รายงานประจาปี 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
“KTAM Happy Life Happy Investment”

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

ส่ วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองทุน/กองทรั สต์
1) ข้ อมูลกองทุน/กองทรั สต์
2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้ อมูลทั่วไป
3) ภาพรวมของภาวะอุตาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์ ท่ ลี งทุน
4) ปั จจัยความเสี่ยง
5) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6) ข้ อมูลสาคัญอย่ างอื่น

1
2
8
9
31
32

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7) ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรั สต์ เป็ นผู้ออก
8) โครงสร้ างการจัดการ
9) การกากับดูแลกิจการ
10) ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12) การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

32
38
56
63
65
66

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13) ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
14) การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรั สต์

73
77

รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิน บริษัทไพ้ ร์วอร์ เตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส

85

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

116

เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2560 ระหว่า งวัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ของกองทุน รวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดาเนินการของกองทุน
ให้ ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ให้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจให้ บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

1) ข้ อมูลกองทุน/กองทรั สต์
1.1

ชื่อกองทุน/กองทรั สต์ ประเภท เงินทุน อายุกองทุน
ชื่อ : กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อย่ อ : EGATIF
ประเภทโครงการ : เป็ นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปประเภทไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
อายุโครงการ :

ไม่มีกาหนดอายุ ทังนี
้ ้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสาเร็จ (สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย เริ่ม 8 กรกฎาคม
2558 สิ ้นสุด 7 กรกฎาคม 2578)

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง
จานวนเงินทุนของโครงการ :
- หน่วยลงทุน
- มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
- รวม

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

ประเภทของหน่ วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
1.2

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน / ผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
โทรสาร 0-2724-5058

1

2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้ อมูลทั่วไป
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกองทุน/กองทรั สต์
กองทุนรวมฯ จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศโดยนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ไปลงทุน ในกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานและสิ ท ธิ ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยเป็ นหลัก ซึ่งมี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่ อ เป็ นรายได้ ให้ แ ก่ ก องทุน รวมฯ ตลอดอายุข องกองทุน รวมฯ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก องทุน รวมฯ สามารถจ่ า ย
ผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ เงื่อนไขตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
กองทุน รวมฯ น าเงิ น ที่ ได้ จ ากการเสนอขายครั ง้ แรกไปลงทุน ในสิ ท ธิ ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึน้ จากการ
ดาเนินงานบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเข้ าทาสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อ มจ่ายซึ่งมี
กาหนดอายุของสัญญา 20 ปี ซึ่งนับตั ้งแต่วนั ที่กองทุนรวมฯเข้ าลงทุนสาเร็ จ จนถึงวันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย คือ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง-

2.3

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นผู้โอนผลตอบแทนการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย และเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่จานวน 521,375,000 หน่วย (คิดเป็ น
ร้ อยละ 25)
2.4

ข้ อมูลของทรั พย์ สนิ ของกองทุน/กองทรั สต์
2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน

2

กองทุนรวมโครงสร้ างพิ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1
รายการแสดงทรั พ ย์สิ นแยกตามประเภทที่ล งทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการทรั พ ย์สิ น

มูล ค่ ายุติธรรม

ร้ อ ยละ

(บาท)

ของมูล ค่ า
ทรั พ ย์สิ นสุ ทธิ

1,096,465.00

0.01%

0
0
245,255,739.00
0

0.00%
0.00%
1.15%
0.00%

246,352,204.00

1.15%

0

0.00%

0

0.00%

20,682,400,000.00

96.93%

20,682,400,000.00

96.93%

5. สิ นทรั พ ย์อื่ น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย
เงินชดเชยประกัยรายได้
สินทรัพย์อื่นๆ

0.00
409,993,872.00
0
795,904.00

0.00%
1.92%
0.00%
0.00%

รวม

410,789,776.00

1.93%

21,339,541,980.00

100.01%

6. หนี้สิ นอื่ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า
หนี้ สินอื่นๆ

-1,829,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

รวมมูล ค่ าหนี้สิ น

-1,829,370.00

-0.01%

21,337,712,610.00

100.00%

2,085,500,000.00
10.2314

หน่วย
บาท

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในตั๋วสั ญญาใช้ เงินและตราสารหนี้
ตัว๋ สัญญาใช้เ งินสถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เ งินทีร่ บั รองหรื อรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ เงินคลัง
รวม
3. เงินลงทุนในเงินฝากประจา
เงินลงทุนในเงินฝากประจา
รวม
4. เงินลงทุนในสิ นทรั พ ย์ประเภทอสั งหาริ มทรั พ ย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า
รวม

รวมมูล ค่ าทรั พ ย์สิ น

มูล ค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ทธิของกองทุน
จานวนหน่วยลงทุน
มูล ค่ าทรั พ ย์สิ นสุ ทธิต่อ หน่ วยลงทุน

3

2.4.2 รายละเอียดอสังหาริมทรั พย์ ท่ ีลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรั พย์ สิน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
รายละเอียดทรั พย์ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภททรั พย์ สิน : สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ลาดับ

1

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิ ตแห่ งประเทศไทย

รายละเอียดทรั พย์สนิ /ทีต่ ั ้ง

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตั ้งอยูท่ ี่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรั ญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยเข้ าลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย กับ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมี กาลังผลิตไฟฟ้าติดตั ้ง (Gross Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ กาลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมี กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
670.0 เมกะวัตต์ ทั ้งนี ้ กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ด้ วยการรั บรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ในอนาคตจากการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ตลอดอายุสญ
ั ญาการเข้ าลงทุนรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย จานวน 20 ปี *

2

ราคาที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน (ล้ านบาท)

20,855

3

วิ ธปี ระเมินมูลค่ า

วีธมี ูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

4

บริษทั ผู้ประเมินราคา

บริ ษัทสีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด

5

วั นที่ประเมิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6

ราคาประเมิน(ล้ านบาท)**

20,682.40

7

ใช้ ระยะเวลาประเมินค่ า

17 ปี 9 เดือน (เริ่ ม ตั ้งแต่ กรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2578)

8

อัตราคิดลด

5.08%

หมายเหตุ

*กองทุนรวมลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมีอายุ 20 ปี นับจากวั นที่กองทุนรวม เข้ าลงทุนสาเร็จ (ลงทุนวั นที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้ สุ ดวั นที่ 7 กรกฎาคม 2578)

กรณีท่ ีกองทุน/กองทรั สต์ มีการลงทุนในทรั พย์ สินที่เป็ นโครงการที่ไม่ แล้ วเสร็จต้ องมีการรายงานความ
คืบหน้ าของโครงการพร้ อมทัง้ ระบุเหตุผลด้ วยว่ าทาไมยังไม่ แล้ วเสร็จ
-ไม่มี4

2.4.3

รายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละรายการใน
รอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ ามี)
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้ขายผู้ให้ เช่า
ผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
-ไม่มี(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริม
ทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทังสองราย
้
เช่น วันที่ทาการประเมินค่าราคาที่ได้ จากการ
ประเมินค่า วิธีที่ใช้ ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินทรัพย์สิน
-ไม่มี(3) ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ องกับการลงทุน
-ไม่มี(4) กรณีการลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนเพิ่มในทรัพย์
สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(4.1) บริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ที่กองทุนได้ รับจากการ
ประกอบอธิบายเหตุผลในการลงทุนพร้ อมทังแหล่
้ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซื ้อสินทรัพย์
-ไม่มีการลงทุนเพิ่ม
(4.2) ระบุเงื่อนไขให้ ชดั เจนกรณีที่ทารายการ ต้ องดาเนินการภายใต้ เงื่อนไขหรื อต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีเงื่อนไขที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตลาด
หลักทรัพย์

2.4.4

ระบุรายละเอียดการจาหน่ ายอสังหาริมทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละรายการ
ในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ ามี) ต้ องระบุสาระสาคัญอย่างน้ อยดังนี ้
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้รับโอน
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
-ไม่มี(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทังสองราย
้
เช่น วันทาการประเมินค่า เป็ นต้ น
-ไม่มี(3) กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้ จ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
-ไม่มี(4) ราคาที่ได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จาหน่าย
-ไม่มี-
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(5) กรณีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ระบุรายละเอียด ดังนี ้
(5.1) บริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ที่กองทุนได้ รับจากรายการ
ประกอบการอธิบายเหตุผลในการลงทุนพร้ อมทังแผนการใช้
้
เงินที่ได้ รับจากการขาย
-ไม่มี(5.2) ระบุโดยชัดเจนในกรณีที่ทารายการต้ องดาเนินการภายใต้ เงื่อนไข หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต./ผู้ถือหน่วยลงทุน/ตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี(5.3) ความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่แตกต่างจากความเห็นของบริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์
-ไม่มี2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์
2.5.1 อธิบายการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่งประกอบด้ วย รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต์ หลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม
ตามสัดส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ที่ถกู กาหนดไว้ ในแต่ละปี ดาเนินงานตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย และเบี ้ยประกันภัย โดยค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เป็ นรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่สะท้ อนเงินลงทุน ต้ นทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ซึ่งค่าความพร้ อมจ่าย AP1 จะ
เกิดขึ ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้ อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และสามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบส่งเมื่อศูนย์ควบคุมฯ สัง่ การ โดย
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้ รับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายถึงแม้ วา่ ศูนย์ควบคุมฯ จะสัง่ เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า และ/หรื อ
จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบส่งหรื อไม่ก็ตาม
กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึง่ เป็ นรายได้ ค่าตอบแทนตามความพร้ อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้ าสูร่ ะบบ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย คานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1
(Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึ่งอัต ราค่าความพร้ อมจ่ าย APR1 ได้ ถูก ก าหนดเป็ นเงิ น บาทต่ อ กิ โลวัต ต์ ต าม
ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย โดย CAH และ อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 จะถูกกาหนดไว้ แต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่าย นัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการดูแลและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ มีกาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาและมีความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าตามชัว่ โมงที่ได้ มีการระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
เท่านัน้
นอกจากนี ้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมเนื่องจากเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้ มีการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการทาประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) ประกัน ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกัน ภั ย ความรุ น แรงทาง
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การเมือง (Political Violence Insurance) ให้ กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่
มีความเสียหายเกิดขึน้ กับโรงไฟฟ้า โดยกองทุนรวมฯ จะได้ รับการชดเชยรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ นัน้ จะเห็นว่า รายได้
ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับนัน้ จะไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การแข่งขันและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคานึงถึงความต้ องการใช้ ไฟฟ้าใน
อนาคต และ/หรื อ การบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน อาทิ ค่าเชือ้ เพลิง แต่ขึน้ อยู่กับกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ
Contracted Available Hour (CAH) จึงทาให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คงภายใต้ การเข้ าลงทุนในสิทธิใน
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
นอกจากนี ้ ในช่วงที่มีการบารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึง่ กาหนดไว้ ใน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชาระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่
กองทุนรวมฯ เป็ นจานวนร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งคานวณโดยอ้ างอิงกาลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงสุดท้ าย
ก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรื อบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบารุงรักษาดังกล่าว
2.5.2 กรณีการให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ หมดให้ แก่ ผ้ ูเช่ ารายใดรายหนึ่งหรื อมีการกระจุกตัวของผู้เช่ า
อย่ างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี2.5.3 กรณีผ้ ูเช่ าหลักเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรั สต์
-ไม่มี2.5.4 กรณีมีการว่ าจ้ างผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์
-ไม่มี2.5.5 กรณีท่ ีกองทุน/กองทรั สต์ ลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ ประเภทที่ไม่ สามารถประกอบธุรกิจเองได้ และ
ให้ เช่ าอสังหาริมทรั พย์ ทงั ้ โครงการแก่ ผ้ ูประกอบการ
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ระยะเวลา 20 ปี ที่มี
การบริหารจัดการและการดาเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.5.6 กรณีอสังหาริมทรั พย์ มีรับประกันรายได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันรายได้
-ไม่มี(2) ผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ คา่ เช่าที่การรับประกัน
-ไม่มี(3) การปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ ในปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี(4) ในกรณีผ้ รู ับประกันจัดให้ มีหนังสือรับประกันของธนาคารพานิชย์หรื อหลักประกันเทียบเท่า ซี่งคลอบ
คลุมจานวนระยะเวลาการรับประกัน ให้ เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารพานิชย์ที่ออกหนังสือ
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ค ้าประกันครัง้ ล่าสุดไม่เกิน 1 ปี โดยต้ องเป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สานักงานยอมรับ
-ไม่มี(5) ในกรณีที่ผ้ รู ับประกันไม่ได้ จดั ให้ มีหนังรับประกันตาม(4) ให้ บริษัทจัดการ/ผูจดั การกองทรัสต์เปิ ดเผย
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ ครัง้ ล่าสุด ซึง่ ไม่เกิน 1 ปี โดยต้ องเป็ นการจัดอันดับ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อที่สานักงานยอมรับ
-ไม่มี- สรุปฐานะทางการเงิน(Financcial highlight)ของผู้รับประกันรายได้ ที่จดั ทาจากงบการเงินหรื อ งบ
การเงินของผู้รับประกันรายได้ ในสามรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด หรื อที่จดั ทาจากงบการเงินหรื องบ
การเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ เท่าที่มีการจัดทาไว้ ในกรณีผ้ รู ับประกันรายได้ เป็ นนิติบคุ คลที่
จัดตังขึ
้ ้นไม่ถงึ สามปี
-ไม่มี- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของผู้รับประกันรายได้ และ
ความสามารถของผู้รับประกันรายได้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นหรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผู้รับประกัน
รายได้ บริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง รวมทังวิ
้ เคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินหรื องบการเงินของผู้รับประกันรายได้
-ไม่มี2.6 กรณีท่ กี องทุน/กองทรั สต์ มีการกู้ยืมเงิน ให้ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม
-ไม่มี3) ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์ ท่ ีลงทุน
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์ ท่ ีลงทุน
ไม่ มี
3.2 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ไม่ มี
3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรม/ผลการดาเนินงานย้ อนหลัง/ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่ อโอกาสหรื อข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
ไม่ มี
อย่างไรก็ตาม ลักษณะอุตสาหกรรมไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ หลักของกองทุน
รวมฯ จากการเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย คือรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายซึง่ ขึ ้น อยู่กบั ชัว่ โมงความพร้ อม
ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยไม่ขึ ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้ าสูร่ ะบบ
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4) ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งว่า กองทุนรวมฯ และการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ
อยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนรวมฯ ขึ ้นอยู่กบั หลายๆ ปั จจัย
ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้ อพิจารณาใน
การลงทุน ที่ จ ะได้ ก ล่า วต่อ ไป รวมทัง้ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับ นี ก้ ่ อ นตัด สิ น ใจลงทุน ปั จจัย ความเสี่ ย ง และ
ข้ อพิจารณาต่างๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ ไม่ใช่ปัจจัยความเสี่ยงทังหมดในปั
้
จจุบนั หรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ความเสี่ยง
อื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้ วหรื อไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ กองทุนรวมฯ หรื อมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคต

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
4.1.1

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่ น น้าท่ วม แผ่ นดินไหว หรื อ อุบัตภิ ัย เป็ นต้ น
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น นา้ ท่วม แผ่นดินไหว หรื ออุบัติภัย แม้ จะมีโอกาสเกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ ใน
บริ เวณที่ตงของ
ั ้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ได้ มีการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิ ดและความ เสี ย หายของเครื่ องจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ที่
ครอบคลุม ความเสีย หายที่ จะเกิ ดขึน้ กับ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ที่ เกิ ดจากภัยธรรมชาติ เช่น น า้ ท่วม
แผ่นดินไหว หรื อ อุบตั ิภยั เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การซ่อมแซมที่จาเป็ นใดๆ เพื่อแก้ ไขความเสียหายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีค่าใช้ จ่าย
สูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทาให้ กองทุนรวมฯ สูญเสียรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจนกว่าวันที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์และมีรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเกิดขึ ้น ดังนัน้ เหตุการณ์ร้ายแรง
และ/หรื อ ความเสียหายที่ เกิดขึ ้นต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการ
ดาเนินงาน สถานะและสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ.
ได้ จัดให้ มี ก ารประกัน ภัย ธุรกิ จหยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมี ค วามคุ้ม ครองและวงเงิน
ประกันภัยที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยประเภทดังกล่าวของโรงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1

4.1.2

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจส่ งผลกระทบต่ อการดาเนินงาน หรื อความสามารถจ่ ายเงินปั น
ผลของกองทุนรวมฯ
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ อาจได้ รับผลกระทบในกรณีที่มีการบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง่ เป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สาหรับการแก้ ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวมฯ ภาระภาษี และค่าธรรมเนี ยมสาหรับการลงทุนในทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐาน ถื อเป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ฯ หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
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4.1.3 มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่ าอิสระของผู้ประเมินค่ าอิสระ อาจมิได้
เป็ นหรื อบ่ งชี้ถงึ มูลค่ าที่แท้ จริงของสินทรั พย์ ของกองทุนรวมฯ
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริงของกองทุนรวมฯ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ คานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพ ย์ สิน ที่ กองทุน รวมฯ เข้ าลงทุน เป็ นข้ อมูล พื น้ ฐานและมูลค่าทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ดังกล่าวอาจมี ค วามเสี่ ย ง
ดังต่อไปนี ้
1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมฯ อาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้ รับหากมีการ
จาหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมดหรื
้
อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจไม่สะท้ อนตามมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื ้อขายกันจริงในตลาด
หลักทรัพย์
(ข) รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ยวกับราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงาน
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงมูลค่าตลาดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ
ผู้ประเมินค่าอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทาการประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้ ออก รายงานการประเมินค่าอิสระซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของรายได้
ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยรายงานการประเมิน
ค่าอิสระเป็ นเพียงรายงานสรุ ปเท่านัน้ และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคาอธิ บายที่สมบูรณ์ ของรายงานการ
ประเมินค่าอิสระ ทังนี
้ ้ ในการออกรายงานการประเมินค่าอิสระนัน้ การประมาณการรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่าย ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานที่จดั เตรี ยมโดยผู้ประเมินค่าอิสระ จากข้ อมูลที่ได้ รับจาก กฟผ.
รายงานการประเมินค่าอิสระตังอยู
้ ่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
และสภาพแวดล้ อมที่ กฟผ. จะต้ องดาเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี ส้ ะท้ อนถึงความคาดหวังและ
ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึง่ ทราบอยู่แล้ วหรื อยังไม่ทราบ
ก็ ต าม โดยรายงานการประเมิ น ค่าอิ ส ระประกอบด้ วยการคาดการณ์ แ ละประมาณการในอนาคต และ
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลักษณะของข้ อมูล
ดังกล่าวนัน้ จะอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ เหตุการณ์ ในอนาคตที่อ้างอิง
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะมีความ
เสี่ยง ความไม่แน่นอน ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งอาจส่งผลให้ ผลลัพธ์ หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งแตกต่าง
จากการประมาณการอย่างมีนยั สาคัญจากผลลัพธ์ หรื อผลการดาเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
ในข้ อความในลัก ษณะที่ เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี ้ ใน
รายละเอียดโครงการไม่ได้ ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดเตรี ยมรายงานการประเมินค่าอิสระทุกข้ อ
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ดังนัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ ให้ คารับรองหรื อรับประกันในเรื่ องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
ทังนี
้ ้ รายงานการประเมินค่าอิสระไม่ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ลู งทุน หรื อบุคคลอื่น และไม่เป็ น และไม่
ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรู ปแบบใดๆ ทัง้ ฐานะการเงิน หรื อผลการดาเนินงานในอนาคตของ
กองทุนรวมฯ ตลอดจนข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements)
ที่ระบุในรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเศรษฐศาสตร์ มหภาค
(Macro-Economic Factors) บางประการโดยหรื อ ในนามของ กฟผ. บริ ษั ท จัด การ กองทุน รวมฯ หรื อ
ผู้ประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าการประเมินค่าอิสระโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้ อนมูลค่าที่
แท้ จริ งของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อผู้
ประเมินค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
อาจไม่เป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงมูลค่าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักดีถงึ ความเสี่ยงดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจัดการซึง่ กระทาในนามของกองทุนรวมฯ
จึงได้ ดาเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างนัน้ มาเป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ
เพื่ อ จัด ท ารายงานการประเมิ น ค่ า อิ ส ระ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ป รากฎในรายงานการประเมิ น ค่ า อิ ส ระมี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากมูลค่าตลาดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ น้ อยที่สดุ
4.1.4

ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมฯ ซึง่ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องลงทุนใน หรื อเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ทาให้ การ
ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานนัน้ ๆ เพี ยงอย่างเดี ยว ในขณะที่ กองทุนรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

4.1.5 ในเบื้องต้ น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่ งรายได้ เพียงแหล่ งเดียว หากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายสิ้นสุ ดหรื อถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่ สามารถลงทุนในแหล่ งรายได้ ใหม่ ได้ อาจส่ งผล
กระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจส่ งผลให้ มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้
ในเบื ้องต้ น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้ แหล่งเดียว คือ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่ได้ รับจากการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่งจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2578 เว้ นแต่จะมีการขยายอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ออกไปโดย
ความยินยอมของ กฟผ.
หากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุดลง และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้
ใหม่ได้ กองทุนรวมฯ จะไม่มีรายได้ หลักใดๆ ภายหลังวันที่มีการเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อราคาซือ้ ขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็ นผลให้ ต้องมีการเลิก
กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลิ ก
กองทุนรวมฯ
11

อย่างไรก็ตาม หากมีการสิ ้นสุดลงของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มี สิทธิที่จะได้ รับ
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการสิ ้นสุดลงของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย นอกจากนี ้
หากการสิ ้นสุดลงของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเกิดขึ ้นเพราะการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กฟผ.
ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิที่จะได้ รับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
มีสิทธิเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา โดยคานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
4.1.6 กองทุนรวมฯ ไม่ มีผลการดาเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้ านการเงินจากัดสาหรั บการประเมินผล
การดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพื่อการตัดสินใจเข้ าลงทุน
เนื่ องจากกองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดาเนินงานในอดีตที่จะสามารถนามาใช้ พิจารณา จึงมีการนาเสนอข้ อมูลทาง
การเงินที่แยกออกมานาเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพื่อสะท้ อนถึงผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ
จะเข้ าไปลงทุน
ข้ อมูลทางการเงินที่แยกออกมานาเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับการจัดเตรี ยมมาจากรายการทาง
บัญ ชีของ กฟผ. ซึ่งรายการทางบัญ ชีบางรายการถูกบันทึกไว้ โดยมิได้ แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนัน้ ในการ
จัดเตรี ยมงบการเงินเฉพาะส่วนโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 จึงมี ความจาเป็ นต้ องตัง้ สมมติฐานและปั นส่วน
จานวนเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ทังนี
้ ้ หากสมมติฐานหรื อการปั นส่วนดังกล่าวมีความผิดพลาดใน
สาระสาคัญ ข้ อมูลทางการเงินที่ แ ยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจไม่สะท้ อนผลการ
ดาเนินงานในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ถกู ต้ อง
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ แตกต่างโครงสร้ างรายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
อดีต โดยกองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสูตรการคานวณภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่งคานวณจาก (1) รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เต็มจานวน (FAP1) หักด้ วย (2)
ค่าปรับและส่วนลดสาหรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เท่านัน้ จากโครงสร้ ารายได้ ทงหมดของโรงไฟฟ
ั้
้ าพระ
นครเหนื อ ชุด ที่ 1 และรายได้ ในอดี ตดังกล่าวเป็ นรายได้ เต็ม จานวนในสัด ส่วนร้ อยละ 100 ซึ่งภายหลังจากที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสาเร็ จนัน้ รายได้ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากค่าความพร้ อมจ่ายจะเป็ นไปตามสั ดส่วนที่
กาหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี และกองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่ายภายหลังจากหักค่าเบีย้ ประกันภัยแล้ ว ดังนัน้ ผลการดาเนินงานในอดีตตามข้ อมูลทางการเงินที่แยก
ออกมานาเสนอนันอาจไม่
้
สะท้ อนถึงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ ในอนาคต
4.1.7

ผลการด าเนิ น งานจริ งอาจมี ค วามแตกต่ างอย่ างมี นั ย ส าคั ญ จากประมาณการก าไรขาดทุ น และการ
แบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริยาย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมประกอบด้ วยประมาณการกาไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการผลการ
ดาเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้ เป็ นการรับรองผลการดาเนินงานในอนาคตแต่
อย่างใด ทัง้ นี ้ แม้ จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจัดทาประมาณการทางการเงิน
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ดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ ว่าบริ ษัทจัดการ และ กฟผ. เห็นว่าสมเหตุสมผลแล้ วก็ตาม แต่ผลการ
ดาเนินงานหรื อพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ ที่ระบุในประมาณการกาไรขาดทุน
และการแบ่งปั นส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั
ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึง่ เรื่ องดังกล่าวส่วน
ใหญ่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ
โดยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลุผลการ
ดาเนิ นงานและจ่ายเงิน แบ่งปั นส่วนทุน ที่ ค าดการณ์ แ ละประมาณการไว้ และผลการด าเนิ นงานที่ แ ท้ จริ งอาจ
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากหากเหตุการณ์ และสถานการณ์ บางอย่างหรื อทังหมดที
้
่
สันนิษฐานไว้ อาจไม่เกิดขึ ้นตามที่คาดไว้ หรื อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้ คาดไว้ อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ กองทุนรวม
ฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่าสิ่งที่เกิดขึน้ จริ งจะเป็ นไปตามสมมติฐานหรื อสิ่งที่คาดการณ์ ไว้ ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถบรรลุผลการดาเนินงานตามที่คาดการณ์หรื อประมาณการไว้ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินคืนสุทธิ
ตามที่คาดไว้ ซึง่ อาจทาให้ ราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ และประมาณการกาไรและ
กระแสเงินสดเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการคานวณข้ อ มูลดังกล่าวและความเป็ นไปได้
ที่ผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานที่อ้างอิงอย่างมีนัยสาคัญอย่างไรก็ดี
ภายใต้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯจะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยรายได้ หลัก
ของกองทุน รวมฯ จะขึน้ อยู่กับ การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 กล่าวคื อ ความพร้ อมของ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวที่จะทาให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเกิดขึน้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการประกอบกิจการของ กฟผ. เท่านัน้
และเนื่ อ งจาก กฟผ. เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ านพลั ง งานอยู่ ภ ายใต้ การก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ บาลผ่ า น พน. และ
กระทรวงการคลัง อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ดังนันความเสี
้
่ยงที่ผลการดาเนินงานจริ ง
ของกองทุนรวมฯ อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ
จึงค่อนข้ างต่า
4.1.8

บริ ษัทจัดการอาจไม่ สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ประสบความสาเร็ จ
ไ ด้ แ ล ะ อ า จ ต ก ล ง แ ก้ ไ ข เป ลี่ ย น แ ป ล ง สั ญ ญ า ส ล ะ สิ ท ธิ ห รื อ ใ ห้ ค ว า ม ยิ น ย อ ม โด ย
ไม่ ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day Management)
หรื อควบคุมการดาเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มี
โอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่บริ ษัทจัดการนามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
เงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถ ดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตาม
แผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
อย่างมีนยั สาคัญ ตลอดจนความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ความสามารถของบริษัทจัดการในการดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ประสบความสาเร็จนัน้
ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย ที่ ไม่ แ น่ น อนหลายประการ รวมถึ งความสามารถในการหาโอกาสการลงทุน ที่ เหมาะสมและ
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สอดคล้ องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมทังการได้
้
รับเงื่อนไขทางการเงินที่ ดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่
สามารถรับรองได้ ว่าการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ หรื อสามารถทาได้ ภายในเวลาและค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ ภายใต้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่าย โดย
หลักแล้ ว บริ ษัทจัดการมีดลุ ยพินิจที่จะใช้ สิทธิหรื อยินยอมให้ ใช้ สิทธิที่เกี่ยวกับ กฟผ. ตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หรื อการให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญา หรื อสละสิทธิ ตาม
เอกสารสัญญา เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ซึ่ งอาจไม่สอดคล้ องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดย
การดาเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ รายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายอย่างมีสาระสาคัญ หรื อการยกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย บริ ษัทจัดการ จะ
ดาเนินการดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั ง้ นี ้ เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่
4.1.9

สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่ วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่ อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจากัด
ภาระผูกพันภายใต้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ทจัดการ และสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ จากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่
กรณี) เอาไว้ โดยบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทา หรื องด
เว้ นการกระทาของตนเว้ นแต่เป็ นการกระทาโดยทุจริ ต จงใจกระทาผิดสัญญา กระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
(Breach of Trust) หรื อการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี )) นอกจากนี ้ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์กาหนดว่า บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับ
ความคุ้มครองจากการกระทา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคาสัง่ ใดๆ ซึ่งอาจต้ องรับผิดในฐานะบริ ษัท
จัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุนรวมฯ หากการกระทา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคาสัง่
ดังกล่าวมิ ได้ เกิ ด ขึน้ จากการกระท าทุจริ ต การจงใจกระท าผิดสัญ ญา การกระทาผิ ดหน้ าที่ ที่ได้ รับ มอบหมาย
(Breach of Trust) หรื อการขาดความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่ วยลงทุนใน
การเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจากัด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
4.2.1

กองทุ นรวมฯ จะเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ให ม่ ที่ ไ ม่ มี กิ จ กรรมสร้ างรายได้ หรื อทรั พ ย์ สิ น ใดๆ
นอกเหนือไปจากสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กองทุนรวมฯ จะเป็ นนิติบุค คลที่ตงั ้ ขึน้ ใหม่และเงินสุทธิ ส่วนใหญ่ ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี จ้ ะ
นามาเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยเมื่อ
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กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะไม่มีทรัพย์สินอื่นใดในการดาเนินงาน
หรื อประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพียงอย่างเดียว ณ เวลานัน้ ได้ แก่ สิทธิตามสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึง่ ทาให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหรื อบริ ษัทซึง่ ได้ รับรายได้ จาก
หลายแหล่ง โดยกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จะขึ ้นอยู่กบั การชาระเงินตามกาหนดเวลาเป็ นครัง้ คราวของ กฟผ.
ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
หากกองทุนรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มี
การกู้ยืมเงิน และมีความจาเป็ นต้ องชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถขายสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายได้ ในมูลค่าที่ เพี ยงพอที่จะชาระหนี ท้ ี่ ค้างชาระทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ หรื ออาจไม่
สามารถขายสิทธิ ตามสัญญาได้ เลย นอกจากนี ้ หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กาหนดในไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แล้ ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินแบ่งปั นส่วนทุนจะด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ของเจ้ าหนีข้ องกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิ ในการได้ รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
บริษัทจัดการ ตลอดจนหนี ้ใดๆ ตามสัญญาเงินกู้ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนี ้ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาทาการก่อหนีใ้ นอนาคต บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดต่อไป
4.2.2

การศึกษาและเข้ าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 ไม่ ได้ เป็ นการรั บประกันว่ าทรั พย์ สินที่ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่ มีข้อบกพร่ องหรื อมีความไม่ ถูกต้ อง
บริ ษัทจัดการได้ ทาการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้ สญ
ั ญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทา
การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของกองทุนรวมฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าวมิได้
เป็ นการรับประกันว่า ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปราศจากความเสียหาย
หรื อความบกพร่ อง ที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ ยวชาญอิสระด้ านเทคนิ ค ของกองทุน รวมฯ ที่ บ ริ ษั ทจัดการใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการประเมิน และ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความบกพร่อง
บางอย่างของทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่
สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่
เป็ นข้ อ จ ากัด ในการตรวจสอบของทัง้ ผู้ป ระเมิ น ค่ า อิ ส ระ และผู้เชี่ ย วชาญอิ ส ระด้ านเทคนิ ค ของกองทุน รวมฯ
ตลอดจนเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึน้ นับจากวันจัดทารายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ าน
เทคนิคของกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสาเร็จ
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจัดการซึ่งกระทาในนามของกองทุนรวมฯ
จึงได้ ดาเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางด้ านการเงิน ที่
ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย และที่ปรึกษาทางด้ านเทคนิค เพื่อเข้ ามาศึกษาและตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพ
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การทางานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทังนี
้ ้ เพื่อให้ รายงานการศึกษาสามารถแสดงข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าดังกล่าว
4.2.3

การที่บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่ มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 และการพึ่งพา กฟผ. สาหรั บการบริ ห ารจั ดการโรงไฟฟ้ าดั งกล่ าวอาจก่ อให้ เกิดการพึ่งพิงอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
(ก) บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และการที่
บริ ษั ทจัดการไม่สามารถ บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 โดยต้ องพึ่งพา กฟผ. ในการบริ หาร
จัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการจะต้ องพึ่งพา กฟผ. ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่าย กฟผ. จะยังคงเป็ นผู้บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แต่จะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของ
บริษัทจัดการซึง่ กระทาการแทนกองทุนรวมฯ และเป็ นไปตามกลไกที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์หรื อ
ความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จึงไม่สามารถควบคุมดูแลการดาเนินงาน
ของ กฟผ. ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้ องพึ่งพาความเห็ นและรายงานการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
(ถ้ ามี) เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ กฟผ. บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
ความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการชาระคืนหนี ้ที่ถงึ กาหนดชาระ (ถ้ ามี)
(ข) การพึ่งพิงการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าโดย กฟผ. และในกรณี ที่ กฟผ. ไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริ หารจัดการ การบารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
และความเชี่ยวชาญของ กฟผ. เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการผลิตอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป ซึง่ หากโรงไฟฟ้า
ไม่สามารถรักษาประสิทธิ ภาพในการคงไว้ ซึ่งความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าไว้ ได้ อาทิ ในกรณี ที่ระดับความ
พร้ อมจ่ายต่ากว่าที่กาหนดไว้ อาจส่งผลให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญญาการเข้ าลงทุ นในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายลดลงอันเนื่องมาจากส่วนลดและค่าปรับในวิธีการคานวณรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ดังนัน้ หาก กฟผ. ไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ กฟผ. เริ่ มดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี กฟผ. มี
ผลการดาเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่วมมาโดยตลอด โดย
ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย บริ ษัทจัดการได้ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
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ด้ วยการก าหนดให้ กฟผ. บริ หารโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่ อไปนี ้ (ก)
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องก าหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง) มาตรฐานวิ ศ วกรรม
ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลังความ
ร้ อนร่วม
นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการกับ กฟผ. อาจเป็ น
อุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทจัดการในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการเข้ ามามีส่วนได้ เสียในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. จะช่วยทาให้
กฟผ. ควบคุมประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ให้ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีและสามารถสร้ างผลการดาเนินงานที่มนั่ คง โดย กฟผ. จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
รวมฯ ในสัดส่วนจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสาเร็จ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. หยุด ระงับ
หรื อไม่ดาเนินการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
จากกองทุนรวมฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา โดยคานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระ
มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
4.2.4

การที่ กฟผ. ไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามสั ญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายหรื อการขาดแคลน
แหล่ งเชื้อเพลิงในระยะยาวสาหรั บการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจทาให้ สัญญาการเข้ า
ลงทุ น ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ ายสิ้ น สุ ด ลงและอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อ ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
(ก) การที่รายได้ หลักของกองทุนรวมฯ ขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และใน
กรณี ที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ในการนาส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน รายได้
และสภาพคล่องของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. จงใจไม่นาส่ง
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกันและปรากฏข้ อเท็จจริ งว่า
กฟผ. ไม่สามารถแก้ ไขเยียวยาในการที่ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ข้างต้ นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และสามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ให้ กฟผ. ชาระมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา
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โดยคานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
ภายใต้ มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. กฟผ. ได้ กาหนดความคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ว่าทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่
ตกอยู่ภายใต้ บังคับคดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถนาทรัพย์สินของ
กฟผ. มาบังคับชาระหนี ้ได้ สาหรับกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการเชื่อว่าความเสี่ยงดั งกล่าวนัน้ อยู่ในระดับต่า เนื่องจาก กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตังขึ
้ น้ ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ งโดยเป็ นเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็ นผู้นาในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าและควบคุมการจาหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่ ง ของประเทศแล้ ว กฟผ. ยัง เป็ นผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ ารายใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอี ก ด้ วย นอกจากนี ้ กฟผ. มี
ความสาคัญต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ การ
กากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
(ข) การที่ กฟผ. ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาการเข้ า ลงทุน ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยอาจก่ อ ให้ เกิ ด ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน รายได้ และสภาพคล่องของกองทุน
รวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามสัญญาการเข้ า
ลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย เช่น การไม่ดาเนิ นการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่ จาเป็ นในการด าเนิ นการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อไม่ส่งหนังสือแจ้ งให้ กองทุนรวมฯ ทราบเมื่อ กฟผ. ทราบถึงเหตุการณ์ ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงต่างๆ ที่ให้ ไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยการไม่ปฏิบัติตามนันอาจส่
้
งผลกระทบต่อรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายของ กฟผ. ที่นาส่งให้ กับกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้ และสภาพคล่องของกองทุน
รวมฯ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณีที่ปรากฏว่า กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ายและเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมฯ ได้ รับความเสียหาย กองทุน
รวมฯ ย่อมมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึน้ นัน้ จาก กฟผ. ได้ นอกจากนี ้ หากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ างต้ นของ กฟผ. นันก่
้ อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
กองทุนรวมฯ อาจใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาไปยัง กฟผ. และเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวม
ฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญาโดยคานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิด
สัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวนัน้ อยู่ในระดับต่า เนื่องจาก กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตังขึ
้ น้ ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ งโดยเป็ นเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็ นผู้นาในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นผู้ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าและควบคุมการจาหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่ ง ของประเทศแล้ ว กฟผ. ยัง เป็ นผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ ารายใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอี ก ด้ ว ย นอกจากนี ้ กฟผ. มี
ความสาคัญต่อความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ การ
กากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
(ค) การขาดแคลนแหล่งเชื ้อเพลิงในระยะยาวสาหรับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทาให้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุดลง
การประกอบธุ รกิ จ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ของ กฟผ. ขึน้ อยู่กับ การจัด หาก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่งเป็ น
เชื ้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หากเกิดการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ อาจทาให้ กฟผ. ไม่
สามารถผลิ ต ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ กฟผ. จ าเป็ นต้ อ งหยุด ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าเป็ นการชัว่ คราวหรื อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในปริ มาณที่ต่ากว่าปริ มาณที่ควรจะผลิตได้ โดย กฟผ.
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจาก ปตท. เป็ นผู้จัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงใน
ประเทศในลักษณะผูกขาด และเป็ นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่ งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได้ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติได้ ในปริมาณที่กาหนด
ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ อาจทาให้ การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หยุดชะงักได้
อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ ดาเนินการลงทุนเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ ด้ วยเหตุที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ซึ่งเดิมถูก
ออกแบบรองรับก๊ าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊ าซฝั่ งตะวันตกเท่านัน้ จึงทาให้ เกิดความเสี่ยงในกรณี ที่แหล่ง
ก๊ าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกเกิดปั ญหาหรื อต้ องหยุดซ่อม อันทาให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถ
เดิน เครื่ องผลิต ไฟฟ้ าได้ กฟผ. จึงมี แ ผนปรับ เปลี่ ยนโดยจะมี การปรั บ ปรุ งอุปกรณ์ ห้องเผาไหม้ ของ Gas
Turbine เพื่อให้ โรงไฟฟ้านี ้สามารถรองรับก๊ าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊ าซธรรมชาติตะวันตก
และแหล่งก๊ าซธรรมชาติตะวันออก เพื่อส่งเสริ มความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ ดาเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2557
นอกจากนี ้ ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ ว่า กฟผ. ไม่
สามารถจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชาระ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนย้ อนหลังก่อนที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ ข้างต้ น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดื อน
ดังกล่าวไม่นบั รวมระยะเวลาซึง่ มีการซ่อมแซม หรื อบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณี ที่สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุ ด
ลงเมื่อปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในระยะยาวสาหรับการ
บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ และการที่ไม่มีเชื ้อเพลิงนันส่
้ งผลกระทบต่อการบริ หารโรงไฟฟ้าพระ
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นครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญ โดยหากเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ นและ กฟผ. ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)

4.2.5

หากเหตุดงั กล่าวเกิดขึ ้นเพราะความผิดของ กฟผ. (เช่น กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในสัญญาซื ้อ
ขายก๊ าซธรรมชาติ) กองทุนรวมฯ ย่อมมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจานวนมูลค่ารวมของมูลค่าการ
เข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญ ญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจาก กฟผ. และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา โดยคานวณ
จากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า ความพร้ อมจ่าย
จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ หรื อ
หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ ้นโดยที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชย
เท่ากับจานวนมูลค่ามูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ได้ รั บหนังสือแจ้ งการบอก
เลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจาก กฟผ. ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่
กองทุนรวมฯ ได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามประมาณการ

การขาดน้ าในการผลิต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 จาเป็ นต้ องใช้ นา้ ดิบในระบบหล่อเย็น (Cooling
System) และระบบปรั บ สภาพน า้ (Pretreatment System) เพื่ อ ผลิ ต น า้ ปราศจากแร่ ธ าตุ (Demineralization)
สาหรั บ ใช้ เป็ นน า้ เติ ม เครื่ องผลิ ต ไอน า้ พลังความร้ อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนน ้าดิบอาจส่งผลให้ การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปี อาจเกิดปริ มาณฝนน้ อยกว่าปกติ หรื อฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล จนทาให้
ปริ มาณนา้ ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ มีการจัดหาแหล่งนา้ เพื่ อไว้ ใช้ สาหรับการผลิตไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ได้ รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะทางานประสานและติดตามการขออนุญาตใช้ น ้า
ครัง้ ที่ 2/2554 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้ สามารถใช้ นา้ จากแม่นา้ เจ้ าพระยาเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ ในปริ มาณ 49,901 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ น ้าในระบบหล่อเย็น 48,576 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และใช้ ในระบบปรับสภาพน ้า 515 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และในกรณีที่แม่น ้าเจ้ าพระยามีคา่ ความเค็มสูง กฟผ. ได้ ทาสัญญาขอใช้ น ้าจากการประปานครหลวงเพื่อใช้ ในการ
ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แทน และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้ ออกแบบระบบผลิตน ้าให้
สามารถผลิตน ้าสาหรับระบบหม้ อไอน ้ามีปริ มาณเพียงพอในการใช้ น ้าในขบวนการผลิตไฟฟ้าได้ ทงโรงไฟฟ
ั้
้ าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
นอกจากนี ้ ด้ วยแหล่งนา้ ที่ใช้ สาหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ที่มีการจัดเตรี ยมไว้ อย่าง
เพี ยงพอจึงทาให้ กฟผ. ไม่เคยประสบปั ญ หาขาดแคลนนา้ ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1
นับตังแต่
้ กฟผ. เริ่มดาเนินการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 4 ปี
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4.2.6

การที่ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ได้ รับ ความเสี ยหายอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
การดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทาให้ เกิดความเสียหายได้ โดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ การ
ระเบิ ด ท่ อ ก๊ าซรั่ ว การฟุ้ งกระจายของก๊ าซอั น ตราย ภั ย ธรรมชาติ รวมถึ ง เหตุ ที่ เกิ ด จากการกระท าของ
บุคคลภายนอกและเหตุอนั ตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ไม่บ่อยครัง้ นักแต่อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้ อม การดาเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
แม้ ว่ากองทุนรวมฯ จะได้ รับเงินชดเชยจากประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จาก
การทาประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ก็ตาม แต่ ในกรณี ที่เงินสินไหมทดแทน
ซึง่ ได้ รับจากการประกันภัยข้ างต้ นนัน้ น้ อยกว่ารายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ น่าจะได้ รับตามสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ก็อาจส่งผลกระทบทาให้ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามประมาณการรายได้
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิด
ความเสียหายทังหมด
้
(Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยดังนี ้
(1) ในกรณี ความเสียหายเกิดขึน้ จากความผิดของ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจานวน
มูลค่ารวมของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้ สิทธิ ในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา โดยคานวณ
จากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชาระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่ กองทุนรวมฯ โดยให้ นาค่าสินไหมทดแทนซึ่ง
กฟผ. ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยในกรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุ กชนิดและความ
เสี ย หายของเครื่ อ งจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาช าระให้ แก่
กองทุน รวมฯ ก่ อ นและถ้ า ปรากฏว่ า ยัง ไม่ ได้ รับ ครบตามจ านวนที่ ก องทุน รวมฯ มี สิ ท ธิ ได้ รับ ให้ กฟผ.
รับผิดชอบในจานวนที่ยงั ขาดอยูท่ งหมด
ั้
(2) ในกรณี ความเสียหายไม่ได้ เกิดขึน้ จากความผิดของ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ มี สิทธิ ได้ รับค่าชดเชยเท่ากับ
จานวนมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายโดยให้ นาค่า
สินไหมทดแทนซึง่ กฟผ. ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุ ก
ชนิ ดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มา
ชาระให้ แก่ กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้ าปรากฏว่ายังไม่ได้ รับครบตามจานวนที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิ ได้ รับ ให้
กฟผ. รับผิดชอบในส่วนที่ ขาด ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่ กองทุนรวมฯ ได้ รั บจากการลงทุนอาจจะไม่
เป็ นไปตามประมาณการรายได้

4.2.7

การที่อุปกรณ์ เครื่ องจักรเสื่อมสภาพเร็ วกว่ ากาหนดอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญ
ต่ อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
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ปั จจัยที่มีผลสาคัญอย่างยิ่งต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายคือสภาพของอุปกรณ์ เครื่ องจักรหลักของโรงไฟฟ้า เช่น
Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเครื่ อ งผลิ ต ไอน า้ จากพลัง ความร้ อน
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แม้ ผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ตามรายงานของที่ปรึ กษาด้ า นเทคนิคพบว่าสภาพของอุปกรณ์ หลักเหล่านีย้ งั อยู่ในสภาพดีและมีอายุการใช้
งานครอบคลุมเกินกว่าอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย แต่บริ ษัทจัดการมองว่าอาจมี
ความเป็ นไปได้ ที่อุปกรณ์ เครื่ องจักรหลักเหล่านีเ้ สื่อมสภาพเร็ วกว่าปกติหากการบริ หารจัดการและซ่อมบารุ งไม่
เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ส่งผลให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจลดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่า กฟผ. มีมาตรการรองรับความเสี่ ยงดังกล่าว โดย กฟผ. ได้ มีการจัดทาสัญญาการ
ให้ บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิ ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรื อ สัญญา LTPA) กับ
GE Energy Parts International LLC แล ะ General Electric International Operations Company, lnc. ทั ง้ นี ้
เนื่องจากทัง้ 2 บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต Gas Turbine Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทาให้ มีความเข้ าใจ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าทัว่ โลกมายาวนาน
นอกจากนี ้ กฟผ. ยังให้ ความสาคัญ กับการดูแลเครื่ องจักรเป็ นอย่างดี โดยมีแผนการซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่ อลดความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มก่ อ นก าหนดของอุป กรณ์ ต่างๆ โดยในระหว่างที่ มี ก ารบ ารุ งรัก ษา
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ดังนี ้
(1) ในช่ วงระยะเวลาที่ กฟผ. มี ก ารปฏิ บัติ ต ามหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวัส ดุแ ละอุป กรณ์ ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น การ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชาระรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ โดยไม่มีการหักลดรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเพราะเหตุที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ได้ รับผลกระทบต่อการดาเนินงานเพราะเหตุดงั กล่าว โดย Grid Code เป็ นข้ อตกลงด้ านการปฏิบตั ิการการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกาลังไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดังกล่าวได้
กาหนดวิธีการและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบตั ิเป็ นเกณฑ์เดียวกัน ทังนี
้ ้ ตัวอย่าง
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้ แก่ การปรับเปลี่ยนมาตรวัดกาลังการผลิตไฟฟ้า
การปรั บ เปลี่ ย นระบบการสื่ อ สารระหว่างโรงไฟฟ้ าและศูน ย์ ค วบคุม ระบบก าลั งไฟฟ้ าแห่งชาติ หรื อการ
ตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจส่งผลให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้ อง
หยุดการดาเนินงานหรื อ
(2) ในช่วงที่มีการบารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ซึ่งกาหนดไว้ ใน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชาระรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่ง
คานวณโดยอ้ างอิงกาลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงสุดท้ ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรื อบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบารุงรักษาดังกล่าว
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4.2.8

การประกันภัยสาหรั บโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจมีไม่ เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งหมด และอาจส่ งผลกระทบต่ อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุน
รวมฯ
ภายใต้ สัญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุน รวมฯ กฟผ. ตกลงที่ จ ะ
ดาเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึง่ ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้ องขอ
โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุนรวมฯ เข้ ามามีสว่ นร่วมพิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไข
และวงเงินประกันภัย ทังนี
้ ้ กฟผ. จะดาเนินการจัดทาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี ้
(1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks
Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจากภัยน ้าท่วม
(Flood) มีทุนประกันภัยไม่ต่ากว่าการประเมินมูลค่าทดแทน (Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
(2) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้ มครองภั ย ที่ เกิ ด จาก (1) และ มี
ระยะเวลาคุ้มครองทัง้ สิน้ 24 เดือน (Indemnity Period) โดยมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible)
สูงสุดไม่เกิน 75 วัน ซึง่ หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้ รับการชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในช่วง 75 วันแรก
หลังเกิดเหตุซึ่งเป็ นระยะเวลารับผิดส่ วนแรกโดยขึน้ อยู่กับเหตุการณ์ ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้ รับ
สินไหมทดแทนตังแต่
้ วนั ที่ 76 ถึง 24 เดือนหลังจากเกิดเหตุ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก กฟผ. เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในการ
ประกันภัยดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะกาหนดให้ กฟผ. มีหน้ าที่ นา
เงินซึ่งได้ รับจากประกันภัยนี ้ส่งให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นจานวนเท่ากับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายโดยไม่ชกั ช้ า
แต่ไม่เกิน 5 วันทาการของ กฟผ. นับแต่วนั ที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันจากการประกันภัยข้ างต้ น
(3) ประกัน ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
(4) ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึง่ คุ้มครองถึงความเสียหายอันเกิดจาก
หรื อมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรื อความรุนแรงทางการเมือง
โดยในกรณี ที่ความเสียหายเกิดขึ น้ กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจเกิ ดกรณี ที่ กรมธรรม์ ประกันภัยบาง
กรมธรรม์ มิได้ ให้ ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจานวน หรื อความเสียหายบางรายการที่อาจเกิดขึน้ โดยอยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์อาจมิได้ ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ดังนัน้ ทุนประกันภัยหรื อสินไหมทดแทน
ที่จะได้ รับอาจมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ าง หรื ออาจมิได้ รับเงินประกันภัยใดๆ เลย แต่
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระส่วนที่ขาด อันเนื่องมาจากเงินประกันภัยที่ได้ รับไม่เพียงพอ ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ สาหรับการซ่อมแซมและบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ทังนี
้ ้ สาหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึง่ จะให้ ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 เฉพาะสาหรับการหยุดชะงักที่เกิดขึ ้นโดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรื อเครื่ องจักร โดยการประกันภัย
ดังกล่าวมีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย (Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของ
การชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible ตามที่ คู่สัญ ญาตกลงกัน และอาจมี กรณี ที่กองทุน รวมฯ
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ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจเต็มจานวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ น
จานวนเกิ น กว่าทุน ประกัน ภัย นอกจากนี ภ้ ายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณี ที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. สัญญาการเข้ าลงทุ นใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กาหนดให้ กฟผ. ดาเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลา 30
เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนันซึ
้ ง่ ระยะเวลาดังกล่าวอาจยาวนานกว่าจานวนช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ
จะได้ รับความคุ้มครองภายใต้ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลการดาเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ผ่านมาของ กฟผ. เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 พบว่า กฟผ. ใช้ เวลาในการดาเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 โดยเฉลี่ยไม่เกินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนับจากเริ่มทาการซ่อมแซม ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเห็นว่า
ความเสี่ยงที่ กองทุนรวมฯ จะได้ รับเกี่ยวกับการประกันภัยนันอยู
้ ใ่ นระดับต่า
4.2.9

การเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบั งคั บตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคตอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ ของกองทุนรวมฯ
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้ บงั คับกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นต้ น อีกทังองค์
้ กรกากับดูแลแต่ ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนว
ปฏิบตั ิในการบังคับตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติ
ของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ หรื อธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ กล่าวคือภายใต้ สญ
ั ญาการ
เข้ าลงทุน ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ ย นแปลงทาง
กฎหมายนันส่
้ งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างร้ ายแรง หรื อ กฟผ. ต้ องแก้ ไข
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในประการสาคัญ หรื อทาให้ กฟผ. ต้ องแก้ ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการผลิตไฟฟ้าหรื อการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อค่าใช้ จ่าย
หรื อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และปรากฏว่ามีการเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้ รับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้ รับจากการลงทุนอาจจะไม่เป็ นไปตามประมาณการรายได้
ทัง้ นี ้ หากในอนาคตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ ใช้ บัง คับ หรื อ การตี ค วามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ กองทุนรวมฯ อาจจาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิหรื อต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
เพิ่มเติม โดยการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวอาจทาให้ ต้นทุนของกองทุนรวมฯ สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

4.2.10 การนั ด หยุ ด งาน การเรี ย กร้ องและข้ อพิ พ าทต่ างๆ กั บ พนั ก งานของ กฟผ. และการคั ด ค้ านจาก
สาธารณชนในการดาเนินการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
พนักงานของ กฟผ. ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการนัดหยุดงานอันเนื่องมาจากการ
เรี ยกร้ องค่าแรงที่เพิ่มขึ ้น หรื อข้ อพิพาทต่างๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการบริ หารและจัดการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
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ชุดที่ 1 และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว กองทุนรวมฯ สามารถที่จะ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น จาก กฟผ. ได้ เพราะเหตุที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่าย
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. เป็ นองค์กรที่มีประสบการณ์และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั พนักงานในองค์กร ที่มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เสมอมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และในอดีตตังแต่
้
เริ่ มดาเนินการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ การนัดหยุดงาน การเรี ยกร้ องและข้ อพิพาท
ต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้ นนันอยู
้ ใ่ นระดับต่า
นอกจากนี ้ ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ผ่านมา ได้ เคยมีการคัดค้ านการก่อสร้ าง พัฒนาและ
การเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าบางแห่งของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอ้ างว่าการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและต่อการเกษตรกรรม วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในท้ องถิ่น ตัวอย่างเช่น ได้ มีการต่อต้ านการ
ดาเนินงานของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากมูลซึ่งผู้อาศัยและชาวประมงได้ กล่าวหาว่าการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้าได้ สง่ ผลกระทบหลายประการซึง่ รวมถึงวิถีชีวิตในการจับปลาในท้ องถิ่นดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการคัดค้ านจากสาธารณชนในการดาเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และสังคม
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และคุณ ภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้ สร้ างมาตรการจัดการในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคานึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ ผล
จัด ท ารายงานการติ ดตามมาตรการลดผลกระทบ ติ ดตามตรวจสอบการจัด การสิ่งแวดล้ อม และติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิด
เพื่อให้ สามารถกาหนดมาตรการและแผนรองรับได้ ทันท่วงที และ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 3 ปี นับตัง้ แต่
กฟผ. เริ่ มดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่เคยปรากฏว่ามีการร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพาทจากประชาชน
อย่างมีสาระสาคัญจนทาให้ ต้องหยุดดาเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดย กฟผ. ได้ มีการดาเนินการด้ านชุมชนสัมพันธ์
กับประชาชนในพื ้นที่บริ เวณที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง ด้ วยการอธิบายและ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับขันตอนการป
้
้ องกันและดูแลสิ่งแวดล้ อ มและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจและเชื่อถือในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดังกล่าว
ของ กฟผ. ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้ นนันอยู
้ ใ่ นระดับต่า
4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4.3.1

ตลาดสาหรั บการซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่ เคยมีมาก่ อน
บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี)้ เป็ น
กองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้ องดาเนินการภายใน
15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่
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ออกใหม่ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้ ว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขาย
หน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทุนอาจมีการซื ้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ากว่าราคา
เสนอขายครัง้ นี ้ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนัน้ ผล
การดาเนินงานของกองทุนรวมฯ และสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยนัน้ เป็ นตลาดใหม่ที่ยงั อยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบ
กับเนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บน
พืน้ ฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ ซือ้ -ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการที่กองทุนรวมฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนี ้จะขาดสภาพ
คล่องในการซื ้อขายในตลาดรองและขาดอุปสงค์โดยทัว่ ไปของผู้ลงทุน รวมทังอาจส่
้
งผลให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน
ไม่สะท้ อนผลประกอบการที่แท้ จริ งของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ ยังทาให้ ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมฯ โดยการเปรี ยบเทียบกับ กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศได้
บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า ตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็ น
ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสาหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
4.3.2

ราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้ ในราคา
เท่ ากับหรื อมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้


มุมมองต่อศักยภาพในการดาเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรมการไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย



ความแตกต่ า งระหว่ า งฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวมฯ ที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง กับ ที่ มี ก าร
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์



การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคาแนะนาหรื อประมาณการของนักวิเคราะห์



การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ



ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถึง หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า



ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยลงทุน



การขายหรื อเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน



ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรื อกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่น
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและโดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ



ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ



ความผันผวนของตลาด ซึง่ รวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น และ



การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ น อาจทาให้ ราคาตลาด และอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมาก หรื อทาให้ มี
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกว่าหรื อต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของหน่วยลงทุน ในกรณี ที่
กองทุนรวมฯ มีการเก็บเงินกาไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุ นเพิ่มเติม เพื่อสารองเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งถึงแม้ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมฯ มากกว่าราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกาไรไว้ เป็ นเงินทุนสารอง ก็ยงั อาจไม่ได้ ทาให้ ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาด
ในด้ านกาไรและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจากัดหรื อทา
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ อย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ ในอดี ต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ถือหุ้นใน
บางครัง้ อาจดาเนินการฟ้องร้ องบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class Action) หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึง่ ดาเนินการฟ้องร้ องกองทุนรวมฯ อาจทาให้ กองทุนรวมฯ ต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายจานวนมากในการแก้
ต่างคดี หรื อหากกองทุนรวมฯ แพ้ คดี กองทุนรวมฯ อาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจานวนมาก และการฟ้องร้ องคดี
ดังกล่าวอาจหันเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจากธุรกิจของกองทุนรวมฯ
หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่มีการคุ้ม ครองเงินต้ น บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ ว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน ในกรณีที่มีการยกเลิก กองทุนรวมฯ หรื อมีการชาระบัญชี กองทุนรวมฯ นันมี
้
ความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวมซึง่ รวมถึงกองทุนรวมฯ ไม่มีภาระภาษี เงินได้
นิติบุคคล หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทาให้ กองทุนรวมฯ และ/
หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุน มีภาระภาษี เงินได้ กฟผ. ไม่มีหน้ าที่ต้องชดใช้ เงินภาษี ดงั กล่าว ซึ่ งจะส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทังการลงทุ
้
นใน
กองทุนรวมฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนรวมฯ น้ อยลงหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี เพิ่มขึ ้น
4.3.3

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบ
ต่ อราคาซื้อขายของหน่ วยลงทุนได้
ภายหลัง การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ในครั ง้ นี ้ กฟผ. จะถือ หน่ว ยลงทุน จานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหน่ว ย
ลงทุน ที่จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของกองทุน รวมฯ เป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 5 ปี ทัง้ นี ้ กฟผ. ได้ ตกลงกับบริ ษัท
จัด การในนามของกองทุน รวมฯ ที ่จ ะถือ ครองหน่ วยลงทุน ในสัด ส่วนร้ อยละ 25 ของจ านวนหน่ วยลงทุน ที่
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จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดในการเสนอขายครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทาการซือ้ ขายเสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ภายใต้
ข้ อตกลงห้ ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว กฟผ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ หลังวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญโดย กฟผ. หรื อมีความเข้ าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
เกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถคาดการณ์ ถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมี หน่วยลงทุน เพื่อการขายในอนาคต ที่ จะมีต่อราคาตลาดของหน่วย
ลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนในจานวนมากในตลาดหลักทรัพย์หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง้ นี ้ หรื อมีความเข้ าใจว่าจะมีการขายเกิด ขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ราคาตลาดของหน่วยลงทุน ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ ด้ นอกจากนี ้ การขายดังกล่า วอาจทาให้ ก ารเพิ่ม ทุน ของกองทุน รวมฯ ด้ วยการออกหน่ว ย
ลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาที่กองทุนรวมฯ เห็นสมควร ทาได้ ยากขึ ้น
4.3.4

กฟผ. ซึ่ ง อาจมี ผ ลประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า งไปจากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น รายอื่ น จะมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอย่ า งมี
นัยสาคัญบนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ ทาการซือ้ ขายเสร็ จสิน้ นอกจากนี ภ้ ายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ในฐานะเจ้ าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1จะยังคงมี
อานาจควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนัน้ กฟผ. จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอย่าง
มีนัยสาคัญในกรณี ที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิ ออกเสียง
อย่างมีนยั สาคัญในการถอดถอนบริษัทจัดการ
ดังนัน้ ผลประโยชน์ของ กฟผ. อาจแตกต่างและขัดกับผลประโยชน์ของ กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
โดยหาก กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และกองทุนรวมฯ อาจไม่ได้ รับการชดเชยบางส่วนหรื อ ทังหมด
้
ซึ่ง
จะมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ทาให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน

4.3.5

กองทุนรวมฯ ไม่ อาจรั บรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุนหรื อรั กษาระดับการจ่ ายเงินปั น
ผลได้
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ ได้ รับขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยซึ่งรวมถึงจานวนชัว่ โมงความพร้ อมในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในกรณีที่รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนรวมฯ อาจ
ได้ มาหรื อถือครองในภายหลังไม่สามารถสร้ างรายได้ เพียงพอ จะทาให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของ
กองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปั นผลได้ รับผลกระทบในทางลบ
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า กองทุนรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อรักษาระดับของ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ ได้ อีกทังไม่
้ ส ามารถรับรองได้ ว่าระดับของเงิน
ปั นผลจะเพิ่มขึ ้นในภายหลังหรื อจะคงที่ หรื อ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการลงทุนในอนาคตจะทา
ให้ รายได้ ของกองทุนรวมฯ ซึ่งนามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ นนันอยู
้ ่ในระดับต่า เนื่องจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ในอดีตที่ผ่านมาของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความผันผวนต่า และรายได้ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับคือรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
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ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบโดยไม่ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าจริ ง ซึ่งมีการกาหนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
4.3.6

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืน หน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ จึงไม่มีหลักประกันว่า ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อหน่วยลงทุนมา หรื อจาหน่ายได้ ในราคาใดๆ และไม่มี
หลักประกันว่าจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุน ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
ตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้

4.3.7

จานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้ อยกว่ าจานวนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนลงทุนในการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนในครั้ งนี้
หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั เหตุการณ์ที่กองทุนรวมฯ ต้ องเลิก และเงื่อนไขในการจาหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อบางส่วน

4.3.8

บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่ ตา่ กว่ าร้ อยละ
50 ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด หรื อโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่ านั้น
ภายใต้ เอกสารโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ บริ ษั ทจั ด การอาจถู ก ถอดถอนด้ วยมติ ของที่ ป ระชุ ม
ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น ด้ วย ค ะแน น เสี ยงไม่ น้ อยก ว่ า ร้ อ ยล ะ 50 ของจ าน วน ห น่ วย ลงทุ น ทั ง้ ห ม ด ทั ง้ นี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริ ษั ทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม กฟผ. ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดในกองทุ
้
นรวมฯ จะมีอิทธิพลอย่างมากใน
การลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ (1) บริ ษัท
จัดการไม่จดั การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทาดังกล่าว
อาจทาให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษั ทจัดการไม่ดาเนิ นการแก้ ไขให้
ถูกต้ องตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ (2) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติการเป็ นบริษัทจัดการกองทุนรวม

4.3.9

กองทุนรวมฯ อาจต้ องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่ สามารถลงทุนได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทาให้ ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเป็ นเหตุให้ สานั กงาน
ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัตกิ ารจัดตั้งกองทุนรวมฯ
หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ อาจทาให้ บริ ษัทจัดการต้ องเลิก
กองทุนรวมฯ
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กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิ ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายได้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
กองทุนรวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายไม่สาเร็ จ หรื อกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถหาเงินทุนเพื่อซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานได้



จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย



เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการนาเงินไปลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมฯ จนทาให้ กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคานวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ ของหน่วยลงทุน



ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมฯจาหน่ายสิทธิในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่าย และบริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมี
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ



สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจานวนเนื่องจากกองทุนรวม
ฯ ต้ องดาเนินการชาระบัญชีซึ่งค่าใช้ จ่ายในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมฯ จะถูกหักก่อนที่จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน
4.3.10 ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ต่ากว่ ามูลค่ าหน่ วย
ลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ กองทุนรวมฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ที่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ต่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง
4.3.11 การจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมฯ อาจไม่ ประสบความสาเร็จ
ใน กรณี ที่ มี เห ตุ ก ารณ์ อย่ า งใด อย่ า งห นึ่ ง ห รื อห ล ายเห ตุ ก ารณ์ ดั ง ต่ อ ไป นี เ้ กิ ด ขึ ้ น อาจท าให้ การ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ ไม่ประสบความสาเร็จ
 ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนใช้ สิทธิของตนตามสัญญาการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการ
จัดจาหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้ าที่ทงหลายของตนภายใต้
ั้
สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อ
 การจาหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าว หรื อการกระจายการถือ หน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนรายย่อยตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อมีกรณี ดังกล่าวเกิดขึน้ บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวมฯ ได้ และต้ อง
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนทังจ
้ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
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4.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่ วยลงทุน
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคา
ขอจดทะเบียนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริ ษัทจัดการยื่นคาขอจดทะเบียนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนให้ แก่ตลาด
หลักทรัพย์แล้ ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนจะเริ่ มทา
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ภายใน 2 วันทาการ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การตลาดหลักทรัพย์ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายในครัง้ นี ้จะไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดย
การทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
4.3.13 ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น ที่ เป็ นบุ คคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี สาหรั บเงิน ปั นผลที่ ได้ จาก
กองทุนรวมฯ เมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีกาหนดและผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 544) และประกาศ
อธิ บดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กาหนดให้ บริ ษั ทจัดการ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
จะต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทัง้ จะต้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้ บคุ คลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่
ได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นับแต่ปีภาษี ที่มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว กองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าที่กองทุ น
รวมฯ และบริ ษัทจัดการจะสามารถทาได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองเพื่อที่กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
โดยหากกองทุนรวมฯ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นหรื อไม่ได้ รับข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้ องเสียภาษี เงินได้ จาก
เงินปั นผลที่ได้ รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และประโยชน์ทางภาษี ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เป็ น
บุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ทังนี
้ ้ ในกรณี
ดังกล่าวหากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันอาจมี
้
ความรับ
ผิดทังทางแพ่
้
งและอาญา
5) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
(1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการลงทุน/กองทรัสต์ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน/กองทรัสต์ ณ วันสิ ้นปี บัญชีลา่ สุด
-ไม่มี(2) กรณีที่กระทบต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน/กองทรัสต์ อย่างมีนยั สาคัญ
-ไม่มี-
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6) ข้ อมูลสาคัญอย่ างอื่น
ให้ ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
-ไม่มี7) ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรั สต์ เป็ นผู้ออก
7.1 ข้ อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรัสต์เป็ นผู้ออก
7.1.1 ข้ อมูลหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ให้ ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที่ตราไว้ จานวนประเภทและ
ราคาของหน่วยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวันแรก จานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั (ถ้ ามี) มูลค่าต่อ
หน่วย ณ ปั จจุบนั
(1) จานวนหน่วยลงทุน

:

2,085,500,000 หน่วย

(2) เงินทุนโครงการ

:

20,855,000,000 บาท

(3) มูลค่าที่ตราไว้

:

10.00 บาท

(4) ราคาของหน่วยที่เสนอขาย

:

10.00 บาท

(5) ราคาเสนอขายวันแรก

:

10.00 บาท

:

20,266,889,000 บาท

(6) จานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(7) มูลค่าราคาที่ตราไว้ ณ 31 ธ.ค.2560 :
9.718 บาท
7.1.2 ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิ ด (ณ สิ ้นปี หรื อวันเปิ ดรอบบัญชี) ราคาสูงสุด,ราคาต่าสุด, มูลค่าตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization),มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Trade Volume)และค่า NAV ของ
กองทุน ณวันต้ นปี และวันสิ ้นปี เป็ นต้ น
ราคาปิ ด ณ สิ ้นปี
: 10.60
บาท/หน่วย
ราคาสูงสุด
: 11.90
บาท/หน่วย
ราคาต่าสุด
: 10.00
บาท/หน่วย
มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) : 22,106.30
ล้ านบาท
มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Trade Volume) : 5,433,358
บาทต่อวันทาการ
ค่า NAV ของกองทุน ณ 31 ม.ค. 2560
: 10.0419
บาท/หน่วย
ค่า NAV ของกองทุนวันสิ ้นปี 31 ธ.ค. 2560
: 10.2314
บาท/หน่วย
7.1.3 กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด (share class) ให้ ระบุรายละเอียดของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่มีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกัน
-ไม่มี7.1.4 กรณีที่กองทุนรวมมีการลดทุนจดทะเบียน หรื อลดมูลค่าหน่วยลงทุน ให้ มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวการลด
เงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ โดยต้ องมีรายละเอียดอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก)
เหตุแห่งการลดทุนจดทะเบียน
- เป็ นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
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(ข)

ครัง้ ที่

จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดแต่ละครัง้

ผลการ

จานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อน

ดาเนินงานงวด

การลดเงินทุน
จานวนเงิน

1 เม.ย. 59 ถึง

จานวนเงินทุนจดทะเบียน

วันปิ ดสมุดทะเบียน

หลังการลดเงินทุน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)
1

จานวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลด

จานวนเงิน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)

จานวนเงิน

วันจ่ายเงิน
ลดทุน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)

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

วันปิ ดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงิน

30 มิ.ย. 59
2

1 ก.ค. 59 ถึง
30 ก.ย. 59

(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียนและวันที่ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน

ครัง้ ที่

ผลการ

จานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อน

จานวนเงินทุนจดทะเบียนที่

จานวนเงินทุนจดทะเบียน หลัง

ดาเนินงานงวด

การลดเงินทุน

ลด

การลดเงินทุน

จานวนเงิน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)
1

1 เม.ย. 59 ถึง

จานวนเงิน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)

จานวนเงิน

ลดทุน

ต่อหน่วย

(ล้ านบาท)

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 กรณีที่กองทุนออกหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้(เช่น หุ้นกู้ หรื อ REIT BOND)ให้ ลกั ษณะสาคัญของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประเภท จานวนมูลค่าที่ยงั ไม่ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไข
อื่นที่เป็ นสาระสาคัญ
-ไม่มี7.2 ข้ อมูลหน่ วยลงทุน ให้ ระบุช่ ือกลุ่มผู้ถือหน่ วยดังต่ อไปนี ้ พร้ อมทัง้ จานวนหน่ วยที่ถือและสัดส่ วนการ
ถือครั ง้ ล่ าสุด
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7.2.1 กลุม่ ผู้ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจานวนหน่วยและร้ อยละเมื่อเทียบกับหน่วยที่ลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน 10 รายแรก
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560
ลาดับ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหน่ วย

จานวนหน่ วย

การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย จากัด
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จากัด 4
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล จากัด
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)

521,375,000.00
211,711,200.00
173,890,000.00
128,000,000.00
66,400,000.00
55,737,200.00
46,093,800.00
37,035,500.00
36,000,000.00
34,498,700.00

% ของ
ทัง้ หมด
25.00
10.15
8.34
6.14
3.18
2.67
2.21
1.78
1.73
1.65

7.2.2 ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)
1. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. บริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

25%
10.15%

7.2.3 กลุม่ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุน/กองทรัสต์โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนด นโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้ าเป็ น
กรรมการที่มีอานาจจัดการ
- ไม่มี –
7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน/กองทรั สต์
7.3.1 ระบุนโยบายที่จ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม/กองทรัสต์ที่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วย ทังในรู
้ ปแบบเงินปั นผล
และการลดเงินทุนจดทะเบียน
7.3.1.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มี
กาไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 90 ของกาไรสุท ธิ ที่ป รับ ปรุ ง แล้ ว (หรื อ อัต ราอื่น ตามที่ก ฎหมายหลัก ทรัพ ย์อ นุญ าตเป็ นครั ง้ คราว)
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ภายใน 90 วัน นับ แต่ว ัน สิ ้นรอบบัญ ชีที่มีก ารจ่า ยเงิน ปั น ผล หรื อ วัน สิ ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีที่มีก าร
จ่า ยเงิน ปั น ผลนัน้ แล้ ว แต่ก รณี เว้ น แต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไ ม่ส ามารถจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งการได้
โดยในกรณี ด ัง กล่า ว บริ ษัท จัด การจะต้ อ งแจ้ ง เป็ นหนัง สือ ให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน และสานัก งาน ก.ล.ต.
ทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
“กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว” หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทาการปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(ก) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมทัง้
การปรับปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงิน
สดของกองทุนรวมฯ
(ข) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม บารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
(ค) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ
(ง) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิในการ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทน หรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก ทังนี
้ ้ กองทุนรวมฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภท
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายมีสิทธิได้ รับหน่วยลงทุนเท่ากันทุกราย
ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มี ค่าใช้ จ่ายที่ ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่ าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุน ที่ ยังไม่
เกิ ด ขึน้ (Unrealised Loss) เป็ นต้ น บริ ษั ท จัด การจะกัน ส ารองตามรายการตามข้ อ (ข) (ค) และ (ง)
ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกาไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
(3) ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจาก
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตาม (1) และ/หรื อ จากกาไรสะสมตาม (2) ข้ างต้ น
ในกรณี ที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน รวมฯ ใน
อนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริษัทจัดการดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นันและให้
้
ยกไปจ่ายเงิน ปั นผลพร้ อมกันใน
งวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
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วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
(1) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ องหรื อรอบการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณี การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราเงินปั นผลที่จะจ่าย
ด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(ข) ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
(ค) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเท่านันที
้ ่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล
(3) บริ ษัท จัด การจะจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขี ดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ใช้ สิ ท ธิ ข อรั บ เงิน ปั น ผลจ านวนใดภายในอายุค วามใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ องตา มที่
กฎหมายกาหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทุนรวมฯ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในรูปของหน่วยลงทุนได้
7.3.1.2 การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับเงินจากการลดทุนเป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับ
ตามอัตราส่วนการถือ หน่วยลงทุน ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนรวมฯ มีความ
จาเป็ นต้ องใช้ และกองทุนรวมฯ ลดทุนจดทะเบียน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทาได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
อย่างชัดแจ้ ง
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กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลในคราว
ใดๆ จากกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทุนรวมฯ และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทุนรวมฯ ซึง่ ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึ ้นประจางวดปี บัญชี
ดังกล่าวนัน้ เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งบริ ษั ทจัดการได้ ชีแ้ จงเป็ นหนังสื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้
เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว ทังนี
้ ้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึง่ เป็ นไปตามที่กล่าวมา
นี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทันทีโดยไม่จาต้ องได้ รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
คราวอีกแต่อย่างใด
(2) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานและการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริงด้ วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยู่
แล้ ว
(3) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ ง
แล้ วของกองทุนรวมฯ
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่ไม่
สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทาโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อลดจานวน
หน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกาไรสะสมของกองทุนรวมฯ
7.3.2

ประวัติการจ่ายเงินปั นผล การจ่ายเงินคืนทุน ย้ อนหลังอย่างน้ อย 5 ปี (ถ้ ามี)
ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล

6 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558

เงินปั นผล (บาท)
จานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
229,405,000
0.11

วันปิ ดสมุด
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

ครั ง้ ที่

ผลการดาเนินงานงวด

1
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วันจ่ ายเงินปั นผล
16 ธ.ค. 2558

ครั ง้ ที่
6

ผลการดาเนินงานงวด
1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560

เงินปั นผล (บาท)
375,390,000
0.1800

วันปิ ดสมุด
น
30ทะเบี
พ.ค. ย2560

วันจ่ ายเงินปั นผล
13 ม.ย. 2560

7

1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560

437,955,000

0.2100

31 ส.ค. 2560

14 ก.ย. 2560

8

1 ก.ค.2560 – 30 ก.ย.2560

437,955,000

0.2100

30 พ.ย.2560

15 ธ.ค.2560

9

1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค.2560

396,245,000

0.1900

28 ก.พ.2561

15 มี.ค. 2561

ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
-ไม่มีประวัตกิ ารลดทุน / เหตุแห่ งการลดเงินทุนจดทะเบียน
ครัง้ ที่
ผลการดาเนินงาน(งวด)
จานวน(บาท/ จานวน(บาท)
วันปิ ดสมุด
วันลดทุน
หน่วย)
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 จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวม ซึง่ ไม่สามารถ
นาไปจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามมติเวียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2559
8) โครงสร้ างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรั สต์ :

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษัท 010754000373
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
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8.1.1 Organization Chart / Management Structure
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษ ัท
(Board of Directors)

กรรมการผูจ
้ ัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

(Chief Executive Officer)

(Audit Committee)

่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(Risk Management Committee)

(Nominating and Remuneration Committee)

่ ง
ฝ่ายบริหารความเสีย

สาน ักตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

(Risk Management Dept.)

คณะกรรมการจ ัดการลงทุน
(Investment Committee)

สาน ักกาก ับดูแลการ
ปฏิบ ัติงาน
(Compliance Office)

สายงานพ ัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 1

สายงานพ ัฒนาธุรกิจและการตลาด
2

(Business Development & Marketing
Group 1)

(Business Development & Marketing
Group 2)

สายงานกลยุทธ์อ งค์กร
(Corporate Strategy Group)

สาน ักกรรมการผูจ
้ ัดการ

ฝ่ายกลยุทธ์อ งค์กร

(CEO Office)

(Corporate Strategy Dept.)

ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจและ
การตลาด นครหลวง

ฝ่ายวิจ ัย

ฝ่ายทร ัพยากรบุคคล

(Research Dept.)

(Human Resources Dept.)

(Business Development &
Marketing Dept. - Greater
Bangkok)

สาน ักส่งเสริมภาพล ักษณ์
องค์กร

ฝ่ายลูกค้าส ัมพ ันธ์

(Corporate Image and Brand
Management Office)

(Customer Relationship
Management Dept.)

้ งชีพ
สายงานกองทุนสารองเลีย
(Provident Fund Group)

ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจและการตลาด
2

ฝ่ายกองทุน
้ งชีพ
สารองเลีย

(Business Development &
Marketing Dept. 2)

สายงานจ ัดการลงทุน
(Investment Management Group)

สายงานกองทุนอส ังหาริมทร ัพย์
และกองทุนส่วนบุคคล
(Property Fund & Private Fund Group)

ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
(Equity Dept.)

(Provident Fund Dept.)

ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
(Fixed Income Dept.)

ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ภูม ิภาค
(Business Development &
Marketing Dept. - Provincial Area)

ฝ่ายกองทุนอส ังหาริมทร ัพย์
้ ฐาน
และกองทุนโครงสร้างพืน
(Property Fund & Infrastructure
Fund Dept.)

ฝ่ายทีป
่ รึกษาการ
ลงทุนธนบดี

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและ
ลูกค้าส ัมพ ันธ์

(Private Wealth Dept.)

(Strategic Asset Allocation &
Fund Marketing Dept.)

ฝ่ายทีป
่ รึกษาและพ ัฒนา
ต ัวแทนขายอิสระ

ฝ่ายลงทุนทางเลือ ก

(Distributor Development &
Consultant)

สายงานปฏิบ ัติการ
(Operation Group)

ฝ่ายปฏิบ ัติการกองทุน
(Operation Fund Dept.)

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม
(Mutual Fund Registration Dept.)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
้ งชีพ
สารองเลีย
(Provident Fund
Registration Dept.)

สาน ักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(Alternative Investment Dept.)

(Information Technology Office)

ฝ่ายค้าหล ักทร ัพย์

(Corporate Finance &
Accounting Dept.)

(Dealing Dept.)

ฝ่ายบ ัญชีการเงิน

งานสน ับสนุนการลงทุน

ฝ่ายบริการกลาง

(Support Unit)

(Central Services Dept.)

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Dept.)

ฝ่ายพ ัฒนาธุรกิจ
จ ัดการทร ัสต์
(Business Development &
Management Real Estate
Investment Trust Dept.)

งานสน ับสนุนกองทุนรวม
(Fund Support Unit)

๏ รายชื อ่ ผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
99.99%
๏ คณะกรรมการบริ ษัท
1. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. นาย ธวัช อยูย่ อด

ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางดนุชา ยินดีพิธ

ตาแหน่ง กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

5. นายลวรณ แสงสนิท

ตาแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายเชิดชัย ชมภูนกุ ลู รัตน์

ตาแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7. นายสุรพล โอภาสเสถียร

ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

8. นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ

๏ คณะผูบ้ ริ หาร
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
2. นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
3. นายวีระ วุฒิคงศิริกลู
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
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4. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ

ผู้บริหารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
5. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์ ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
6. น.ส.วรวรรณี ตังศิ
้ ริกศุ ลวงศ์ ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
๏ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ , ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
• ชวินดา หาญรั ตนกูล, CFP
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จานวนปี ที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้ / ในบริษัทนี ้ 29 ปี / 7 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย (CFP) , ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และผู้จดั การกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
คุณสมบัตหิ ลัก
- กาหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน และกองทุนส่ วนบุคคลให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของธนาคารกรุ งไทย และเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
น และสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมตั ิ จัดตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริ หารกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการและสอดคล้ องกับประกาศและเกฎกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประสบการณ์
2557- ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ, บลจ.กรุงไทย
2553 - 2557
รองกรรมการผู้จดั การ, สายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล, บลจ.กรุงไทย
2543 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส , ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
2542 - 2543
ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินซ์ ภัทร จากัด
2538 - 2542
ผู้อานวยการอาวุโส , ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2533 - 2538
รองผู้อานวยการ (ผู้จดั การกองทุนส่วนบุคคล), ธนาคารซิตี ้แบงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ
การศึกษา
2529
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์ ) ,University of Missouri Columbia, USA
2526
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ , บลจ.กรุงไทย ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์, ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ไพรั ช มิคะเสน
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จานวนปี ที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้ / ในบริษัทนี ้ 20 ปี / 7 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
คุณสมบัตหิ ลัก
- รับผิดชอบงานบริ หารกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ พร้ อมทังน
้ าเสนอลูกค้ าถึงแนวทางการจัดตังกองทุ
้
นรวมทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์(กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์( REIT) ,
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
น และสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุ มตั ิจดั ตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริ หารกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการและสอดคล้ องกับประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประสบการณ์
2556- ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน, บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย
2553 – 2556 ผู้อานวยการอาวุโส, ผู้จดั การกองทุน ,ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน,
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
2547 – 2553 ผู้ช่วยผู้อานวยการ ,ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี
2546 – 2547 ผู้จดั การพัฒนาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2542 – 2546 เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ, ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
การศึกษา
2540
ปริญญาโท : MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver,
2539
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : การเงิน) , University of Denver
2536
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ (เอก : การธนาคาร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, บลจ.กรุงไทย ผู้จดั การกองทุนอสังหาริมทรัพย์
๏ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
กฤษณ์ ณ สงขลา
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จานวนปี ที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้ 14 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทุนรวม / ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ประสบการณ์
2554 - ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี ้,
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2551 – 2554 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี ้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2549 – 2551 รษก. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน – ตราสารหนี ้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2548 – 2549 ผู้อานวยการ ฝ่ ายลงทุน – ตราสารหนี ้, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2545 – 2547 ผู้บริหารฝ่ าย ฝ่ ายบริหารการลงทุนตราสารหนี ้ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2543 – 2544 หัวหน้ าส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายบริหารหลักทรัพย์และจัดการการลงทุน,
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2539 – 2542 หัวหน้ าส่วนพัฒนาตราสารหนี ้ สานักบริการตลาดทุน, ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2537 – 2539 ผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2535 – 2537 หัวหน้ าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2533 – 2535 พนักงานบริหารเงิน, ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
2530 - 2533 พนักงานบัญชี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา
การศึกษา
2548
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539
Mini Master of Financial Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2528
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) , มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุน, ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน, บลจ.กรุงไทย

.8.1.2 หน้ าที่และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าที่ และความ รั บ ผิ ดชอบ ห ลั ก ของบ ริ ษั ท จั ด การคื อจะต้ องบ ริ ห ารและจั ด การกองทุ น
รวมฯ รวมทัง้ ทรัพย์ สินและหนี ส้ ินของกองทุนรวมฯ ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน รวมฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน
หนั ง สื อ ชี ช้ วน กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และข้ อตกลงต่ า งๆ ซึ่ ง กองทุ น รวมฯ หรื อ บริ ษั ท จั ด การ (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการกองทุน รวมฯ) หรื อทังกองทุ
้
น รวมฯ และบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
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1. จัดการกองทุน รวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือ
ชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุน รวมฯ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครั ด
รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. จัด ให้ มีข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถือ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษัท จัด การ โครงการจัดการกองทุน รวมฯ
สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อ ผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
3. จัดให้ กองทุน รวมฯ มีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน รวมฯ บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการให้ กองทุน รวมฯ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ
ทน. 1/2554
4. แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
หลัก เกณฑ์ ที่ ระบุ ไว้ ในโครงการจัด การกองทุน รวมฯ และด าเนิ น การให้ ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติม
โครงการจัด การกองทุน รวมฯ หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี ก ารจัด การเป็ นไปตามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา
129 แห่ ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
5. จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ช้ วน และโครงการจัดการกองทุน รวมฯ และข้ อผูกพัน
ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ (ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหนั ง สื อ ชี ช้ วน) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ช้ วน
ดั ง กล่ า วต้ องมี ข้ อมู ล ที่ ค รบถ้ วน ถู ก ต้ อง เพี ย งพอ และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน
2) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า
1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ูลงทุน และจัดส่งหนังสือ ชี ้
ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช้ วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual
Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
3) จัด ส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช้ วนแก่ผ้ ูลงทุนที่ สนใจจะลงทุน ในหน่ วยลงทุน โดยต้ องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนตาม 1) ต้ อง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
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6. ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
7. ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตัง้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพั นธ์ กับผู้ที่จะ
จาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน รวมฯ จะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
8. ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
9. ในการจัด การทรัพ ย์สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานและในการควบคุม การจัด การดัง กล่า ว บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสาคัญ ที่ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการจัด การกองทุน รวมฯ และบริ ษัท จัดการต้ องจัด ให้ มีข้อกาหนดในเอกสารสัญ ญาที่
เข้ า ทาหรื อ จะเข้ า ทาเกี่ ย วกับ การจัด การทรัพ ย์สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ ผ้ ูเช่า ผู้รับสิทธิ
หรื อผู้รับจ้ างที่นาทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน รวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่
รายงานข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลต่ อ บริ ษั ท จั ด การโดยไม่ ชั ก ช้ า เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
10. ได้ ม าเพิ่ม เติม และจาหน่า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน โครงสร้ า งพื ้นฐาน ให้ เป็ นไปตามข้ อ กาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
11. ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า
กองทุน รวมฯ จะไม่ ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเอง โดยจะจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษั ท
จัดการต้ องดาเนิ นการให้ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
12. ดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ใน
กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวมฯ
13. ดาเนิ น การที่ จาเป็ นเพื่ อ ควบคุม ดูแ ลและให้ มั่น ใจได้ ว่า การถื อ หน่ ว ยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่
บังคับใช้ ซึ่งกาหนดโดยกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกาหนดที่เ กี่ยวข้ องกับกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
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14. เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน รวมฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุน รวมฯ และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่ประกาศใช้ บังคับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์
15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุน หรื อเงินแบ่งปั นส่วนทุนจากกองทุน รวมฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ และข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
16. จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน รวมฯ จะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั ง้ ถัดๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
17. ด าเนิ น การเลิ ก กองทุ น รวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุ น รวมฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
18. จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารและจัดการกองทุน รวมฯ อย่างน้ อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวมฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่ เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุน รวมฯ และดาเนิ นการให้
มัน่ ใจได้ ว่าบุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริ หารและ
จัดการกองทุนรวมฯ
2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ รวมทังการตรวจสอบ
้
และสอบทาน (การทา Due Diligence) ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจน
การเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับ การจัด ตัง้ กองทุน รวมฯและทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานที่
ถูกต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การก ากับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี ่ ย งที ่ เ กี ่ ย วกับ ทรั พ ย์ ส ิน โครงสร้ าง
พื น้ ฐาน เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไป ต าม โค รงก ารจัด ก ารกอ งทุน รวม ฯ แล ะเพื ่ อ รั ก ษ า
ผลประโยชน์ ข องผู้ ถือหน่วยลงทุน
19. บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้
บุคคลอื่นใด เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะ
ในส่วนที่ เกี่ ยวกับ การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ในทรั พย์ สินอื่ นที่ มิ ใช่ทรัพย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน และการปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง้ นี ้ การมอบหมายดังกล่าว
(ถ้ ามี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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20. ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรูปแบบของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัด
เพียง) รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
1) บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
เป็ นคู่ สัญ ญารายอื่ น ใด จั ด ให้ มี ก ลไกให้ บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ
มอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่ ก องทุน รวมฯ ได้ รับ ตามข้ อ ตกลง ตลอดจนจัด ส่งรายงานหรื อข้ อมูล ที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ บริ ษั ท จัด การเพื่ อ ใช้ ในการติ ด ตามและตรวจสอบความถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
2) บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วน
แบ่งรายได้ ที่กองทุนรวมฯ ได้ รับอย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อ
ข้ อบกพร่องที่อาจทาให้ กองทุนรวมฯ ไม่ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตาม
ข้ อตกลง บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดาเนินการให้
กฟผ. ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
21. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่
เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะปฏิ บัติ การและด าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดาเนินการอื่นใด
เท่ า ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การปฏิ บัติ ต ามพัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลง หรื อ กฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศ
22. ดาเนิ นการอื่นๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทุน รวมฯ และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
บริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ข)

การลงทุน
1. เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน
6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน รวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000
บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
2. ดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ เว้ นแต่
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รอบระยะเวลาบัญ ชี สุด ท้ า ยของอายุก องทุน รวมฯ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบ
3. ด ารงมูล ค่ า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยมี มูล ค่ า รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน รวมฯ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
4. ดาเนินการให้ กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้
และด าเนิ น การให้ การลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน
(ค)

การเรี ยกเก็บและชาระเงินของกองทุนรวมฯ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ง)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
1. จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ
ทน. 1/2554 และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึง่
ต้ อ งเป็ นบุค คลที่ มี คุณ สมบัติต ามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพ ย์ และเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
2. จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ เกี่ยวข้ องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผู้จดั การกองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการ
จัดตังและจั
้
ดการกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
ส านัก งาน ก.ล.ต. บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งรายงานการแต่ งตัง้ และการสิ น้ สุด การแต่ งตัง้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มูล ให้ บ ริ ษั ท จัด การ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. แต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ละเปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ โ ดยการแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่ง
มี คุณ สมบัติต ามที่ กฎหมายหลักทรั พ ย์ กาหนดและเป็ นไปตามข้ อ กาหนดที่ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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4. แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนรายใหม่ ซึง่ มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตัง้
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
5. แต่งตัง้ นิ ติบุคคลที่ มีประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการประเมินค่าทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
6. แต่ ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษา (ถ้ า มี ) เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท จัดการ และ/หรื อ
ของกองทุนรวมฯ หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ เกี่ยวกับกองทุน
รวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
7. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุน รวมฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
8. แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญ ชี ของกองทุ น รวมฯ โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อทา
หน้ าที่ เก็บ รวบรวมและแบ่งทรัพ ย์ สิน ของกองทุน รวมฯ ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ น
เพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
9. จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
(จ)

หน้ าที่ความรั บผิดชอบอื่นๆ
1. จัด ให้ มีก ารยื่น คาขอจดทะเบีย นกองทรัพ ย์สิน อัน ได้ แ ก่เงิน ที่ไ ด้ รับ จากการจาหน่า ย
หน่วยลงทุน เป็ นกองทุนรวมฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
2. จัด ให้ มี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรื อนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้ วแต่กรณี
3. ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน รวม
ฯ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
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ลงทุนกับบริ ษั ทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ กฎ และ/หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการ
เพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
4. เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจั ดการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์
5. ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ างเพี ย งพอ ซึ่งรวมถึ งความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับ จากการลงมติใน
เรื่ องดังกล่าว
6. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
และในเรื่ องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและ
บุคคลอื่นได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ
8. ดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบให้ บคุ ลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ และหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามกฎหมายดัง กล่ า ว รวมทัง้ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
9. อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน
รวมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จัดการ และนาทรัพย์สินของกองทุน รวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
11. จัด ทาและจัด เก็บ บัญ ชี แ ละบัน ทึก แสดงการลงทุน ของกองทุน รวมฯให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรั พย์
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12. จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์
13. จั ด ท ารายงานการลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ท ราบ ทั ง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
14. จัดให้ มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
15. จัดทางบการเงินของกองทุน รวมฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
และนาส่งงบการเงินต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
16. จัด ท ารายงานประจ าปี ของกองทุน รวมฯ โดยมี ข้ อ มูล ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ
17. รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนรวมฯลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
18. จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
19. ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน รวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตาม
สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ รวมถึ ง ดาเนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ และ/หรื อ ตามที่ ผ้ ู
ถื อ หน่วยลงทุนร้ องขอ และ
20. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
8.2

ผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ และผู้บริหารทรั พย์ สิน :
-ไม่มี-
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8.3

8.3.1

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรั สตี :
ชื่อ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์
0-2724-3377
หมายเลขโทรสาร
0-2724-5058
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุน มีดังนี ้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุน รวมฯ ของบริ ษัทจัดการอย่างเคร่ งครัดด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
(ค) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝ ากไว้ ในบัญชีเพื่อการจองซื ้อ
หน่วยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ฝากเข้ าในบัญชีดงั กล่าว
แล้ ว เพื่ อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจัดตัง้ และการจด
ทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ กับสานักงาน ก.ล.ต.
(จ) กากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และถ่ วงดุล ให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และ
โครงการจัดการกองทุน รวมฯ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับ บริ ษั ทจัดการโดย
เคร่งครัด
(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน รวมฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
(ช) ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุนรวมฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
(ซ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
(ฌ) ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่า ชดเชย
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่
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จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ ได้
(ญ) ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถเยี่ ย งผู้ป ระกอบวิช าชี พ และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนรวม
ฯ ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน รวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ โดย
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ) (ถ้ ามี)
(ฏ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อ ยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นโครงสร้ างพื น้ ฐานซึ่งมี มูลค่าของสัญ ญา
มากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มี
การเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึง่ ได้ รับการ
แต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ)
(ฐ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น อัน อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมฯ อย่างมี
นัยสาคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวมฯ
(ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
(ฒ) ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญชีของกองทุน รวมฯ ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
(ณ) ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เองหรื อประโยชน์ ข องผู้อื่ น เว้ น แต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรม
และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
(ด) ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
(ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
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8.3.2

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ
(ข) ในกรณี ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(ค) ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์หรื อธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
(ง) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด
3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(จ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ฉ) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ที่สาคัญอันเนื่องมาจากการ
แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ กรณี อื่ น ใดอั น มี ผ ลให้ บริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว
มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์ จะรับ
หน้ าที่ ดังกล่าวต่ อ ไป ในกรณี ดังกล่าว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาแต่งตั ง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 90 วัน
(ช) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ ใน
กรณี ดังกล่าว บริ ษั ท จัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ จัดการแก้ ไขคุณ สมบัติให้
ถูก ต้ อ งภายใน 15 วัน นับ ตัง้ แต่ วัน ถัด จากวัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การทราบหรื อ ควรได้ ท ราบการขาด
คุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันที่สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว และ
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ ้น ในกรณี ที่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ มิได้ ท าการแก้ ไขการขาดคุณ สมบัติให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่ กาหนดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
บริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
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(ซ) เมื่ อมี ผ้ ูใดเสนอหรื อยื่ นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ องในส่วนที่ เกี่ ยวกับผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน
หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชี หรื อ
ร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่างๆ และ
คาเสนอหรื อคาร้ องดังกล่าวไม่ได้ ถกู เพิกถอนภายใน 60 วัน
(ฌ) เมื่อหน่วยงานหรื อองค์ กรของรัฐมี ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการ
ทัว่ ไป
(ญ) เมื่อมีการบอกเลิกสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกเหนื อจากกรณี ที่กาหนดไว้ ข้างต้ น โดย
บริ ษั ทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์ จะบอกเลิกสัญ ญาบอกกล่าวให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
8.3.3 สถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สิน
ชื่อ
ที่อยู่
8.4

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มี 4 ท่ าน ดังนี ้

นาง ชวินดา หาญรัตนกูล


นาย ไพรัช มิคะเสน



นายกฤษณ์ ณ สงขลา



นาย สมบัติ ศานติจารี

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ คาปรึกษา คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน รวมฯ ลงทุน เมื่อได้ รับการร้ อง
ขอโดยบริษัทจัดการ
(ข) แจ้ งแก่บริ ษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมใน
เรื่ องที่ต้องให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนา ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนัน้
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8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลต่ อไปนี ้
- ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่

:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:

:
:

- นายทะเบียนหน่วยลงทุน / หน่วยทรัสต์ :
ชื่อ
:
ที่อยู่
:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:

- บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปี 2560 :
ชื่อ
:
:
ที่อยู่
:
หมายเลขโทรศัพท์
Website
- ที่ปรึกษาทางเทคนิค
ชื่อ
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์
Website

:
:

:
:

:
:

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15
เลขที่ 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2286-9999 และ 0-2344-1000
0-2286-5050
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2888
0-2359-1259

บจก. สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่
(Silom AdvisoryCompany Limited)
138 อาคารบุ ญ มิ ต ร ชัน้ 2 ห้ อง C2 ถนนสี ล ม แขวงสุริ ย วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-235-3377-8
www.SilomAdvisory.com

Thai MM Limited
65/159, 65/162 อาคารชานาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2643-1811
www.mottmac.com
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8.6 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
8.6.1 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้จดั การกองทุน
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125 , มาตรา
126, มาตรา 129)
-ไม่มี8 .6.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
จัดการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
-ไม่มี9) การกากับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นผู้กากับดูแลกิจการ
ของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่เป็ นผู้กากับดูแลการจัดการกองทุนให้
เป็ นไปตามโครงการกองทุน นอกจากนี ้ บริษัทยังมีสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทังในปี
้
2560 บริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการลงทุน PIF เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาการ
เข้ าทาหน้ าที่ของผู้จดั การกองทุน การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับ
กองทุน
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการของกองทุน
บริ ษั ทให้ ความสาคัญ กับการกากับการจัดการกองทุน โดยคณะผู้จัดการกองทุนจะปฏิ บัติงานภายใต้ คู่มือ
ปฏิบตั ิของงายของฝ่ ายงาน ซึ่งจะคลอบคลุมเรื่ องต่างๆตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การตรวจสอบรายได้ การ
อนุมตั ิเบิกค่าใชจ่าย การจ่ายปั นผล การตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี การจัดประชุมผู้ถือหน่วย เป็ นต้ น โดย
คณะผู้จัดการกองทุนจะมีการสอบทานกันภายในฝ่ ายงานในชัน้ หนึ่ง และสานักกากับดูแลการปฏิบัติงาน
อาจจะสุ่ม สอบทานการปฏิ บัติ งานอี ก ชัน้ หนึ่ ง นอกจากนี ค้ ณะผู้จัด การกองทุน และส านัก ก ากับ ดูแ ลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทจะมีการประชุมติดตามความเคลื่อนไหวที่สาคัญของการจัดการกองทุน การ update กฎ
ระเบี ยบใหม่ๆเพื่ อให้ การจัดการกองทุนเป็ นไปตามโครงการกองทุนอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนในการบริ หาร
จัดการกองทุน จะอยู่ภ ายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการลงทุน ของบริ ษั ทในภาพรวม และหากมี การ
ตรวจสอบพบข้ อบกพร่องในการปฏิบตั ิงาน สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิจะเสนอเรื่ องถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเพื่อวินิจฉัยสัง่ การให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
-ไม่มี9.3 การประชุมคณะกรรมการ(กรณีทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ )
-ไม่มี-
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9.4 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดนโยบายการป้ องปรามและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูล ภายในกองทุน โดย
กาหนดให้ กรรมการ ที่ปรึ กษาฯ ผู้บริ หาร รวมทัง้ พนักงาน มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบัติตามแนวนโยบายนี อ้ ย่ าง
เคร่ งครัด พร้ อมกันนี บ้ ริ ษั ทได้ กาหนดระเบี ยบการป้ องปรามการใช้ ป ระโยชน์ จากข้ อมูลภายในของกองทุน
(Insider trading) ดังนี ้
 บริ ษัทกาหนดให้ มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลภายในของกองทุน
ในพื ้นที่ห้องปฏิบตั ิงานของ access person
 ควบคุม ดูแ ลให้ มี ระบบการจดบัน ทึ ก การเข้ า ออกพื น้ ที่ ห วงห้ า ม (Access Control) และจัด เก็ บ ข้ อ มูล
ดังกล่าวอย่างน้ อย 6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการสอบทาน
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง ให้ ถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรู ปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริษัทกาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในหน่วยงาน access person
 บริษัทกาหนดให้ มีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลการติดต่อสื่อสารในห้ องปฏิบตั ิงานของ access
person
 การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน ดังนี ้
สานักตรวจภายในมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานมีการปฏิบตั ิตามระเบียบจรรยาบรรณ insider
trading ,ระเบี ย บการป้ องปราบการใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมู ล ภายในของกองทุ น (insider trading) รวมถึ ง
ตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระเบียบการเข้ าออกในพื ้นที่ควบคุม
3. ระเบียบควบคุมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็ นต้ น
4. นอกจากนันมี
้ หน้ าที่ตรวจสอบเพื่อค้ นหาการรั่วไหลของข้ อมูลให้ แก่บคุ คลภายนอก เช่น
4.1 สุม่ ตรวจสอบข้ อมูลการติดต่อสนทนาของกลุม่ access person
4.2 สุม่ ตรวจสอบข้ อมูล log file
4.3 สุม่ ตรวจสอบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนในลักษณะที่ถี่เกินความจาเป็ น(churning) หรื อเกินกว่า
อัตราส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน(IC)กาหนด
4.4 สุ่มการซื ้อขายกองทุนที่ผิดปกติและเน้ นตรวจสอบรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
4.5 หากส านัก งานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติ ก ารณ์ ว่ามี ก ารใช้ ข้ อ มูล ภายในกองทุน ให้ รายงาน
กรรมการผู้จัดการทราบ เพื่อพิจ ารณาตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ ดงั กล่าวเพื่อหาข้ อสรุ ป
ทัง้ นี ห้ ากสรุ ปว่าพนักงานมี การใช้ ข้อมูลภายในของกองทุนจริ งให้ รายงานสานักงานทราบโดยทันที
รวมทังจั
้ ดเก็บเอกสารหลักฐานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้
สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ทบทวน ปรับปรุ งและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบี ยบปฏิ บัติของพนักงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานข้ อบกพร่ องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
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9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน/กองทรั สต์
-ไม่มี9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ (นโยบาย ปั จจัยและกระบวนการในการคัดเลือก)
-ไม่มี9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ /ผู้บริหารทรั พย์ สนิ
-ไม่มี9.8

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน/กองทรั สต์
ตรวจสอบรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจากรายงานประจาเดือน และรายไตรมาส ที่ทาง กฟผ. นาส่งให้ ทกุ เดือน
และทุกไตรมาส ทังนี
้ ้กองทุนรวมจะมีการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของรายได้ คา่
ความพร้ อมจ่ายที่กองทุนได้ รับทุกปี

9.9

ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการทรั สต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้จะไม่
ต่ากว่า 3,000,000 บาท ต่อปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ค่าธรรมเนียมการจัดการจานวนเงิน 9,809,030 บาท

9.10 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทัง้ ที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่ ไม่ใช่ท างการเงินให้ ถูกต้ องตามที่ กฎหมายกาหนด โดยมี
กระบวนการสอบทานภายในก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
9.11 การประชุมผู้ถือหน่ วย
9.11.1 บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อโดยการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น รวมฯ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน และมี สิทธิ ได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษั ทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบี ยนต่อตลาด
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หลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่ วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรื อกาหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุด
ทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรื อกาหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนาย
ทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้ นนั ้
บ ริ ษั ทจั ด การจะต้ องจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ขอม ติ หรื อหนั ง สื อ นั ด ป ระชุ ม ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ การ
จ่ายหรื อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดั ง ก ล่ าว แ ล ะ สิ ท ธิ ใน ก า รได้ รั บ ห รื อ ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใด ๆ ข อ ง ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ผู้ ซึ่ งมี ชื่ อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณี
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(ก) องค์ ประชุม
1. การขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
2. องค์ประชุมที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิให้ นามาใช้ บงั คับกับการขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
(ข) สิทธิออกเสียง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินนั ้
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
(ค) ข้ อกาหนดในการออกเสียง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ
2. เว้ นแต่กรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3. และข้ อ 4. ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึง่ หนึง่ (เกินกว่าร้ อยละ 50) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
3. เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้ อยละ
75 หรื อมากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้
ร้ อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อ
การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน รวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ)
ของคาว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
2) การเข้ าท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ หรื อ จั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าของสัญ ญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรื อการตกลง ยินยอม
หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่ กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนรวมฯ
เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่ า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน” เข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
รวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน รวมฯ หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
รวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
6) การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่น
4. มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ถือหน่วยลงทุนของ EGATIF ได้ มีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิด
ตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
อนุมตั ิการลดเงินทุนจดทะเบียน
และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของ EGATIF โดยการเพิ่มเติมข้ อความที่ขีดเส้ นใต้ ใน (1) ของหัวข้ อ 7.6.1
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
“7.6.1 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทาได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั นี ้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างชัดแจ้ ง
กรณี ตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลในคราวใดๆ จากกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทุนรวมฯ และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ซึง่ ไม่สามารถ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ใน
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึ ้นประจางวดปี บัญชีดงั กล่าวนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
อื่นใดซึง่ บริษัทจัดการได้ ชี ้แจงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึง่ เป็ นไปตามที่กล่าวมานี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องได้ รับ
อนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกแต่อย่างใด
………..”
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9.11.2 สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ใน
เรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ลงมติในเรื่ องดังกล่าว
(1)

เรื่ องที่ต้องอนุมัตโิ ดยมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องการดาเนินการต่อไปนี ้ของกองทุนรวมฯ
(ก) การถอดถอนหรื อแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อ ตัง้ แต่ ร้อยละ 30 ขึ น้ ไปของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่ มี ก ารได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณี การได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้
องค์ การของรัฐบาลและกิ จการของรั ฐตามกฎหมายที่ จัด ตัง้ กิ จการนัน้ (รวมถึงหน่ วยงานธุรกิ จที่
รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรื อในกรณีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่มีการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ แล้ วว่าการได้ มาเพิ่มเติม
หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ นนั ้ โดยไม่ ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการ
การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ หรื อ เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญ ญาดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการกาหนดไว้
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริษัทจัดการมีอานาจปฏิบตั ิตามที่กาหนด
ไว้ นนโดยไม่
ั้
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(ง) การเข้ าท าธุ รกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งที่ เป็ นการได้ มาเพิ่ ม เติ ม หรื อการจาหน่ ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อันเป็ นสัญ ญาที่
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อ จัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน ซึ่งมี มูล ค่ า ของ
ทรัพย์สินหรื อสัญญา (แล้ วแต่กรณี ) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทาธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข
หรื อยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกาหนดไว้
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการ
ได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานใดไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจ
ปฏิ บัติ ต ามที่ กาหนดไว้ นัน้ โดยไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ถือ หน่ วยลงทุน หรื อความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์
(จ) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
(ช) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กาหนด
(ซ) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กาหนด
(ฌ) การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(ญ) การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กาหนด
(ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุน หรื อกองทุนรวมฯ ที่กาหนด และ
(ฎ) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และเรื่ องที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
9.12 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
-ไม่มี9.13 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 สิ ้นสุดระยะเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี จานวน 1,356,000 บาท
(2) ค่าบริการอย่างอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี62

9.14 กรณีการปฏิบัตหิ ลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี)
-ไม่มี10) ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
10.1 – 10.4 นโยบายภาพรวม / การดาเนินเนินงาน / การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม / กิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการบริ หารองค์ ก รอย่างมีประสิทธิ ภาพเต็มความสามารถ มีการบริ หารจัดการตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักสากลมาโดยตลอด ส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ อย่างยัง่ ยืน การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม คานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกภาค
ส่วน
คณะกรรมการ กฟผ. ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยตระหนักถึงความสาคัญ และมี
เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กฟผ. "เป็ นองค์กรชันน
้ าในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในระดับสากล มีการกากับ
ดูแลกิจการและการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ งเน้ นการสร้ างความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
สังคม" ดังนี ้
(1) นาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณ ธรรม หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ ในการบริ หารงานภายในองค์กรอย่าง
เป็ นธรรม
(2) พึงกาหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงลูกจ้ างทุกคนใช้ เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับ และระเบียบของ กฟผ.
(3) การกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยง และวาง
แนวทางการบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทังด
้ าเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
(4) ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานด้ วยความทุม่ เทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่
(5) ส่งเสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี โดยค านึ งถึ ง 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นรั ฐ สังคมชุม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า น
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ เสีย ด้ านองค์การ และด้ านผู้ปฏิบตั ิงาน
(6) ส่งเสริ มให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ องขึ ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่ กรองงานที่มี
ความสาคัญอย่างรอบคอบ
(7) ส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทังข้
้ อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง
เชื่อถือได้ ครบถ้ วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียของ กฟผ. ได้ รับ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
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(8) คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้ องเป็ นผู้นาต้ นแบบที่ดีด้านจริยธรรมและคุณธรรม
(9) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้ว่า
การออกจากกันอย่างชัดเจน
(10) มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรื อการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งบริหารที่สาคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็ นธรรม
(11) จัดให้ มีการประเมินผลตนเอง เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ กฟผ.
การสนองนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
เพื่อให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซึง่ กาหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอย่างเป็ นรูปธรรม ผู้ว่า
การในฐานะฝ่ ายบริ หารสูงสุดของ กฟผ. ได้ ออกประกาศเพื่อสนองนโยบายโดยให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานยึดมัน่
ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการ
มีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มุ่งเน้ นการเป็ นองค์การเชิงยุทธศาสตร์ ของประเทศ และการ
พัฒ นาธุรกิจของคนไทยในภูมิภ าค มี ป ระสิทธิ ภ าพสูงเที ยบเคียงองค์ การชัน้ น าระดับ สากล เป็ นผู้นาด้ านการ
อนุรักษ์ พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้ อม เป็ นที่เชื่อมัน่ และยอมรับของสังคม เป็ นองค์การคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
มีการบริหารงานที่ทนั สมัย รวมทังการด
้
าเนินการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ กฟผ. โดยให้ ยดึ ถือแนวทางปฏิบตั ิ
และคานึงถึง 4 ด้ าน ดังนี ้
(1) ด้ านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม: เป็ นองค์ การของประชาชน อยู่ร่วมกับ สังคมด้ วยความเข้ าใจและ
เกื อ้ กูล มี จริ ยธรรม โปร่ งใส เป็ นธรรม คานึงถึงสิทธิ มนุษ ยชนขัน้ พื น้ ฐาน ส่งเสริ มการพัฒ นา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และคุณ ภาพชีวิต เสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์การด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
(2) ด้ านผู้รับบริ การ และผู้มีสว่ นได้ เสีย: ปฏิบตั ิต่อผู้รับบริการ และผู้มีสว่ นได้ เสียด้ วยคุณภาพ บริการที่รวดเร็ว ได้
มาตรฐาน อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค มีระบบการให้ ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา
(3) ด้ านองค์การ: มีนโยบาย โครงสร้ างกระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้ อบังคับที่ เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน มี
ระบบการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม มี กระบวนการสรรหาที่โปร่ งใสเป็ นธรรม ส่งเสริ มและ
ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมในองค์การ โดยผู้บริ หารทุกระดับต้ องเป็ นผู้นาต้ นแบบที่ดี มีระบบบริ หารความ
เสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน การจัด ซื อ้ จัด จ้ า ง การตรวจสอบและการประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สร้ างระบบการกากับดูแล ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มุ่งเน้ นให้ ทกุ หน่วยงาน
ในองค์การมีการพัฒนาตนเองและเตรี ยมความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(4) ด้ านผู้ปฏิบัติงาน: ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ฏิบัติงานเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบัติงานด้ วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทางานเป็ นทีม สานึกในหน้ าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงาน มีการเรี ยนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม
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10.5 แนวทางปฏิบัตเิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอรั ปชัน
- เปิ ดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้ การดาเนินธุรกิจของกองทุน/กองทรัสต์ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ การ
คอร์ รัปชัน
(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดาเนินงานของกองทุนและกองทรัสต์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
-ไม่มี(2) การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อควบคุม ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน
-ไม่มี(3) การสื่อสารและการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
-ไม่มี(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
-ไม่มี(5) การให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีที่สานักงานให้ ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้ วนเพียงพอ
ของกระบวนการทังหมด
้
-ไม่มี11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของหัวหน้ างานกากับ ดูแลการปฏิ บัติงาน (Compliance)/หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
จัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกองทุน
โดยที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นกองทุนรวมที่ อยู่ภ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษั ทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซึ่งอยู่ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้ องมี
ระบบงานเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ฝ่ ายงานที่รับผิดชอบการจัดการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานซึ่งจัดให้ มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการ
ประเมินความเสี่ยงระดับฝ่ ายงาน(RCSA)อย่างสม่ าเสมอ จึงเห็นได้ ว่าโดยรวมแล้ วระบบควบคุมภายในของ
กองทุนจึงมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม รวมทังในรอบปี
้
บัญชีของกองทุนไม่พบข้ อบกพร่ องที่เกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เป็ นสาระสาคัญ
11.2 หน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทจัดการ
(1) ชื่อของหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสันติ วงษ์ อารี ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
(Compliance department) เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัท
นายคมสัน ติ วงษ์ อารี ส าเร็ จ การศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ บั ณ ฑิ ต และบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต และมี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน คือ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโส/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2551 – ปั จจุบนั
ทังนี
้ ห้ วั หน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ คือ การกากับดูแลการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทจัดการ/การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
นโยบาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางราชที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาด
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(2)

(3)

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจัดการ/การ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษั ทว่า ได้ ดูแ ลให้ ผ้ ูด ารงต าแหน่ งหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ผู้บริ หารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายใน มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านบัญชีและปริ ญญาโท
ด้ านการกากับ ดูแลกิจการ มี ป ระสบการณ์ ด้านการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทัง้ ได้ รับ การอบรม
ความรู้ตามแผนอบรมประจาปี
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ด ารงต าแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลื่อนชัน้
เลื่อนตาแหน่งและประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายใน

12. การป้องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกับบริษัทจัดการ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนฯหรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯรวมถึงกิจการที่ทาหน้ าที่ถือ
หุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็ นกิจการย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายความรวมถึง
กิจการร่ วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ กับ
กองทุนรวมฯ ผู้บริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว
และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
ความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันที่สาคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้ อยละ 25 และเป็ นผู้โอนผลตอบแทนการเข้ า
ลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทจัดการ
รายการที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อมีการจองซื ้อหน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจัดตั ง้ กองทุนรวมฯกับสานักงาน ก.ล.ต.เสร็ จสิ ้น กฟผ.จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือ
หน่วยของกองทุนรวมฯในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายทังหมดในการเสนอขายครั
้
ง้ แรก และจะมีผล
ให้ กฟผ. เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมฯ
(2) ภายหลังจากหรื อในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ กองทุนรวมฯเข้ าทาสัญญาการ
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายกับ กฝผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่ง
การเข้ าทาสัญญาการลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายกับ กฝผ. ถือว่าเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรม
1. จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ โดยใช้ ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 ประเภท ได้ แก่ โรงไฟฟ้า
สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สว่ นกลางต่างๆ ซึง่ ผลการศึกษาได้ นาเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็ นทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่เหมาะสมที่
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2.

3.

4.

5.

จะใช้ ในการระดมทุน เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่มีลกั ษณะที่เข้ าใจได้ ง่ายถึงความสัมพันธ์ในการสร้ างรายได้ อีกทังการผลิ
้
ตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวัดจานวนหน่วยที่ผลิตได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตังกองทุ
้
น
รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ เสนอให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้า เนื่องจาก รายได้ ค่ าความพร้ อมจ่าย เป็ นรายได้ ค่าตอบแทนตามความพร้ อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้ าสูร่ ะบบ จึงทาให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงต่า
และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้ างจะแน่นอน ดังนัน้ จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้ นไปที่ทรั พย์สินประเภทโรงไฟฟ้า
เป็ นหลัก เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมฯ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมของ กฟผ. เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ กนั แพร่หลายทัว่ โลกเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าที่ดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั และเป็ น
โครงการที่แล้ วเสร็จ จึงมีความแน่นอนในการก่อให้ เกิดรายได้ แก่กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการ
ดาเนินงานตลอดจนการบารุงรักษา ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเป็ นประเภท
ของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมในการนารายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้ างรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายที่จะส่งมอบให้ กองทุนรวมฯ แล้ วจะเห็นได้ วา่ ลักษณะ
อุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคตไม่ได้ สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายซึง่ กองทุนรวมฯ จะได้ รับในอนาคต ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ หลักของกองทุนรวมฯ ขึ ้นอยูก่ บั จานวนชัว่ โมงความพร้ อมในการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ประสิทธิภาพในการเดินเครื่ อง และการ
บารุงรักษา เป็ นหลัก จึงทาให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คง
ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับเงินอย่างน้ อยเท่ากับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ (ซึ่งคานวณจากประมาณการ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสาเร็จจนถึงวันสิ ้นสุดของสัญญา) และใน
กรณีที่การเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้ รับค่าปรับกรณี ผิดสัญญา นอกเหนือจากมูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือ
กฟผ. จะได้ ดาเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภัย โดยเป็ นทังผู
้ ้ เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ สาหรับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อคุ้มครองความเสียหายดังนี ้
- ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All risk and Machinery
Breakdown Insurance)
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
- ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
- ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)
นโยบายการทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้

(1) ในการทาธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน
หลักเกณฑ์ของประกาศสานักงาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เรื่ องข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
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(3) บุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4) การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเข้ าทาธุรกรรมกับบุ คลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานจากกองทุนรวมฯ
ต้ องอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

(5) การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ นอกจากต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ(1)-(4) แล้ ว บริษัทจัดการจะกระทา
ได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(5.1) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมี
มูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมฯ ณ
เวลาที่มีการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคลที่ เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ต้องปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรัฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ า ของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คล
ด้ วย) ซึง่ ได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
(5.2) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญ ญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ประโยชน์จากการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่ าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ ยวข้ องดังกล่าว
แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า หรื อ
(5.3) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนรวมฯเป็ นผู้ถือหุ้นของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานกับบุคล
ที่เกี่ยวข้ อง
(2) รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (สิน้ สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)
ลาดับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ลาดับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1
36
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) *
บจก.กรุ งไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์ วิสเซส
บจก.กรุ งไทยกฎหมาย
บจก.กรุ งไทยธุรกิจบริ การ
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย
บจก.กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ ง
บจก.กรุ งไทยแอดไวซ์เซอร์รี่
นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
นายธวัช อยูย่ อด
นางดนุชา ยินดีพิธ
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
นายลวรณ แสงสนิท
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นายสมคิด ลิขิตปริ ญญา
นางสาวสุ วรรณา ตัถยาธิคม
นายเอกกมล ณ ระนอง
นางสุ ณี แนวพานิช
นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิ น
นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
นายกานต์ ลชิตากุล
นางสาววรรณรพีร์ ประกอบวรรณกิจ
นางแสงสิ ริ เนตรอัมพร
นายสมเกียรติ เรื องอุดม
นายมนตรี ทวีวิทยากุล
นางสาวอษรา เฉลิมมุข

ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นายเชิดชัย ชมพูนุกลู รัตน์
นายสุ รพล โอภาสเสถียร
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั้งเจริ ญ
นายวีระ วุฒิคงศิริกลู
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาวหัสวรา แสงรุ จิ
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกศุ ลวงศ์
นางแสงจันทร์ ลี
นายคมสันติ วงษ์อารี
นายกฤษณ์ ณ สงขลา
นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นายไพรัช มิคะเสน
นายสมชัย อมรธรรม
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นางรุ ้งตวัน อิศรพันธุ์
นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริ ฐ
นายเทอดยศ ผจงศิลป์ วิวฒั น์
นายเสรี ระบิลทศพร
นายยืนยง เทพจานงค์
นายสมภพ ประกายรุ ้งทอง

ลาดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นายชัชพล สี วลีพนั ธ์
นายกิตติศกั ดิ์ บุญราศรี
นางจุฑามาส นุชประยูร
นางสาวศิวพร วุดานุพนั ธ์
นางสาวสาเนา เขียวศิริ
นางสาวอนุตตมา บารุ งศิริ
นางสุ ภากร สุ จิรัตนวิมล
นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์
นางพรพิมพ์ โชคเหรี ยญสุ ขชัย
นายกิตติเชษฐ์ สุ รเชษฐพาณิ ช
นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
นางสาววิลาสิ นี อัศวางกูร
นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์
นางสาวมณี พร ดวงมณี
นายศักดิ์ชยั วิมลไชยจิต
นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุ วรรณ
นายวิชชุพงศ์ เจริ ญเอี่ยม
นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์
นางณัฐชนัญ วังธนากร
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

12.2 รายการระหว่ างกองทุนกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ /ทรั สตี
หรื อบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีเฉพาะรายการระหว่างกองทุน ซึง่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราและเงื่อนไขที่ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการ
12.3 ข้ อมูลการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น(Soft/Hard dollar)
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ การรั บผลประโยชน์ ตอบแทน
บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการอันเนื่องมาจากการใช้ บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามที่กล่าวให้ แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทนัน้ บริษัทต้ องกระทาด้ วย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
(3) ไม่ขดั กับผลประโยชน์ของกองทุน
(4) หรื อหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามประกาศสานักงานทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มในอนาคต
นอกจากนี ้บริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและโดย
วิชาชีพเป็ นเรื่ องที่ไม่พงึ กระทา เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริการจัดให้ แก่บริษัทหรื อพนักงานของบริษัทตาม
เทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทประกาศไว้ ภายในบริษัท ซึง่ ลูกค้ าอาจขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่
website ของบริษัท

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ ตอบแทน
ลาดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

เหตุผลในการรั บผลประโยชน์

1

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

2

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

3

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

4

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

5

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

6

ธนาคารเจพีมอร์ แกน เชส

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

7

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

8

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน
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ลาดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

เหตุผลในการรั บผลประโยชน์

9

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

10

ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ
สกอตแลนด์ เอ็น.วี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

11

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

12

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

13

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

14

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

15

ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

16

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

17

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

18

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

19

ธนาคารแห่งอเมริ กาเนชัน่ แนลแอส ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
โซซิ เอชัน่
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

20

ธนาคารออมสิ น

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

21

ธนาคาร VTB Capital plc.

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

22

ธนาคาร Credit Suisse
International

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน
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ลาดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับ

เหตุผลในการรั บผลประโยชน์

23

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

24

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
(มหาชน)
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน

25

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ
จากัด (มหาชน)
จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
กองทุน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

73

74

75

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ข้ อ มูล และอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สาหรั บงวดตั้งแต่
วันที่ 6 กรกฎาคม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ด

สาหรั บปี สิ้ นสุ ด

พ.ศ. 2558 ถึ ง

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

9.9971

10.1747

-

-

-

10.0000

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

0.5420

0.5541

0.2646

รายการกาไรทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

0.4123

0.0653

0.0201

0.9543

0.6194

0.2847

-

(0.2820)

-

(0.7200)

(0.5150)

(0.1100)

10.2314

9.9971

10.1747

9.17

6.13

2.78

21,337,712,610

20,849,066,506

21,219,412,024

0.13

0.13

0.20

5.34

5.61

2.78

21,694,280,721

21,076,013,595

21,388,333,972

ข้ อ มูล ผลการดาเนินงาน (ต่ อ หน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
บวก ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก จ่ายคืนทุน
จ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่ วนการเพิ่มขึน้ ในสิ นทรั พ ย์สุ ทธิจากการดาเนินงาน
ต่ อ มูล ค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ทธิถั วเฉลี่ ยสาหรั บปี (ร้ อ ยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อ มูล ประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี (บาท)

76

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
14.1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานที่ผ่านมา

77

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ปี 2559/2560 และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2560 กองทุนมีรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ที่กองทุนลงทุน
เท่ากับ 1,154.35 ล้ านบาท ลดลง 24.05 ล้ านบาท หรื อลดลง 2.04% เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามการตัดจาหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ดี
ในส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายไฟฟ้าที่ได้ รับตามสัญญาการเข้ าลงทุน ปรับตัวเพิ่มขึ ้น จาก 1,782.78 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น
1,819.88 ล้ านบาท ในปี 2560 สะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินที่ปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อย
ทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนฯ ได้ รับจากการลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายไฟฟ้า(การ
บันทึกบัญชี) กับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายที่ได้ รับตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย (รายได้ ที่ได้ รับจริง
จาก EGAT) มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
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จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่าผลการดาเนินงานปี 2560 กองทุนมีกระแสเงินสดที่ได้ รับจริงจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายมากกว่าการรับรู้
รายได้ ทางบัญชี จานวน 665.32 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 กองทุนรวมมีกระแสเงินสดที่ได้ รับจริงจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายน้ อย
กว่าการรับรู้รายได้ ทางบัญชี จานวน 604.38 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ภายหลังจากหักค่าใช้ จ่ายกองทุนรวมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ แล้ ว ปี 2560 กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ
1,130.38 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 25.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2.18% เนื่องจากมีรายได้ ของกองทุนในปี 2560 ลดลงจาก
ปี 2559 จานวน 24.63 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.08% โดยรายการหลักที่ลดลงคือรายได้ ดอกเบี ้ยรับ จากเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายลดลง 24.05 ล้ านบาท ตามการตัดจาหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี ้ในปี 2560 กองทุนรวมมีรายการกาไรที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จานวน 859.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จานวน 723.61 ล้ านบาท จากปี 2559 ที่จานวน 136.21
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 531.23% จึงทาให้ ปี 2560 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,990.21 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น จานวน 698.41 ล้ านบาท จากปี 2559 หรื อคิดเป็ น 54.06% ทังนี
้ ้กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เท่ากับ 1,501.56 ล้ านบาท หรื อ 0.72 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทุน เทียบกับ ปี 2559 กองทุนรวมจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เท่ากับ 1,084.46 ล้ านบาท หรื อ 0.52 บาท/หน่วย และลดทุนจานวน 588.11
ล้ านบาท หรื อ 0.282 บาท/หน่วย ดังนัน้ ปี 2559 จ่ายเงินปั นผลและลดทุนรวมจานวน 1,672.57 ล้ านบาท หรื อ 0.802 บาท/หน่วย
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
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สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กองทุนรวมมีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ปี 2560 เพิ่มขึน้ จากปี 2559 (อัตราส่วน

สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ปี 2560 และ ปี 2559 จานวน 225.15 เท่าและ148.50 เท่า ตามลาดับ) สาเหตุหลักที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจาก ปี 2560 มีรายการลูกหนี ้จากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 109.71
ล้ านบาท คิดเป็ น 36.53 % ของปี ก่อนหน้ า (รายการลูกหนี ้ ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ 409.99 ล้ านบาท และ 300.29 ล้ านบาท
ตามลาดับ) ดังนัน้ แสดงให้ เห็นว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องสูง ซึง่ กองทุนรวมมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากและเพียงพอที่จะชาระหนี ้ระยะ
สันได้
้ ดี
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
สาหรับเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ปี 2560 เท่ากับ 1,520.35 ล้ านบาท ลดลง 158.63 ล้ านบาท จากปี 2559
จานวน 1,660.98 ล้ านบาท โดยเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานมาลดลง จากการเพิ่มขึ ้นของการซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้จากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเพิ่ มขึ ้น นอกจากนันกองทุ
้
นรวมมีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,501.56 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น จานวน 0.79 ล้ านบาท
รายจ่ายงบลงทุน (CAPEX)
กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาโรงไฟฟ้า เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในสิทธิ
ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ ายไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ตามสัญ ญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ าย
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนฯ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยหรื อ EGATจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ในการดาเนินงานและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 20 ปี อันได้ แก่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า และ
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
บารุงรักษาโรงไฟฟ้า


ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรั พย์ สิน

กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 21,339.54 ล้ านบาท มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เท่ากับ
488.45 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.34% (สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 จานวน 20,851.10 ล้ านบาท) และปี 2560 กองทุนรวม
มี รายได้ จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 1,130.38 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 25.20 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.18% ตามการตัด
จาหน่ายเงินลงทุน อีกทังอั
้ ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) ปี 2560 เท่ากับ 5.30% ใกล้ เคียงกับปี 2559
(อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ปี 2559 เท่ากับ 5.54% ล้ านบาท) เนื่องจาก สินทรัพย์รวมเติบโตขึ ้น ตามการเพิ่มขึ ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมมี เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 20,688.40 ล้ านบาท ซึ่ง การกาหนด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย จะใช้ ราคาซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ซึ่งเป็ น
นิติบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดให้ มีการ
ประเมินราคาสาหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้ มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมี
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การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย จะถูกรับรู้เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในงบกาไรขาดทุน
ประเมิน ปี 2560

ประเมิน ปี 2559

ประเมิน ปี 2558

ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ราคาประเมิน
อัตราคิดลด วี ธีประเมินมูลค่า
อัตราคิดลด วี ธีประเมินมูลค่า
อัตราคิดลด วี ธีประเมินมูลค่า
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วิ ธีมลู ค่าปั จจุบนั
สิทธิ ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

20,688.40

5.08%

สุทธิ ของกระแส
เงินสด

วิ ธีมลู ค่าปั จจุบนั
20,488.13

(Discount Cash
ระยะเวลาประเมินค่า

สุทธิ ของกระแส

5.65%

เงินสด
(Discount Cash

17 ปี 6 เดือน 7 วัน

18 ปี 6 เดือน 7 วัน

วิ ธีมลู ค่าปั จจุบนั
20,956.30

5.62%

สุทธิ ของกระแส
เงินสด
(Discount Cash

19 ปี 6 เดือน 7 วัน

(เริ่ ม ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 7 กรกฎาคม 2578) (เริ่ ม ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2578) (เริ่ ม ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2559- 7 กรกฎาคม 2578)

ผู้เชีย่ วชาญอิสระที่ประเมินค่า

บจ.สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่

บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์

บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์

วันที่ประเมินค่า

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ กองทุน รวมลงทุน ในสิท ธิ รายได้คา่ ความพร้ อมจ่า ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี นับแต่วัน ที่กองทุน รวมเข้ า ลงทุน สาเร็ จ (ลงทุน วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุดวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2578)

ทังนี
้ ้กองทุนรวมได้ มีการประเมินสิทธิรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประเมิน
โดย บจ.สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ( Discount Cash Flow) ราคาประเมินเท่ากับ 20,688.40 ล้ าน
บาท ดังนี ้
หมายเหตุ กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนสาเร็ จ (ลงทุนวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)


ความสามารถและประสิทธิภาพในการทากาไรของกองทุนฯ

ในปี 2560 และ ปี 2559 กองทุนรวมมีอตั ราผลตอบแทนขันต้
้ น (Gross Profit Margin) เท่ากับ 100% เนื่องจากกองทุนรวม
ไม่มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ส่วนอัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2560 เท่ากับ 97.62% ลดลง
เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 97.72%
ความสามารถและประสิทธิภาพในการชาระหนี ้
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืม


ผลตอบแทนของกองทุน

หากพิจารณาถึงการจ่ายเงินปั นผล ปี 2560 กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหน่วยสาหรับผลการดาเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.72 บาท/หน่วย ซึ่งทาให้ อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยอยู่ที่
7.41% เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 9.718 บาท/หน่วย) และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยอยู่ที่ 6.49% เมื่อเทียบกับราคาตลาดต่อหน่วย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (10.60 บาท/หน่วย) ทังนี
้ ้ โดยเพิ่มขึ ้น
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1

(เริ่ ม ตั ้งแต่ 1 ต

บจ.ด

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 ที่อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยอยู่ที่ 5.35% เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์
ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 9.718 บาท/หน่วย)และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยอยูท่ ี่ 4.95% เมื่อเทียบกับ
ราคาตลาดต่อหน่วย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (10.40 บาท/หน่วย) โดยเงินปั นผลคิดเป็ นเงินจานวน 1,501.56 ล้ านบาท
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

ประวัติการจ่ายเงินลดทุนของกองทุนรวม
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4.2 ปั จจัยที่มีกระทบต่ อการดาเนินงานของกองทุน
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม สรุปได้ ดงั นี ้
1. การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าฯ : ในกรณีที่โรงไฟฟ้าฯ ไม่สามารถเดิ นเครื่ องตามชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายที่ระบุไว้ ในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายหรื อการหยุดซ่อมบารุงรักษาไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ รายได้ ของกองทุน
รวมจะลดลง อย่างไรก็ดี EGAT เป็ นผู้บริ หารโรงไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศไทย อีกทัง้ EGAT ได้
วางแผนการซ่อมแซมและบารุงรักษาไว้ อย่างดีเพื่อให้ โรงไฟฟ้าฯ มีชวั่ โมงความพร้ อมจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา
2. การขึ ้นค่าเบี ้ยประกันภัย: เนื่องจากการทาประกันภัยจะต้ องมีการต่ออายุเป็ นรายปี ดังนันกองทุ
้
นรวมอาจมีความเสี่ยง
จากค่าเบี ้ยประกันภัยของโรงไฟฟ้าฯ ที่อาจจะปรับสูงขึ ้น และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ ที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวม
ทังนี
้ ้ ค่าเฉลี่ยค่าเบี ้ยประกันภัยทังหมดคิ
้
ดเป็ นประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมจะได้ รับ
อย่างไรก็ดี การทาประกันภัยดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบร่ วมกันระหว่าง EGAT และ ผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ในปี
2560 ค่าเบี ้ยประกันภัยยังอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) เป็ นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จดั ตั้งและจดทะเบียน
เป็ นกองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยไม่มีกาหนดอายุของโครงการ กองทุนรวมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อระดมเงินทุนและนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ าและสิ ทธิ ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ ยังมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นๆ อันได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ เพื่อให้กองทุนรวมฯ
สามารถบรรลุการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ได้เข้าทาสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยเป็ น
การลงทุนในสิ ทธิ ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่ งประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 หลังหัก
ส่ วนลด และค่ าปรั บ จากความไม่ พ ร้ อ ม ตามสั ดส่ วนของรายได้ค่ าความพร้ อ มจ่ าย 1 (Availability Payment 1 : AP1) ที่ ถูก
กาหนดไว้ในแต่ละปี ดาเนิ นงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และเบี้ยประกันภัย สัญญาดังกล่าวมีอายุ 20
ปี
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
กองทุนรวมฯ บริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั จัดการ”)
โดยมีธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ งถือหน่วยลงทุนร้อยละ
25 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจาหน่ายแล้ว
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากนี้
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชี สาหรับกิจการที่ดาเนิ น
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลัก คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิ บายในนโยบาย
การบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและการ
ใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้ นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชี ของกองทุ นรวมฯ ไปถื อปฏิ บตั ิ และต้อง
เปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบ
การเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯข้อ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงิ นตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี การ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความที่เกี่ยวข้อง (รวมเรี ยก“มาตรฐานการ
บัญชี”)
มาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวนั้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่อข้อมูลทางการเงินที่นาเสนอ
มาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และกองทุนรวมฯ ยังมิได้นามาใช้ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของ
กิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มี
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกาไรทางภาษี ในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในมูลค่าที่ สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หกั ภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หัก
ภาษีน้ นั
-
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (รวมเรี ยก

“มาตรฐานการบัญชี”) (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และกองทุนรวมฯ ยังมิได้ นามาใช้ ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ 2560 (ต่อ)
-

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้ มีการอธิบายให้ ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตาม

ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ ให้ ถือปฏิบตั ิกบั ส่วนได้ เสียที่ถกู จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
ผู้บริหารของบริ ษัทจัดการได้ ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญ
ต่อกองทุนรวมฯ ยกเว้ นเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
กองทุนรวมฯ กาหนดรายการเทียบเท่าเงินสด ซึง่ ได้ แก่ เงินฝากสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ มีอายุครบกาหนดไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ได้ มา
2.4

เงินลงทุน

เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ได้ แก่ เงินลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนเริ่มแรกแสดง
ในราคาที่ได้ มารวมกับต้ นทุนเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ ้น
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การกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ณ วันที่ในงบการเงินโดยใช้
ราคาซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมิน
ค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ กองทุนรวมฯจะจัดให้ มีการประเมินราคาสาหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และ
จัดให้ มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่า
เงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย จะถูกรับรู้
เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในงบกาไรขาดทุน ณ วันที่วดั มูลค่า
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2.4

เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินลงทุนในหลักทรั พย์ เป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ได้ แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาล เงินลงทุนดังกล่ าวแสดง
ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม โดยมูลค่ ายุตธิ รรมของพันธบัตรที่มีอายุต่ากว่ า 90 วัน คานวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุ
คงเหลือของตราสารเท่ ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย หรื ออัตราผลตอบแทนที่ได้ มา
สาหรั บตราสารที่จะครบกาหนดอายุภายใน 90 วันนับตัง้ แต่ วันที่ลงทุน ถ้ าฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหรื อ
สภาวะของตลาดเงินมิได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมีนัยสาคัญ
กองทุนรวมฯ บันทึกกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ จากการวัดค่ าเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่ า
ในการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่ างระหว่ างมูลค่ ายุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิท่ ไี ด้ รับจากการจาหน่ ายเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน กรณีท่ จี าหน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้
ในตราสารหนีช้ นิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ ายจะกาหนดโดยใช้ วธิ ีถัวเฉลี่ย
ถ่ วงนา้ หนัก
2.5

การรั บรู้ รายได้

รายได้ ดอกเบีย้ รั บรู้ ในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์ คงค้ าง
2.6

ค่ าใช้ จ่าย

ค่ าใช้ จ่ายรั บรู้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
2.7

ภาษีเงินได้

กองทุนรวมฯ ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลในประเทศไทย
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3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการลดทุน

3.1

การจ่ ายเงินปั นผล

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ ในกรณีท่ ีกองทุนรวมฯ
มีกาไรสะสมเพียงพอ
3.1.1 การจ่ ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ ละรอบปี บัญชีไม่ น้อยกว่ าร้ อย
ละ 90
ของกาไรสุทธิท่ ีปรั บปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ อนุญาตเป็ นครั ง้ คราว)
“กาไรสุทธิท่ ีปรั บปรุ งแล้ ว” หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทาการปรั บปรุ งด้ วยรายการดังต่ อไปนี ้
(ก)
การหักกาไรที่ยังไม่ เกิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทัง้ การ
ปรั บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ
(ข)
การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กันไว้ เพื่อซ่ อมแซม บารุ งรั กษาหรื อปรั บปรุ งกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่ างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และหนังสือชีช้ วนหรื อที่บริษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบล่ วงหน้ า หรื อตามที่
ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติอนุมัติ
ในกรณีท่ ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ ใช่ เงินสด เช่ น ค่ าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ ายหรื อผลขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้
(Unrealised Loss) เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (ข) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่ เกินกว่ า
ผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (ข) ข้ างต้ น ในแต่ ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ใช่ เงินสด
3.1.2

ในกรณีท่ กี องทุนรวมฯ มีกาไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
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3.1

การจ่ ายเงินปั นผล (ต่ อ)

3.1.3

ในกรณีท่ กี องทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ จ่ายเงินปั นผล

เงื่อนไขและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
ในการพิจารณาจ่ ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลระหว่ างกาลที่จะประกาศจ่ ายต่ อหน่ วยลงทุนระหว่ างปี บัญชีมีมูลค่ า
ต่ากว่ าหรื อเท่ ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ จี ะไม่ จ่ายเงินปั นผลในครั ง้ นัน้ และให้ สะสมเงินปั นผล
ดังกล่ าวเพื่อนาไปจ่ ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้ มีการจ่ ายในงวดถัดไป
บริษัทจัดการจะจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนภายใน 90 วันนับตัง้ แต่ วันสิน้
รอบระยะเวลาบัญชีท่ ีเกี่ยวข้ องหรื อรอบการจ่ ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ภายใน 90 วัน นับตัง้ แต่ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีท่ ีมีการจ่ ายเงินปั นผลนัน้ โดยในกรณีท่ ีบริษัทจัดการไม่
สามารถจ่ ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่ าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต.
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
3.2

การลดทุน

กองทุนรวมฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดังต่ อไปนี ้
3.2.1 การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
อย่ างชัดแจ้ ง
กรณีตามข้ อ 3.2.1 ให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ ผ้ ูถือหุ้นหน่ วย
ลงทุนจากสภาพคล่ องส่ วนเกินจากกระแสเงินสดรั บของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ ายเงินปั นผล
ในคราวใดๆ จากกาไรสุทธิท่ ีปรั บปรุ งแล้ วของกองทุนรวมฯ และ/หรื อจากสภาพคล่ องส่ วนเกินจากกระแสเงินสด
รั บของกองทุนรวมฯ ซึ่งไม่ สามารถนาไปจ่ ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ โดยให้ บริษัทจัดการ
ดาเนินการลดทุนทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90 ของสภาพคล่ องส่ วนเกินที่เกิดขึน้
ประจางวดปี บัญชีดังกล่ าวนัน้ เว้ นแต่ ในกรณีท่ มี ีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการได้ ชีแ้ จ้ งเป็ นหนังสือต่ อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นไปตามที่กล่ าวมานีใ้ ห้ บริษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทันทีโดยไม่ จาต้ องได้ รับ
อนุมัตโิ ดยมติของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนในแต่ ละคราวอีกแต่ อย่ างใด
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3.2

การลดทุน (ต่ อ)

3.2.2 กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่ องส่ วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ ายทรั พย์ สนิ กิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานและ
การจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นีต้ ้ องปรากฏข้ อเท็จจริงด้ วยว่ ากองทุนรวมฯไม่ มีกาไรสะสมเหลืออยู่
แล้ ว
3.2.3 กองทุนรวมฯ มีรายการค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ใช่ เงินสด และไม่ มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิท่ ี
ปรั บปรุ งแล้ วของกองทุนรวมฯ
3.2.4

กรณีอ่ ืนใดที่มีมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

4

ประมาณการทางบัญชีท่ ีสาคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ ได้ มีการประเมินทบทวนอย่ างต่ อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐาน
ของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ ถงึ เหตุการณ์ ในอนาคตที่เชื่อว่ ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ ขณะนัน้
กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ ตรงกับผลที่เกิดขึน้ จริง ประมาณทางการบัญชีท่ ีสาคัญและข้ อสมมติฐานที่มีความ
เสี่ยงอย่ างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปรั บปรุ งยอดคงเหลือของสินทรั พย์ และหนีส้ ินในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดังนี ้
มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึ่งไม่ มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้
ขายคล่ อง วัดมูลค่ าโดยใช้ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะได้ รับจากสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายคิดลดด้ วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีก้ องทุนรวมฯ ใช้ ผ้ ูประเมิน
อิสระในการประเมินราคา
ของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย (หมายเหตุฯ ข้ อ 7)
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การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน

วัตถุประสงค์ ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนนัน้ เพื่อดารงไว้ ซ่ งึ ความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุนและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่ มี ี
ส่ วนได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซ่ งึ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรั บโครงสร้ างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรั บนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่ วย
ลงทุน การคืนทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน การออกหน่ วยลงทุนใหม่ หรื อการขายทรั พย์ สนิ เพื่อลดภาระหนีส้ นิ ที่
อาจเกิดขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนและข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
6

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน

กองทุนรวมฯ ดาเนินงานในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายจากการประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าและดาเนินงานในประเทศไทยเท่ านัน้ ดังนัน้ จึงไม่ มีความ
จาเป็ นในการแสดงข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
7

เงินลงทุนตามมูลค่ ายุตธิ รรม

กองทุนรวมฯ ใช้ วธิ ีราคาตลาดในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของสินทรั พย์ และหนีส้ นิ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ ต้องวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม ยกเว้ นในกรณีท่ ไี ม่ มีตลาดที่มีสภาพคล่ อง หรื อไม่
สามารถ
หาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องได้ กองทุนรวมฯ จะใช้ วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ ในการวัดมูลค่ า
ยุตธิ รรมของสินทรั พย์ และหนีส้ ินดังกล่ าวแทน
ลาดับชัน้ ของมูลค่ ายุตธิ รรม
ในการนาเทคนิคการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมข้ างต้ นมาใช้ กองทุนรวมฯ จะต้ องพยายามใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ หรื อหนีส้ นิ ที่จะวัดมูลค่ ายุตธิ รรมนัน้ ให้ มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 13 เรื่ อง มูลค่ ายุตธิ รรม กาหนดลาดับชัน้ ของมูลค่ ายุตธิ รรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้ อมูลที่
นามาใช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม ดังนี ้
ข้ อมูลระดับที่ 1 ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ ต้องปรั บปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บสินทรั พย์ หรื อ
หนีส้ ินอย่ างเดียวกัน
ข้ อมูลระดับที่ 2 ใช้ ข้อมูลอื่นข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในข้ อมูลระดับ 1 ทัง้ ที่สามารถ
สังเกตได้ โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคา) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรั บสินทรั พย์ นัน้
หรื อหนีส้ ินนัน้
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ข้ อมูลระดับที่ 3 ใช้ ข้อมูลสาหรั บสินทรั พย์ หรื อหนีส้ นิ ซึ่งไม่ ได้ มาจากข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ จากตลาด (ข้ อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ )
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7

เงินลงทุนตามมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
รวมสิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
รวมสิ นทรัพย์

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

พ.ศ. 2560
(หน่ วย: บาท)
รวม

-

245,255,739

-

245,255,739

-

- 20,682,400,000 20,682,400,000
245,255,739 20,682,400,000 20,927,655,739

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

พ.ศ. 2559
(หน่ วย: บาท)
รวม

-

61,571,928

-

61,571,928

-

- 20,488,130,000 20,488,130,000
61,571,928 20,488,130,000 20,549,701,928

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย

7

เงินลงทุนตามมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
108

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
มูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยค านวณโดยใช้ วิ ธี ป ระเมิ น ราคา
ตามรายได้ (Income approach) ใน การค าน วณ มู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของรายได้ ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยใน รู ปกระแส เงิ น ส ด
ใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ผถู ้ ือหุ ้นคาดว่าจะได้รับ (Return on Equity) เป็ นอัตราคิดลดร้อยละ 5.08 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 5.65
ต่ อ ปี ) ก อ ง ทุ น ร ว ม ฯ ไ ด้ ว่ าจ้ างผู ้ ป ร ะ เมิ น อิ ส ร ะ ใน ก าร ค าน ว ณ มู ล ค่ ายุ ติ ธ ร ร ม ส าห รั บ ก าร ร าย งาน ใน
งบการเงินทุกปี และจัดให้มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส ผูป้ ระเมิ นอิสระจะรายงานโดยตรงต่อ
ผูจ้ ดั การของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยหากอัตราผลตอบแทนที่ผถู ้ ือ
หุ ้นคาดว่าจะได้รับ (Return on Equity) เพิ่มขึ้ นและลดลงประมาณร้ อยละ 0.50 ต่อปี จะส่ งผลให้มูลค่ายุติธรรมของรายได้ค่า
ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย ล ด ล ง ป ร ะ ม า ณ 754 ล้ า น บ า ท แ ล ะ เ พิ่ ม ขึ้ น 796 ล้ า น บ า ท ต า ม ล า ดั บ
(พ.ศ. 2559: ลดลง 765 ล้านบาทและเพิม่ ขึ้น 809 ล้านบาท ตามลาดับ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
เงินลงทุนในสั ญญาการ
เงินลงทุนใน
เข้ าลงทุนในรายได้
หลักทรัพย์
ค่ าความพร้ อมจ่ าย
บาท
บาท
ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
บวก ซื้ อเพิม่ ขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หัก จาหน่าย
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บวก ซื้ อเพิม่ ขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หัก จาหน่าย
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

8

14,970,862
1,741,295,725
4,120,812
(1,698,820,963)
5,492
61,571,928
1,850,902,952
3,535,827
(1,670,786,327)
31,359
245,255,739

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
109

20,956,300,000
(604,377,974)
136,207,974
20,488,130,000
(665,524,295)
859,794,295
20,682,400,000

รวม
บาท
20,971,270,862
1,741,295,725
4,120,812
(2,303,198,937)
136,213,466
20,549,701,928
1,850,902,952
3,535,827
(2,336,310,622)
859,825,654
20,927,655,739

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00
ต่อปี
9

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุน มีดงั นี้

ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
จ่ายคืนทุน
ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ่ายคืนทุน
ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จานวนหน่ วยลงทุน
ทีจ่ ดทะเบียน
ออกจาหน่ าย
และชาระแล้ว

มูลค่ าหน่ วยละ
บาท

บาท

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

10.0000
(0.2820)
9.7180
9.7180

20,855,000,000
(588,111,000)
20,266,889,000
20,266,889,000

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อในวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้
อนุมตั ิให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.0610 บาท คิดเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 127.22 ล้านบาท กองทุนรวมฯ ได้จ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 กันยายน
พ . ศ . 2559 ซึ่ ง ก า ร ล ด ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร จ่ า ย ล ด ทุ น
จากรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ
ในการประชุ มคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้
อนุมตั ิให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.2210 บาท คิดเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 460.90 ล้านบาท กองทุนรวมฯ ได้จ่ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ธันวาคม
พ . ศ . 2559 ซึ่ ง ก า ร ล ด ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร จ่ า ย ล ด ทุ น
จากสภาพคล่องส่ วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุน ซึ่ งไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ

9

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของกาไรสะสม มีดงั นี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
110

พ.ศ. 2559

บาท
ยอดต้นปี
บวก รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 7)
หัก จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 10)
ยอดปลายปี
10

บาท

582,177,506
364,412,024
1,130,380,450 1,155,584,516
859,825,654
136,213,466
(1,501,560,000) (1,074,032,500)
1,070,823,610
582,177,506

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้
มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สาหรั บงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1200 บาท เป็ นจานวนเงิน ทั้งสิ้ น 250.26 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
แล้วในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ครั้งที่ 29/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย เงิ น ปั น ผ ล จ า ก ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ส า ห รั บ ง ว ด ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 ม ก ร า ค ม
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1800 บาท เป็ นจานวนเงิน ทั้งสิ้ น 375.39 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแล้วในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้มี
ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย เงิ น ปั น ผ ล จ า ก ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ส า ห รั บ ง ว ด ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 เม ษ า ย น
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท เป็ นจานวนเงิน ทั้งสิ้ น 437.955 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก าร ล ง ทุ น ข อ ง Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ค รั้ ง ที่ 7/2560
เมื่ อวันที่ 16 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากรายได้จากการลงทุ นสุ ทธิ สาหรั บงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท เป็ นจ านวน เงิ น ทั้ งสิ้ น
437.955 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

11

รายได้ ดอกเบีย้ รับ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
- จากเงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
- จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
111

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,154,354,673
3,535,827

1,178,406,124
4,120,812

- จากเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ
12

13,766
1,157,904,266

3,461
1,182,530,397

ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษั ท จั ด การมี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ด การจากกองทุ น รวมฯ เป็ นรายเดื อ นในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1.00 ต่ อ ปี
(ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื่ นใดในท านองเดี ยวกัน) ของมู ลค่ าทรั พย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุ นรวมฯ ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่ งจะต้องจ่ายให้บริ ษทั จัดการจะไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาทต่อปี
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมฯ จะมี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นรายเดื อ นในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.10 ต่ อ ปี
(ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ หรื อภาษี อื่ น ใดในท านองเดี ย วกัน ) ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ นสุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมฯ
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่ จาเป็ นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่ องโดยตรงกันการปฏิบตั ิ
หน้าที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็ นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉ พ าะ ห รื อ ภ าษี อื่ น ใด ใน ท าน อ งเดี ยวกั น ) ข อ งเงิ น ทุ น จด ท ะเบี ยน ข อ งก อ งทุ น รวม ฯ ทั้ งนี้ จะไม่ เกิ น ก ว่ า
5 ล้านบาทต่อปี

112

13

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ กองทุ น รวมฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม กองทุ น รวมฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยกองทุ นรวมฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับกองทุ นรวมฯ รวมถึง
กิจการที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็ นกิจการย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยัง
หมายรวมถึ งกิ จการร่ วมและบุ ค คลซึ่ งถื อ หน่ วยลงทุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อมและมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
•
•
•
ก)

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จัดการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นผูโ้ อนผลตอบแทนการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่ระบุไว้
ในสัญญา
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,154,354,673

1,178,406,124

บริ ษทั จัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ

9,809,031

9,747,144

ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

3,362,595

3,272,859

ผูโ้ อนผลตอบแทนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
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รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ลูกหนีแ้ ละยอดค้ างชาระทีเ่ กิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

409,993,872

300,288,823

ยอดค้ างชาระทีเ่ กิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ
บริ ษทั จัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

830,057

823,361

ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย

281,184

273,995

ลูกหนีจ้ ากการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ
ผูโ้ อนผลตอบแทนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย
- ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

14

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์ทางการเงินที่อาจทาให้กองทุนรวมฯ มี
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ ยงในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนรวมฯได้ดารงสิ นทรัพย์ เช่น เงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ที่เพียงพอเพื่อดารงสภาพคล่อง
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้จากสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนด
ที่ส้ นั

15

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร จั ด ก าร ล ง ทุ น ข อ ง Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ค รั้ ง ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหน่ วยลงทุ นละ 0.1900 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 396.25
ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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