)

ด า นองค ก าร: มี น โยบาย โครงสร า งกระบวนงาน ระบบ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข อ งในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอยางเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปรงใสเปนธรรม
สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในองคการ โดยผูบริหารทุกระดับตองเปนผูนําตนแบบที่ดี มีระบบ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การตรวจสอบและการประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางระบบการกํากับดูแล ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
มุ ง เน น ให ทุ ก หน ว ยงานในองค ก ารมี ก ารพั ฒ นาตนเองและเตรีย มความพรอ มรับ การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
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(4)

ดานผูปฏิบัติงาน: สงเสริมใหผูปฏิบัติงานเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได ทํางานเปนทีม สํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู
และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค เปน
ธรรม

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรัปชัน
- เปดเผยการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจของกองทุน/กองทรัสต มีสวนเกี่ยวของกับ การคอร
รัปชัน
(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดําเนินงานของกองทุนและกองทรัสตที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวน
เกี่ยวของกับการคอรรปั ชั่น
-ไมมี(2) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุม ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอรรัปชัน
-ไมมี(3) การสื่อสารและการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชัน
-ไมมี(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
-ไมมี(5) การใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบสอบทานความครบถวนเพียงพอ
ของกระบวนการทั้งหมด
-ไมมี11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)/หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกองทุน
โดยที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองมีระบบงาน
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ฝายงานที่รับผิดชอบการจัดการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพยตองปฏิบัติ
ตามคูมือการปฏิบัติงานของฝายงานซึ่งจัดใหมี Check and Balance อยางเพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินความ
เสี่ยงระดับฝายงาน(RCSA)อยางสม่ําเสมอ จึงเห็นไดวาโดยรวมแลวระบบควบคุมภายในของกองทุนจึงมีความ
เพียงพอและมีความเหมาะสม รวมทั้งในรอบปบัญชีของกองทุนไมพบขอบกพรองที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เปนสาระสําคัญ
11.2 หนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) ชื่อของหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการมอบหมายให นายคมสันติ วงษอารี ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance department) เพื่อทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท
นายคมสั น ติ วงษ อ ารี สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเศรษฐศาสตร บั ณ ฑิ ต และบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต และมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน คือ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส/ผูชวย
กรรมการผูจัดการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 – ปจจุบัน
ทั้งนี้หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ การกํากับดูแลการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการ/การปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย
และขอกําหนดของหนวยงานทางราชที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือหนวยงานทางการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ/การปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทุน
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทวา ไดดูแลใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบัญชีและปริญญาโทดานการ
กํากับดูแลกิจการ มีประสบการณดานการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทั้งไดรับการอบรมความรูตามแผนอบรม
ประจําป
(3) การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนชั้น
เลื่อนตําแหนงและประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
12. การปองความขัดแยงทางผลประโยชน
12.1 รายการระหวางกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของ/เกี่ยวโยงกับบริษัทจัดการ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนฯหรือถูกควบคุมโดย
กองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯรวมถึงกิจการที่ทําหนาที่ถือ
หุน กิจการยอย และกิจการที่เปนกิจการยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายความรวมถึง
กิจการรวมและบุคคลซึ่งถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
กองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว
และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ความสัมพันธของบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(“กฝผ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรอยละ 25 และเปนผูโอนผลตอบแทนการเขา
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1ตามที่ระบุไวในสัญญา
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้
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(1) เมื่อมีการจองซื้อหนวยลงทุน และการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯกับสํานักงาน ก.ล.ต.เสร็จสิ้น กฟผ.จะเขามาเปนผูถือ
หนวยของกองทุนรวมฯในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรก และจะมีผล
ให กฟผ. เปนบุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมฯ
(2) ภายหลังจากหรือในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมฯเขาทําสัญญาการ
ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายกับ กฝผ. เพื่อเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่ง
การเขาทําสัญญาการลงทุนในรายไดคาความพรอมจายกับ กฝผ. ถือวาเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
1.

2.

3.

4.

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของธุรกรรม
จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พบวามีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผานกองทุนรวมฯ โดยใชทรัพยสินของ กฟผ. 3 ประเภท ไดแก โรงไฟฟา
สายสงไฟฟา และอุปกรณสวนกลางตางๆ ซึ่งผลการศึกษาไดนําเสนอวา โรงไฟฟา เปนทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมที่
จะใชในการระดมทุน เนื่องจากเปนทรัพยสินที่มีลักษณะที่เขาใจไดงายถึงความสัมพันธในการสรางรายได อีกทั้งการผลิตไฟฟา
ของโรงไฟฟาแตละโรงสามารถวัดจํานวนหนวยที่ผลิตไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเสนอใหกองทุนรวมฯ เขาลงทุน
ในรายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟา เนื่องจาก รายไดคาความพรอมจาย เปนรายไดคา ตอบแทนตามความพรอมของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการจายไฟฟา โดยไมขึ้นกับการจายไฟฟาเขาสูระบบ จึงทําใหกองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงต่ํา
และมีผลตอบแทนที่คอนขางจะแนนอน ดังนั้น จึงสรุปผลการศึกษาวากองทุนรวมฯ ควรมุงเนนไปที่ทรัพยสินประเภทโรงไฟฟา
เปนหลัก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของกองทุนรวมฯ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา โดยใชโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของ กฟผ. เปนเทคโนโลยีที่ใชกันแพรหลายทั่วโลกเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาชนิดอื่น โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เปนโรงไฟฟาที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน และเปน
โครงการที่แลวเสร็จ จึงมีความแนนอนในการกอใหเกิดรายไดแกกองทุนรวมฯ และ กฟผ.มีความเชี่ยวชาญอยางสูงในการ
ดําเนินงานตลอดจนการบํารุงรักษา ดังนั้น โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเปนประเภท
ของโรงไฟฟาที่เหมาะสมในการนํารายไดคาความพรอมจายในอนาคตมาระดมทุนผานกองทุนรวมฯ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสรางรายไดคาความพรอมจายที่จะสงมอบใหกองทุนรวมฯ แลวจะเห็นไดวา ลักษณะ
อุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแขงขันของตลาดในอนาคตไมไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดคาความพรอม
จายซึ่งกองทุนรวมฯ จะไดรับในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดหลักของกองทุนรวมฯ ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงความพรอมในการ
ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญา ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง และการ
บํารุงรักษา เปนหลัก จึงทําใหกองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายไดที่มั่นคง
ภายใตสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายได
คาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ มีสิทธิไดรับเงินอยางนอยเทากับมูลคาการเขาลงทุนคงเหลือ (ซึ่งคํานวณจากประมาณการ
รายไดคาความพรอมจายที่กองทุนรวมฯ จะไดรับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เขาลงทุนสําเร็จจนถึงวันสิ้นสุดของสัญญา) และใน
กรณีที่การเลิกสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติหนาที่ของ กฟผ. ภายใตสัญญา
การเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิไดรับคาปรับกรณีผิดสัญญา นอกเหนือจากมูลคาการเขา
ลงทุนคงเหลือ
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5. กฟผ. จะไดดําเนินการจัดหากรมธรรมประกันวินาศภัย โดยเปนทั้งผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชน สําหรับโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อคุมครองความเสียหายดังนี้
- ประกันภัยทรัพยสินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All risk and Machinery
Breakdown Insurance)
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
- ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
- ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)
นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ในการทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดใน
หลักเกณฑของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เรื่องขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันและจัดการความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานดังกลาวตองเปนธุรกรรมที่ใชราคาที่เปนธรรม
(3) บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐาน

(4) การคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานจากกองทุนรวมฯ
ตองอยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม

(5) การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ นอกจากตองเปนไปตามหลักเกณฑในขอ(1)-(4) แลว บริษัทจัดการจะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
(5.1) การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของที่เปนการไดมาเพิ่มเติม หรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมี
มูลคาของทรัพยสินไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ
เวลาที่มีการเขาทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวของดังกลาว แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา เวนแตเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือสัญญาที่มีกับสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ดวย) ซึ่งไดระบุไวเปนการเฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
(5.2) การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของอันเปนสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ประโยชนจากการกิจการโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 20 ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละ 3 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวของดังกลาว
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หรือ
(5.3) การตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหบริษัทที่กองทุนรวมฯเปนผูถือหุนของทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานกับบุคล
ที่เกี่ยวของ
(2) รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของ
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
1
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
35
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
การเงิน
2
36
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายสมภพ ประกายรุงทอง
3
37
บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส
นายอมรศักดิ์ วงษเซ็ง
4
38
บจก.กรุงไทยกฎหมาย
นายสมคิด ลิขิตปริญญา
5
39
บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ
นางสาวสุวรรณา ตัถยาธิคม
6
40
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
นายเอกกมล ณ ระนอง
7
41
บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
นางสุณี แนวพานิช
8
42
บจก.กรุงไทยแอดไวซเซอรรี่
นางสาวอษรา เฉลิมมุข
9
43
นางดนุชา ยินดีพิธ
นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10
44
นายกานต ลชิตากุล
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
11
45
นางสุมาลี สุขสวาง
นางสาววรรณรพีร ประกอบวรรณกิจ
12
46
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายชัชพล สีวลีพันธ
13
47
นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
นายธวัช อยูยอด
14
48
นายวัชรา ตันตริยานนท
นางแสงสิริ เนตรอัมพร
15
49
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
นางจุฑามาส นุชประยูร
16
50
นายลวรณ แสงสนิท
นายสมเกียรติ เรืองอุดม
17
51
นายเชิดชัย ชมพูนุกูลรัตน
นางสาวศิวพร วุดานุพันธ
18
52
นายวิโรจน ตั้งเจริญ
นายมนตรี ทวีวิทยากุล
19
53
นายวีระ วุฒิคงศิริกูล
นางสาวธัญญาพร ตั้งอุทัยสุข
20
54
นางสาวดารบุษป ปภาพจน
นางสาวสําเนา เขียวศิริ
21
55
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวอนุตตมา บํารุงศิริ
22
56
นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย
นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
23
57
นางแสงจันทร ลี
นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย
24
58
นายคมสันติ วงษอารี
นางพรพิมพ โชคเหรียญสุขชัย
25
59
นายกฤษณ ณ สงขลา
นายกิตติเชษฐ สุรเชษฐพาณิช
26
60
นางสาวพิไลวรรณ อองธรรมกุล
นางสาวนิสาวาสน กฤตยพรายภา
27
61
นายไพรัช มิคะเสน
นางสาววิลาสินี อัศวางกูร
28
62
นายสมชัย อมรธรรม
นางสาวชนิดา โอภานุรักษ
29
63
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน
30
64
นางรุงตวัน อิศรพันธุ
นายชัยยศ ศิริรัตนบวร
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ลําดับ
31
32
33
34

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
นางสาวประไพ กวีวงศประเสริฐ
นายยืนยง เทพจํานงค
นายเทอดยศ ผจงศิลปวิวัฒน
นายเสรี ระบิลทศพร

ลําดับ
65
66
67
68

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
นางสาวมณีพร ดวงมณี
นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
นางจันทรเพ็ญ มาลยสุวรรณ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

12.2 รายการระหวางกองทุนกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลที่เกี่ยวของ/เกี่ยวโยงกันกับผูดูแลผลประโยชน/ทรัสตี หรือ
บุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
มีเฉพาะรายการระหวางกองทุน ซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนตามอัตราและเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียด
ของโครงการ
12.3 ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น(Soft/Hard dollar)

เงื่อนไขและหลักเกณฑการรับผลประโยชนตอบแทน
บริษัทอาจรับผลประโยชนตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการ
จัดการกองทุน (Soft/hard dollar)ได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล
ดังกลาว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชนตามที่กลาวใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทนั้น บริษัทตองกระทําดวยความ
เปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย
(3) ไมขัดกับผลประโยชนของกองทุน
(4) หรือหลักเกณฑอื่นๆ ตามประกาศสํานักงานทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทไมสามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เปนเรื่องที่ไมพึงกระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทหรือพนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เปนประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งลูกคาอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ website ของบริษัท

รายละเอียดการรับผลประโยชนตอบแทน
ลําดับ
1

บริษัทที่ใหผลประโยชน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน
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ลําดับ

บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

4

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

5

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ

(มหาชน)

จัดสัมมนาใหความรู

6

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

7

ธนาคารซิตี้แบงก

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

8

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

9

ธนาคารดอยซ แบงก เอจี

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

10

ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ออฟ
สกอตแลนด เอ็น.วี

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

11

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

12

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

13

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

14

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน
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กองทุน

ลําดับ

บริษัทที่ใหผลประโยชน

ผลประโยชนที่ไดรับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน

15

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

16

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

17

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

18

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้ง
คอรปอเรชั่น จํากัด

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

19

ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
โซซิเอชั่น
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

20

ธนาคารออมสิน

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

21

ธนาคาร VTB Capital plc.

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

22

ธนาคาร Credit Suisse
International

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

23

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

24

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส
จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน

25

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน
จํากัด (มหาชน)

ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการ เพื่อประโยชนในการลงทุนของ
จัดสัมมนาใหความรู
กองทุน
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13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงสินทรั พย์ และหนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

สินทรั พย์
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลคา 20,371 ลานบาท
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลคา 20,929 ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้จากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
สินทรัพยอื่น

20,549,701,928 20,971,270,862
309,505
1,475,981
300,288,823
247,804,079
795,904
798,048

รวมสินทรั พย์

20,851,096,160 21,221,348,970

หนีส้ นิ
คาใชจายคางจาย

2,029,654

1,936,946

รวมหนีส้ นิ

2,029,654

1,936,946

20,849,066,506 21,219,412,024

สินทรั พย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ ประกอบด้ วย
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไรสะสม

20,266,889,000 20,855,000,000
582,177,506
364,412,024

สินทรั พย์ สุทธิ

20,849,066,506 21,219,412,024

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันปลายป/งวด (หนวย)
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9.9971
2,085,500,000

10.1747
2,085,500,000

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรั บงวดตัง้ แต่
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

รายไดดอกเบี้ยรับ

1,182,530,397

593,824,905

รวมรายได้

1,182,530,397

593,824,905

9,747,144
3,272,859
1,902,000
5,132,416
6,891,462

4,795,477
1,627,333
1,058,000
2,516,993
30,292,497
1,788,603

26,945,881

42,078,903

1,155,584,516

551,746,002

รายการกําไรจากการลงทุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

136,213,466

42,069,812

รวมรายการกําไรจากการลงทุน

136,213,466

42,069,812

1,291,797,982

593,815,814

รายได้ จากการลงทุน

ค่ าใช้ จ่าย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการจัดตั้งกองทุน
คาใชจายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรั บงวดตัง้ แต่
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
- การซื้อเงินลงทุนตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
- การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย
- การจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
- เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- ลูกหนี้จากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- สินทรัพยอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
- ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
- รายไดดอกเบี้ยรับ
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
- กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

1,291,797,982

593,815,814

(1,741,295,725)
1,694,517,323
604,377,974
(604,377,974)
2,144
92,708
281,024
(1,182,530,397)
1,734,325,431
(136,213,466)

(20,855,000,000)
(263,034,357)
248,079,134
(59,230,040)
59,230,040
(798,048)
1,936,946
10,089
(593,824,905)
286,764,910
(42,069,812)

1,660,977,024

(20,624,120,229)

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
จายคืนทุน
จายเงินปนผล

(588,111,000)
(1,074,032,500)

20,855,000,000
(229,403,790)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,662,143,500)

20,625,596,210

(1,166,476)
1,475,981

1,475,981
-

309,505

1,475,981

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป/งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี /งวด
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ข้ อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรั บงวดตัง้ แต่
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

10.1747
-

10.0000

รายไดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

0.5541
0.0653

0.2646
0.0201

รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น

0.6194

0.2847

(0.2820)
(0.5150)

(0.1100)

9.9971

10.1747

6.13

2.78

20,849,066,506

21,219,412,024

0.13

0.20

5.61
21,076,013,595

2.78
21,388,333,972

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตน ป/งวด
บวก ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

หัก จายคืนทุน
จายเงินปนผล
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป/งวด
อัตราส่ วนการเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่ อมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิถัวเฉลี่ยสําหรั บปี /งวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป/งวด (บาท)
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวางป/งวด (รอยละ)
อัตราสวนของรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวางป/งวด (รอยละ)
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป/งวด (บาท)
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
14.1 การวิเคราะหการดําเนินงานที่ผานมา
หนวย: ลานบาท
สําหรับงวดตั้งแต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ วันที่ 6 กรกฎาคม

เพิ่ม(ลด)

31 ธันวาคม 2559 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ยรับ (รายไดจากการลงทุน)
- จากเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย

จํานวนเงิน

1,178.41

593.06

4.12

0.23

0.0035
1,182.53

0.53
593.82

คาธรรมเนียมการจัดการ

9.75

4.80

4.95 103.26%

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

3.27

1.63

1.65 101.12%

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

1.90
5.13

1.06
2.52

0.84 79.77%
2.62 103.91%

0.00

30.29

-30.29 -100.00%

6.89

1.79

5.10 285.30%

26.95

42.08

-15.13 -35.96%

1,155.58

551.75

603.84 109.44%

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

136.21

42.07

94.14 223.78%

รวมรายการกําไรจากการลงทุน

136.21

42.07

94.14 223.78%

1,291.80

593.82

697.98 117.54%

- จากเงินลงทุนในหลักทรัพย
- จากเงินฝากธนาคาร
รายไดดอกเบี้ยรับ (รายไดจากการลงทุน)

585.34

รอยละ

98.70%

3.89 1671.72%
-0.52
588.71

-99.34%
99.14%

คาใชจาย

คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการจัดตั้งกองทุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากการลงทุน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ป 2558/2559 และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในป 2559 กองทุนมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ที่กองทุนลงทุน
เทากับ 1,178.41 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้น 585.34 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 98.70% เมื่อเทียบกับป 2558 เนื่องจากป 2558 เปนรายไดจากผล
การดําเนินการที่ไมเต็มปมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจํานวน 593.06 ลานบาท
(ป 2558 งวดตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) เมื่อรวมกับ รายไดดอกเบี้ ย
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพยและรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กองทุนมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนป 2559 รวม
ทั้งสิ้น 1,182.53 ลานบาท เพิ่มสูงชึ้น 588.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 99.14% เมื่อเทียบกับป 2558
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดคาความพรอมจายที่กองทุนฯ ไดรับจากการลงทุนในรายไดคาความพรอมจายไฟฟา(การ
บันทึกบัญชี) กับรายไดคาความพรอมจายที่ไดรับตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย (รายไดที่ไดรับจริงจาก EGAT)
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
เปรียบเทียบรายไดคาความพรอมจายไฟฟา

วันที่ EGAT

รายไดคาความ
รอบการดําเนินงาน

รายไดคาความพรอม

นําสงเงิน

พรอมจายที่ไดรับ

จายไฟฟา(การบันทึก ตามสัญญาการเขา

สวนตาง

ลงทุนฯ (รายไดที่

บัญชี)

รายไดคา
ความพรอม
จาย

ไดรับจริงจาก EGAT)
8 กรกฎาคม 2558- 30 กันยายน 2558

284.79

286.03

-1.24 13-พ.ย.-58

1 ตุลาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558

308.28

247.80

60.47 12-ก.พ.-59

593.06

533.83

59.23

1 มกราคม 2559- 31 มีนาคม 2559

300.67

674.90

-374.23 13-พ.ค.-59

1 เมษายน 2559- 30 มิถุนายน 2559

296.97

628.02

-331.05 11-ส.ค.-59

1 กรกฎาคม 2559- 30 กันยายน 2559

289.79

179.58

110.21 14-พ.ย.-59

1 ตุลาคม 2559- 31 ธันวาคม 2559

290.98

300.29

-9.31 14-ก.พ.-60

1,178.41

1,782.78

รวม ป 2558

รวม ป 2559

หมายเหตุ

EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส
EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส
EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส
EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส
EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส
EGAT นําสงรายไดคา ความพรอม

จายภายใน 45 วันนับแตสิ้นไตรมาส

-604.38

จากตารางขางตนจะเห็ นวาผลการดําเนินงานป 2559 กองทุนมีกระแสเงินสดที่ไดรับจริงจากรายไดคาความพรอมจาย
มากกวาการรับรูรายไดทางบัญ ชี จํานวน 604.38 ลานบาท แตป 2558 (ผลประกอบการตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558) กองทุนรวมมีกระแสเงินสดที่ไดรับจริงจากรายไดคาความพรอมจายนอยกวาการรับรูรายไดทางบัญชี จํานวน 59.23
ลานบาท
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ทั้งนี้ภายหลังจากหักคาใชจายกองทุนรวมและคาใชจายอื่น ๆ แลว ป 2559 กองทุนรวมมีรายไดจากการลงทุนสุทธิเทากับ 1,155.58
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 603.84 ลานบาท หรือคิดเปน 109.44% เนื่องจากมีคาใชจายของกองทุนลดลงจากป 2558
จํานวน 15.13 ลานบาท คิดเปน 35.96% รายการหลักที่ลดลงคือค าใชจายในการจัดตั้ งกองทุนลดลง 30.29 ลานบาท เนื่องจาก
กองทุนรวมมีการบันทึกรายการคาใชจายในการจัดตั้งกองทุนเฉพาะป 2558 สวนป 2559 ไมมีรายการคาใชจายในการจัดตั้งกองทุน
นอกจากนี้ในป 2559 กองทุนรวมมีรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน จํานวน 136.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2558 จํานวน 94.14 ลานบาท หรือคิดเปน 223.78% จึงทําใหป 2559 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
เทากับ 1,291.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 697.98 ลานบาท หรือคิดเปน 117.54% ทั้งนี้กองทุนรวมจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานป 2559 ใหกับผูถือหนวยลงทุนไดเทากับ 1,084.46 ลานบาท หรือ 0.52 บาท/หนวย และลดทุนจํานวน 588.11 ลาน
บาท หรือ 0.282 บาท/หนวย เปนการจายคืนสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไมสามารถนําไปจายเปนเงินปน
ผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได รวมป 2559 กองทุนรวมจายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนทั้งสิ้น 0.802 บาทตอหนวย หรือคิดเปน
เงินจํานวน 1,672.57 ลานบาท ทั้งนี้ ป 2558 งวดตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 จายเงินปนผลรวมจํานวน 469.24 ลานบาท หรือ 0.225 บาท/หนวย
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
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 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
กองทุนรวมมีอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 (อัตราสวน
สภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ป 2559 ป 2558 จํานวน 148.50 เทา และ 129.11 เทา ตามลําดับ) สาเหตุหลักที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ป 2559 มีรายการลูกหนี้จากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 52.48
ลานบาท คิดเปน 21.18% (รายการลูกหนี้ ป 2559 ป 2558 เทากับ 300.29 ลานบาท และ 247.80 ลานบาท ตามลําดับ) ดังนั้น แสดง
ใหเห็นวากองทุนรวมมีสภาพคลองสูง
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
สําหรับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ป 2559 เทากับ 1,660.98 ลานบาท โดยเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงานมาจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป เทากับ 1,291.80 ลานบาท นอกจากนั้นกองทุนรวมมี
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,662.14 ลานบาท สงผลใหกองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.31 ลานบาท
รายจายงบลงทุน (CAPEX)
กองทุนรวมไมมีรายจายงบลงทุนและไมมีคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโรงไฟฟา เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในสิทธิ
ในรายได ค า ความพรอ มจา ยไฟฟ า ของโรงไฟฟ า พระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ตามสั ญ ญาการเข าลงทุ น ในรายได ค าความพรอ มจ า ย
ระยะเวลา 20 ป ซึ่งตามสัญญาการเขาลงทุนฯ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือ EGATจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 20 ป อันไดแกคาใชจายในการบริหารจัดการโรงไฟฟา และ
คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาโรงไฟฟา สงผลใหกองทุนรวมไมมีรายจายงบลงทุนและไมมีคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาโรงไฟฟา
 ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสิน
กองทุนรวมมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 20,851.10 ลานบาท มีการปรับตัวลดลงจากป 2558 เทากับ
370.252 ลานบาท คิดเปน 1.74% (สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2558 จํานวน 21,221.35 ลานบาท) และป 2559 กองทุน
รวมมี ร ายได จ ากการลงทุ น สุ ท ธิ เท า กั บ 1,155.58 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2558 จํ า นวน 603.84 ล า นบาท คิ ด เป น 109.44%
เนื่องจากป 2559 กองทุนรวมมีผลการดําเนินงานเต็มป สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพ ยรวม (Return on Total Assets) ป
2559 เทากับ 5.54% สูงขึ้นจากป 2558 (อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ป 2558 เทากับ 5.30% ลานบาท) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
กองทุนรวมมีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยที่ดีขึ้น และเติบโตขึ้น
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีเงินลงทุนตามมูลคายุติธรรมจํานวน 20,488.13 ลานบาท ซึ่งการกําหนด
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย จะใชราคาซึ่งประเมินโดยผูประเมินคาอิสระ ซึ่งเปน
นิติบุคคลที่มีประสบการณและความรูความเชี่ยวชาญในการประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดใหมีการ
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ประเมินราคาสําหรับการรายงานในงบการเงินทุกปและจัดใหมีการสอบทานมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในแตละไตรมาส หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลตอมูลคาเงินลงทุนดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย จะถูกรับรูเปนรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
ทั้งนี้กองทุนรวมไดมีการประเมินสิทธิรายไดคาความพรอมจายที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประเมิน
โดย บจ.ดิ ส คั ฟ เวอร แมเนจเม น ท โดยวิ ธี มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discount Cash Flow) ราคาประเมิ น เท า กั บ
20,488.13 ลานบาท ดังนี้
ประเมิ น ป 2559
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน

ราคาประเมิ น
(ลานบาท)

สิทธิในรายไดคาความพรอมจายของ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

20,488.13

อัตราคิดลด

5.65%

ประเมิ น ป 2558

วีธีประเมิ นมู ลคา

ราคาประเมิ น
(ลานบาท)

อัตราคิดลด

วีธีประเมิ นมู ลคา

ราคาประเมิ น
(ลานบาท)

อัตราคิดลด

วีธีประเมิ นมู ลคา

วิธีมู ลคาปจจุบัน

วิธีมู ลคาปจจุบัน

วิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของกระแส

สุทธิของกระแส

สุทธิของกระแสเงิน

เงินสด (Discount

20,956.30

5.62%

เงินสด (Discount

18 ป 6 เดือน 7 วัน

20,859-22,671 4.83%-5.83%

สด (Discount

Cash Flow)

Cash Flow)
ระยะเวลาประเมิ นคา

ประเมิ นป 2557 (ผูประเมิ นแหงที่ 1)

ประเมิ นป 2557 (ผูประเมิ นแหงที่ 2)
ราคาประเมิ น
(ลานบาท)

อัตราคิดลด

วีธีประเมิ นมู ลคา

วิธีมูลคาปจจุบัน
21,603-22,529 4.90%-5.4%

สุทธิของกระแส
เงินสด (Discount

Cash Flow)

19 ป 6 เดือน 7 วัน

20 ป

Cash Flow)
20 ป

(เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2578) (เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2559- 7 กรกฎาคม 2578) (เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558- 30 มิ ถุนายน 2578) (เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558- 30 มิ ถุนายน 2578)
ผูเชี่ยวชาญอิสระที่ประเมิ นคา
วันที่ประเมิ นคา

บจ.ดิสคัฟเวอร แมเนจเม นท

บจ.ดิสคัฟเวอร แมเนจเม นท

บจ.สีลม แอดไวเซอรี่

บจ. อีวาย คอรเปอเรท เซอรวิสเซส

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ กองทุนรวมลงทุนในสิท ธิรายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 ระยะเวลา 20 ป นับจากวัน ที่
กองทุนรวมเขาลงทุนสําเร็จ (ลงทุนวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)
 ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํากําไรของกองทุนฯ
ในป 2559 และ ป 2558 กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนขั้นตน (Gross Profit Margin) เทากับ 100% เนื่องจากกองทุนรวม
ไมมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน สวนอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ป 2559 เทากับ 97.72 เพิ่มขึ้น
จากป 2558 เทากับ 4.81% (ป 2558 เทากับ 92.91%) ซึ่งแสดงใหเห็นวากองทุนรวมมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํากําไร
ที่ดีขึ้น

ความสามารถและประสิทธิภาพในการชําระหนี้
ในรอบปบัญชีที่ผานมา กองทุนรวมไมมีการกูยืม
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 ผลตอบแทนของกองทุน
หากพิจารณาถึงการจายเงินปนผล ป 2559 กองทุนฯ สามารถจายเงินปนผลตอผูถือหนวยสําหรับผลการดําเนินงานระหวาง
วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 0.52 บาท/หนวย ซึ่งทําใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยอยูที่
5.35% เมื่อเทียบกับราคาพาร (ราคาพาร ณ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 9.718 บาท/หนวย) และคิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผูถือหนวยอยูที่ 5.0% เมื่อเทียบกับราคาตลาดตอหนวย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (10.40 บาท/หนวย) โดยเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันในป 2558 ที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยอยูที่ 4.64% เมื่อเทียบกับราคาตอหนวยที่เสนอขาย
ครั้งแรก (IPO 10.00 บาท/หนวย) และคิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยอยูที่ 4.50% เมื่อเทียบกับราคาตลาดตอ
หนวย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (10.30 บาท/หนวย) แตทั้งนี้ที่ผานมาในงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ป 2559 กองทุนมีการลดทุน
รวมจํานวน 588.12 ลานบาท หรือ 0.282 บาท/หนวย จากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไมสามารถนําไป
จายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได รวมป 2559 กองทุนรวมจายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนทั้งสิ้น 0.802 บาทตอ
หนวย (แบงเปนจายปนผล 0.52 บาทตอหนวย และลดทุน 0.282 บาทตอหนวย) หรือคิดเปนเงินจํานวน 1,672.57 ลานบาท หาก
รวมรายการลดทุนดังกลาวจะทําใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนตอราคาพาร ป 2559 เปน 8.25% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนตอ
ราคาตลาด ป 2559 เปน 7.71%
ประวัติการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

วันจายเงินปนผล

เงินปนผล

เงินปนผลจาย

(บาทตอหนวย)

(ลานบาท)

ครั้งที่ 1

6 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

วันที่ 16 ธันวาคม 2558

0.1100

229.41

ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559

0.1150

239.83

ครั้งที่ 3

1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

วันที่ 14 มิถนุ ายน 2559

0.3000

625.65

ครั้งที่ 4

1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

0.1000

208.55

ครั้งที่ 5

1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

วันที่ 15 มีนาคม 2560

0.1200

250.26

ประวัติการจายเงินลดทุนของกองทุนรวม

4.2 ปจจัยที่มีกระทบตอการดําเนินงานของกองทุน
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม สรุปไดดังนี้
1. การบริหารจัดการโรงไฟฟาฯ : ในกรณีที่โรงไฟฟาฯ ไมสามารถเดินเครื่องตามชั่วโมงความพรอมจายที่ระบุไวในสัญญา
การเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายหรือการหยุดซอมบํารุงรักษาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว รายไดของกองทุน
รวมจะลดลง อยางไรก็ดี EGAT เปนผูบริหารโรงไฟฟาที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้ง EGAT ได
วางแผนการซอมแซมและบํารุงรักษาไวอยางดีเพื่อใหโรงไฟฟาฯ มีชั่วโมงความพรอมจายไฟฟาตามสัญญา
2. การขึ้นคาเบี้ยประกันภัย: เนื่องจากการทําประกันภัยจะตองมีการตออายุเปนรายป ดังนั้นกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยง
จากคาเบี้ยประกันภัยของโรงไฟฟาฯ ที่อาจจะปรับสูงขึ้น และอาจมีผลกระทบตอรายไดที่จะสงมอบใหแกกองทุนรวม
ทั้งนี้ คาเฉลี่ยคาเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของรายไดคาความพรอมจายที่กองทุนรวมจะไดรับ
อยางไรก็ดี การทําประกันภัยดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวาง EGAT และ ผูจัดการกองทุนทั้งนี้ในป
2559 คาเบี้ยประกันภัยอยูในระดับที่ต่ํากวาป 2558
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กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) เปนกองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐานที่เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไปประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการไดจัดตั้งและจดทะเบียน
เปนกองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีกําหนดอายุของโครงการ กองทุนรวมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาและสิทธิในรายไดคา
ความพรอมจาย นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในทรัพยสินอื่นๆ อันไดแก หลักทรัพย และ/หรือตราสารอื่นๆ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหลงทุนได เพื่อใหกองทุนรวมฯ สามารถบรรลุการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุน
ณ วั น ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุ น รวมฯ ได เข า ทํ า สั ญ ญาการเข า ลงทุ น ในรายได ค า ความพร อ มจ า ย โดยเป น
การลงทุนในสิทธิในรายไดคาความพรอมจาย ซึ่งประกอบดวย รายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หลังหัก
สวนลด และคาปรับจากความไมพรอม ตามสัดสวนของรายไดคาความพรอมจาย 1 (Availability Payment 1 : AP1) ที่ถูกกําหนดไว
ในแตละปดําเนินงานตามสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และเบี้ยประกันภัย สัญญาดังกลาวมีอายุ 20 ป
เมื่ อ วั น ที่ 13 ก รก ฎ าค ม พ .ศ . 2558 ต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย แห งป ระเท ศ ไท ย ได รั บ ห น วยล งทุ น ข องก องทุ น รวม ฯ
เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นและให เ ริ่ ม ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยได ตั้ ง แต วั น ที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เปนตนไป
กองทุ น รวม ฯ บ ริ ห ารงาน โดยบ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย จั ด การกองทุ น กรุ ง ไท ย จํ า กั ด (ม ห าชน ) (“บ ริ ษั ท จั ด การ”)
โดยมีธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือหนวยลงทุน
รอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายแลว
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิน นี้ไดจัด ทําขึ้น ตามหลักการบัญ ชีที่ รับ รองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพ ระราชบัญ ญั ติ การบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ว า ด ว ย ก า รจั ด ทํ า แ ล ะ นํ า เส น อ รา ย งา น ท า งก า รเงิ น น อ ก จ า ก นี้
งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” งบการเงินหลัก คือ งบแสดงสินทรัพยและหนี้สิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไร
ข า ด ทุ น ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง สิ น ท รั พ ย สุ ท ธิ ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด แ ล ะ ข อ มู ล
และอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งเปนแบบที่สมบูรณเพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
งบการเงิน ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑ ราคาทุ น เดิ มในการวัดมูลคาขององคป ระกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่อธิบ ายใน
นโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ และตอง
เปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ เกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบ
การเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(รวมเรียกวา “มาตรฐานการบัญชี”)
กองทุ น รวมฯได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเกี่ ย วข อ งกั บ กองทุ น รวมฯ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีเปน สาระสําคัญ กับ
กองทุนรวมฯ
กองทุนรวมยังมิไดนํามาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับกองทุนรวมฯ มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

เรื่องการนําเสนองบการเงิน
เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องงบการเงินระหวางกาล

ผูบริหารของบริษัทจัดการอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชีดังกลาว มีดังตอไปนี้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใหความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังตอไปนี้
- ความมีสาระสําคัญ: กิจการไมควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอมูลในรูปแบบที่ทําใหผูใชงบการเงินเขาใจรายการไดลดลง
หากเปนรายการที่มีสาระสําคัญ จะตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีตอฐานะการเงินหรือผลการ
ดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด: รายการบรรทัดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 อาจจําเปนตองแสดงแยกจาก
กั นหากเกี่ ย วข อ งต อ ค วาม เข า ใจ ฐ าน ะ ก ารเงิ น แ ล ะผ ล ก ารดํ าเนิ น งาน ข อ งกิ จ ก าร น อ ก จ าก นี้ ยั งมี
แนวปฏิบัติใหมของการใชการรวมยอด
- หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น : มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 1 ยื น ยั น ว า หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ไมจําเปนตองเรียงลําดับตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย: สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาวาเปนรายการที่จะถูกจัดประเภทใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังหรือไม โดยแตละกลุมจะแยกแสดงเปนรายการบรรทัดแยกตางหากใน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(รวมเรียกวา “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ)
กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับกองทุนรวมฯ มีดังตอไปนี้ (ตอ)
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการแกไขโดยใหทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย
การรวมคา หรือบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ใหใชวิธีราคาทุน หรือวิธีมูลคายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช) ทั้งนี้การเลือกใชนโยบายบัญชี
สําหรับเงิน ลงทุนแตละประเภท (บริษัทยอย การรวมคา หรือบริษัทรวม) เปนอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะ
เปลี่ยนมาใชวิธีสวนไดเสียจะตองทําโดยปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือไดกําหนดใหมีความชัดเจนถึงความหมาย
ของการอางอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ขอมูลที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล หรือที่อื่นในรายงาน
ทางการเงินระหวางกาล” วากิจการที่ใชประโยชนของขอผอนปรนนี้จะตองอางอิงจากงบการเงินระหวางกาลไปถึงยัง
รายงานอื่นที่มีขอมูลดังกลาวอยางเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูใชงบการเงินตองสามารถเขาถึงรายงานอื่นที่มีขอมูลนั้นใน
ลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหวางกาล

2.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บ เท า เงิ น สดรวมถึ ง บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย แ ละเงิ น ฝากกระแสรายวั น กั บ ธน าคาร
กองทุนรวมฯ กําหนดรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งไดแก เงินฝากสถาบันการเงินที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุครบกําหนดไมเกิน 3
เดือนนับจากวันที่ไดมา
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2.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ไดแก เงินลงทุนในสิทธิรายไดคาความพรอมจายของโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เงินลงทุนดังกลาวแสดงดวยมูลคายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเริ่มแรกแสดงในราคาที่ไดมารวมกับ
ตนทุนเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้น
การกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย ณ วันที่ในงบการเงินโดยใชราคาซึ่ง
ประเมิ นโดยผู ป ระเมิ นค าอิ ส ระ ซึ่ ง เป นนิ ติ บุ คคลที่ มี ประสบการณ และความรู ค วามเชี่ ย วชาญ ในการประเมิ น
ค าทรั พ ย สิ น โครงสร างพื้ น ฐาน ซึ่ งกองทุ น รวมฯจะจั ด ให มี ก ารประเมิ น ราคาสํ า หรั บ การรายงานในงบการเงิ น ทุ ก ป แ ละ
จั ด ให มี ก ารสอบทานมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในแต ล ะไตรมาส หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะส ง ผลต อ มู ล ค า
เงินลงทุนดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญาการเข า ลงทุ น ในรายได ค า ความพร อ มจ า ย จะถู ก รั บ รู
เปนรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ไดแก เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เงินลงทุนดังกลาวแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมของพันธบัตรที่มีอายุต่ํากวา 90 วัน คํานวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสาร
เทากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ไดมาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุ
ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ลงทุน ถาฐานะการเงินของผูออกตราสารหรือสภาวะของตลาดเงินมิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ
กองทุนรวมฯ บันทึกกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลคา
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตาม
บัญ ชีของเงินลงทุนจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณี ที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้ชนิดเดียวกันออกไป
บางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

2.5

การรับรูรายได
รายไดดอกเบี้ยรับรูในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง
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2.6

คาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

2.7

ภาษีเงินได
กองทุนรวมฯ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย

3

นโยบายการจายเงินปนผลและการลดทุน

3.1

การจายเงินปนผล
กองทุ น รวมฯ มี น โยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น อย า งน อ ยป ล ะ 2 ครั้ ง ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมฯ
มีกําไรสะสมเพียงพอ

3.1.1 การจ า ยเงิ น ป น ผลใดๆ จะจ า ยให แ ก ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เมื่ อ รวมแล ว ในแต ล ะรอบป บั ญ ชี ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ 90
ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตเปนครั้งคราว)
“กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้

(ก) การหั กกําไรที่ ยั งไม เกิ ดขึ้น (Unrealised Gain) จากการประเมิ นค าทรัพย สินโครงสรางพื้ นฐาน รวมทั้ งการปรับปรุงด วย
รายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด
เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ

(ข)

การหักดวยรายการเงินสํารองที่กันไวเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุนรวมฯ
ซึ่งรวมถึงทรัพยสินโครงสรางพื้นฐาน ตามแผนที่กําหนดไวอยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี้
ช ว น ห รื อ ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ไ ด แ จ ง ใ ห ผู ถื อ ห น ว ย ล ง ทุ น ท ร า บ ล ว ง ห น า ห รื อ ต า ม ที่
ผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติ
ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีคาใชจายที่ไมใชเงินสด เชน คาใชจายทยอยตัดจายหรือผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น(Unrealised
Loss) เปนตน บริษัทจัดการจะกันสํารองตามรายการตามขอ (ข) ขางตนไดในจํานวนไมเกินกวาผลลัพธของจํานวนเงินที่
มีภาระตามขอ (ข) ขางตน ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยคาใชจายที่ไมใชเงินสด
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นโยบายการจายเงินปนผลและการลดทุน (ตอ)

3.1

การจายเงินปนผล (ตอ)

3.1.2 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได
3.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผล
เงื่อนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ในการพิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผล ถ า เงิ น ป น ผลระหว า งกาลที่ จ ะประกาศจ า ยต อ หน ว ยลงทุ น ระหว า งป บั ญ ชี มี มู ล ค า
ต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไป
จายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป
บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินสกุลบาท โดยจะจายใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกี่ยวของหรือรอบการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของ หรือในกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาลภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร
3.2

การลดทุน
กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมื่อเขากรณีดังตอไปนี้

3.2.1 การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะไดมีการกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อยางชัดแจง

ครั้งที่

ผลการดําเนินงานงวด

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกอน

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน หลัง

การลดเงินทุน

ลด

การลดเงินทุน

จํานวนเงิน

ตอหนวย

(ลานบาท)

จํานวนเงิน

ตอหนวย

(ลานบาท)

จํานวนเงิน

วันปดสมุดทะเบียน

วันจายเงิน
ลดทุน

ตอหนวย

(ลานบาท)

1

1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59

20,855.00

10

127.22

0.061

20,727.78

9.939

2 ก.ย. 59

16 ก.ย.59

2

1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59

20,727.78

9.939

460.90

0.221

20,226.89

9.718

30 พ.ย. 59

16 ธ.ค.59
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นโยบายการจายเงินปนผลและการลดทุน (ตอ)

3.2

การลดทุน (ตอ)

3.2.2 กองทุ น รวมฯ มี ส ภาพคล อ งส ว นเกิ น ที่ เหลื อ อยู ภ ายหลั ง จากการจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น กิ จ การโครงสร า งพื้ น ฐานและ
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวากองทุนรวมฯไมมีกําไรสะสมเหลืออยูแลว
3.2.3 กองทุนรวมฯ มีรายการคาใชจายที่ไมใชเงินสด และไมมีเหตุตองนําไปใชในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของกองทุนรวม
ฯ
3.2.4 กรณีอื่นใดที่มีมติของผูถือหนวยลงทุนใหลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณใน
อดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปน
เหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายซึ่งไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง วัดมูลคา
โดยใชการพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายคิดลดดวยอัตราที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กองทุนรวมฯ ใชผูประเมินอิสระในการประเมินราคาของเงินลงทุนในสัญญาการเขา
ลงทุนในรายไดคา ความพรอมจาย
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5

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถือหนวยลงทุนนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของกองทุนรวมฯ เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน การคืนทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุน การออกหนวยลงทุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวนและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.

6

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายจากการ
ประกอบกิจการโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาและดําเนินงานในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนในการแสดงขอมูล
จําแนกตามสวนงาน

7

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
กองทุนรวมฯ ใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
กํ าห น ด ให ต อ งวั ด มู ล ค าด วย มู ล ค ายุ ติ ธรรม ย ก เว น ใน ก รณี ที่ ไม มี ต ล าด ที่ มี ส ภ าพ ค ล อ ง ห รื อ ไม ส าม ารถ
หาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนรวมฯ จะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินดังกลาวแทน
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ในการนํ า เทคนิ ค การวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมข า งต น มาใช กองทุ น รวมฯ จะต อ งพยายามใช ข อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลคา
ยุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ขอมูลระดับที่ 1
ขอมูลระดับที่ 2

ขอมูลระดับที่ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง
เดียวกัน
ใชขอมูลอื่นขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได
โดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือ
หนี้สินนั้น
ใชขอ มูลสําหรับ สิน ทรัพ ยห รือหนี้สิน ซึ่งไมไดมาจากขอ มูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไม
สามารถสังเกตได)
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7

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ มีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับ
ชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย
รวมสินทรัพย

สินทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนใน
รายไดคาความพรอมจาย
รวมสินทรัพย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

พ.ศ. 2559
(หนวย: บาท)
รวม

-

61,571,928

-

61,571,928

-

- 20,488,130,000
61,571,928 20,488,130,000

20,488,130,000
20,549,701,928

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

พ.ศ. 2558
(หนวย: บาท)
รวม

-

14,970,862

-

14,970,862

-

- 20,956,300,000

20,956,300,000

-

14,970,862 20,956,300,000

20,971,270,862

ในระหวางป/งวดปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมระดับ 2
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย
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เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ตอ)
เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม (ตอ)
มูลคายุติธรรมระดับ 3
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญาการเข า ลงทุ น ในรายได ค า ความพร อ มจ า ยคํ า นวณโดยใช วิ ธี ป ระเมิ น ราคา
ตามรายได (Income approach) ในการคํ า นวณ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของรายได ค า ความพร อ มจ า ยในรู ป กระแสเงิ น สด
ใชอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนคาดวาจะไดรับ (Return on Equity) เปนอัตราคิดลดรอยละ 5.65 ตอป (พ.ศ. 2558: รอยละ
5.62 ตอป) กองทุนรวมฯ ไดวาจางผูประเมินอิสระในการคํานวณมูลคายุติธรรมสําหรับการรายงานใน
งบการเงินทุกปและ
จัดใหมีการสอบทานมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในแตละไตรมาส ผูประเมินอิสระจะรายงานโดยตรงตอผูจัดการของกองทุน
รวมฯ
กองทุนรวมฯ ทําการวิเคราะหความออนไหวของมูลคายุติธรรมของรายไดคาความพรอมจาย โดยหากอัตราผลตอบแทนที่ผูถือ
หุนคาดวาจะไดรับ (Return on Equity) เพิ่มขึ้นและลดลงประมาณรอยละ 0.50 ตอป จะสงผลใหมูลคายุติธรรมของรายไดคา
ความพรอมจายลดลงประมาณ 765 ลานบาทและเพิ่มขึ้น 809 ลานบาท ตามลําดับ
(พ.ศ. 2558: ลดลง 808 ลานบาท
และเพิ่มขึ้น 857 ลานบาท ตามลําดับ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม มีดังนี้

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย
บาท
ยอดตนงวด ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
263,034,357
บวก ซื้อเพิ่มขึ้น
รายไดดอกเบี้ยรับ
232,588
(248,295,935)
หัก จําหนาย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
(148)
การวัดมูลคาเงินลงทุน
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
14,970,862
2558
บวก ซื้อเพิ่มขึ้น
1,741,295,725
รายไดดอกเบี้ยรับ
4,120,812
(1,698,820,963)
หัก จําหนาย
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เงินลงทุนในสัญญา
การเขาลงทุนใน
รายได
คาความพรอมจาย
บาท

รวม
บาท

20,855,000,000
59,230,040

21,118,034,357
232,588
(189,065,895)

42,069,960
20,956,300,000

42,069,812
20,971,270,862

(604,377,974)

1,741,295,725
4,120,812
(2,303,198,937)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ยอดปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8

5,492

136,207,974

136,213,466

61,571,928

20,488,130,000

20,549,701,928

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
1.00 ตอป

9

สวนของผูถือหนวยลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของหนวยลงทุน มีดังนี้
จํานวนหนวยลงทุน
ที่จดทะเบียน
ออกจําหนาย มูลคาหนวยละ
บาท
และชําระแลว
ยอดตนงวด ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
หนวยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จายคืนทุน
ยอดปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2,085,500,000
2,085,500,000
2,085,500,000

บาท

10.0000 20,855,000,000
10.0000 20,855,000,000
(0.2820) (588,111,000)
9.7180 20,266,889,000

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได
อนุมัติใหมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลคาของหนวยลงทุนในอัตราหนวยละ 0.0610 บาท คิดเปนจํานวน
เงิน ทั้ งสิ้ น 127.22 ลา นบาท กองทุ น รวมฯ ไดจ ายเงิน คื น จากการลดเงิน ทุ น จดทะเบี ย นให แ ก ผูถื อ หน วยลงทุ น ในวัน ที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนการจายลดทุน จากรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา
เงินลงทุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได
อนุมัติใหมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลคาของหนวยลงทุนในอัตราหนวยละ 0.2210 บาท คิดเปนจํานวน
เงิน ทั้ งสิ้ น 460.90 ลา นบาท กองทุ น รวมฯ ไดจ ายเงิน คื น จากการลดเงิน ทุ น จดทะเบี ย นให แ ก ผูถื อ หน วยลงทุ น ในวัน ที่ 16
ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนการจายลดทุน จากสภาพคลองสวนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทุน ซึ่งไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งเปนไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ
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สวนของผูถือหนวยลงทุน (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสม มีดังนี้

ยอดตนป/งวด
บวก รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
(หมายเหตุ 7)
หัก จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 10)
ยอดปลายป/งวด
10

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

364,412,024
1,155,584,516

551,746,002

136,213,466
(1,074,032,500)
582,177,506

42,069,812
(229,403,790)
364,412,024

เงินปนผล
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากรายไดจากการลงทุนสุทธิสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.115 บาท เป นจํ านวนเงิน ทั้ งสิ้น 239.83 ลานบาท เงินปนผลดั งกลาวได จายใหแ กผูถือ
หนวยลงทุนแลวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ย เงิ น ป น ผ ล จ า ก ร า ย ได จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ สํ า ห รั บ ง ว ด ตั้ ง แ ต วั น ที่ 1 ม ก ร า ค ม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.300 บาท เปนจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 625.65 ลานบาท เงินปน
ผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนแลวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ในการประชุ ม คณะกรรมการจั ด การลงทุ น ของบริ ษั ท จั ด การ ครั้ ง ที่ 22/2559 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559
คณ ะกรรมการได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยเงิ น ป น ผลจากรายได จ ากการลงทุ น สุ ท ธิ สํ า หรั บ งวดตั้ ง แต วั น ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.100 บาท เปนจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 208.55 ลานบาท เงินปน
ผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหนวยลงทุนแลวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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รายไดดอกเบี้ยรับ

รายไดดอกเบี้ยรับ
- จากเงินลงทุนในสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอม
จาย
- จากเงินลงทุนในหลักทรัพย
- จากเงินฝากธนาคาร
รวมรายไดดอกเบี้ยรับ
12

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

1,178,406,124
4,120,812
3,461
1,182,530,397

593,064,000
232,588
528,317
593,824,905

คาใชจาย
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษั ท จั ด การมี สิ ท ธิ ได รั บ ค า ธรรมเนี ย มการจั ด การจากกองทุ น รวมฯ เป น รายเดื อ นในอั ต ราไม เกิ น ร อ ยละ 1.00 ต อ ป
(ไมรวมภาษี มู ลค าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดในทํานองเดี ยวกัน) ของมู ลคาทรัพยสินสุ ทธิของกองทุนรวมฯ ทั้งนี้
คาธรรมเนียมการจัดการซึ่งจะตองจายใหบริษัทจัดการจะไมต่ํากวา 3 ลานบาทตอป
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องกองทุ น รวมฯ จะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเป น รายเดื อ นในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 0.10 ต อ ป
(ไม รวมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทํ า นองเดี ย วกั น ) ของมู ล ค าทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมฯ
ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆที่ผูดูแลผลประโยชนไดออกไปตามที่จําเปนและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกันการปฏิบัติ
หนาที่ผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพยคิดเปนรายปในอัตรารอยละ 0.023 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉ พ าะ ห รื อ ภ าษี อื่ น ใด ใน ทํ าน อ งเดี ย วกั น ) ข อ งเงิ น ทุ น จ ด ท ะเบี ย น ข อ งก อ งทุ น รวม ฯ ทั้ งนี้ จ ะไม เกิ น ก ว า
5 ลานบาทตอป
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข อ งกั น กั บ กองทุ น รวมฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อํ า นาจควบคุ ม กองทุ น รวมฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึง
กิจการที่ทําหนาที่ถือหุน กิจการยอย และกิจการที่เปนกิจการยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยัง
หมายรวมถึงกิจการรวมและบุคคลซึ่งถือหน วยลงทุ น ที่มีสิท ธิอ อกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเป น
สาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับ
บุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทุนรวมฯ แตละรายการ กองทุนรวมฯ คํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธของบริษทั ที่เกี่ยวของกันที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูโอนผลตอบแทนการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจายตามที่ระบุไวใน
สัญญา
• ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ
ก)

รายไดและคาใชจาย

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

1,178,406,124

593,064,000

บริษัทจัดการ
- คาธรรมเนียมการจัดการ

9,747,144

4,795,477

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ
- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

3,272,859

1,627,333

ผูโอนผลตอบแทนในสัญญาการเขาลงทุนในรายได
คาความพรอมจาย
- รายไดดอกเบี้ยรับ
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ข)

ลูกหนี้และยอดคางชําระที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

300,288,823

247,804,079

ยอดคางชําระที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
ฯ
บริษัทจัดการ
- คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

823,361

828,982

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ
- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคางจาย

273,995

279,625

ลูกหนี้จากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
ผูโอนผลตอบแทนในสัญญาการเขาลงทุนในรายได
คาความพรอมจาย
- ลูกหนี้จากสัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย

14

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนรวมฯ มี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลตอกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย
ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงานของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กองทุนรวมฯไดดํารงสินทรัพย เชน เงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ที่เพียงพอเพื่อดํารงสภาพคลอง
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้จาก
สัญญาการเขาลงทุนในรายไดคาความพรอมจาย และคาใชจายคางจาย มีมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลา
ครบกําหนดที่สั้น

15

เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากรายไดจากการลงทุนสุทธิสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.120 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 342.00 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
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