รายงานประจําปี

สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
“KTAM Happy Life Happy Investment”
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ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริ ษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดําเนินการของ
กองทุนให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ให้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจให้ บริ ษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสําคัญของกองทุน
(1) สาระสําคัญของกองทุน
 ข้ อมูลที่สาํ คัญของกองทุน เช่ น ชื่อกองทุน ประเภท ทุนชําระแล้ ว อายุ (ถ้ ากําหนด) ผู้จดั การกองทุน
และทรัสตี
- ชื่อ

: กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

- ชื่อย่ อ

: EGATIF

- ประเภทโครงการ

: เป็ นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปประเภท
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

- อายุโครงการ

: ไม่มีกําหนดอายุ ทังนี
้ ้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ (สัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย เริ่ม 8 กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุด 7 กรกฎาคม
2578)

- ลักษณะโครงการ

: ระบุเฉพาะเจาะจง

- ผู้จัดการกองทุน

: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

- ผู้ดูแลผลประโยชน์

: ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

 สรุ ปข้ อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินหลัก ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี ลักษณะการลงทุน ราคาที่ลงทุน ลักษณะ
การจัดหาผลประโยชน์ วันที่มีการประเมินมูลค่ าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินครัง้ ล่ าสุด และ
ราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินมูลค่ าหรือสอบทานการประเมินมูลค่ าครัง้ ล่ าสุด
- สรุ ปข้ อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินหลัก ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี :
- ลักษณะการลงทุน

: กองทุนลงทุนในสัญญารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระหว่าง กฟผ. และ กองทุนรวมฯจ่าย มีอายุ 20 ปี
นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนใน สัญญาการรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่าย เริ่ม 8 กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุด 7 กรกฎาคม 2578

- ราคาที่ลงทุน

: 20,855 ล้ านบาท

- ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ : สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
(เริ่ม 8 กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุด 7 กรกฎาคม 2578)
- วันที่มีการประเมินมูลค่ าหรือสอบทานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินครั ง้ ล่ าสุด : วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินมูลค่ าหรือสอบทานการประเมินมูลค่ าครัง้ ล่ าสุด : 20,083.05 ล้ านบาท
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 สรุ ปข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ลงทุน หากกองทุนให้ เช่ า
ระยะยาวหรือให้ เช่ าเหมา ให้ สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าด้ วย
-ไม่มี ในกรณีท่มี ีการรับประกันรายได้ ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ให้ ระบุข้อมูลที่สาคัญ เช่ น เงื่อนไข การ
รับประกันรายได้ ข้ อมูลผู้รับประกันรายได้ และอันดับความน่ าเชื่อถือ (ถ้ ามี)
-ไม่มี สรุ ปเหตุการณ์ ท่มี ีนัยสําคัญที่กระทบต่ อการดําเนินงานของกองทุน (Milestone) ในปี ที่ผ่านมา เช่ น การ
ลงทุนเพิ่มหรือการจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน การเปลี่ยนแปลงผู้เช่ ารายใหญ่ เป็ นต้ น
-ไม่มี สรุ ปข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) เช่ น ผู้ให้ ก้ ู สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
-ไม่มี ข้ อมูลการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทุนย้ อนหลังอย่ างน้ อย 5 ปี (ถ้ ามี)
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผล
ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผล (บาท)
วันปิ ดสมุด
ครั ง้ ที่
ผลการดําเนินงานงวด
วันจ่ ายเงินปั นผล
ทะเบียน
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
1
6 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย.2558
229,405,000
0.1100
30 พ.ย.2558
16 ธ.ค.2558
2

1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค.2558

239,832,500

0.1150

29 ก.พ.2559

14 มี.ค.2559

3

1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค.2559

625,650,000

0.3000

31 พ.ค.2559

14 มิ.ย.2559

4

1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย.2559

208,550,000

0.1000

30 พ.ย.2559

15 ธ.ค.2559

5

1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค.2559

250,260,000

0.1200

28 ก.พ.2560

15 มี.ค.2560

6

1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค.2560

375,390,000

0.1800

30 พ.ค.2560

13 มิ.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

2 มี.ค.2561

15 มี.ค.2561

10

1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค.2561

428,570,250

0.2055

31 พ.ค.2561

15 มิ.ย.2561

11

1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย.2561

364,962,500

0.1750

31 ส.ค.2561

14 ก.ย.2561

12

1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย.2561

444,211,500

0.2130

30 พ.ย.2561

14 ธ.ค.2561

13

1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561

409,800,750

0.1965

1 มี.ค.2562

15 มี.ค.2562

14

1 ม.ค.2562 – 31 มี.ค.2562

417,700,000

0.2000

31 พ.ค.2562

14 มิ.ย.2562

15

1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562

375,390,000

0.1800

29 ส.ค.2562

16 ก.ย.2562

16

1 ก.ค.2562 – 30 ก.ย.2562

437,955,000

0.2100

2 ธ.ค.2562

16 ธ.ค.2562

17

1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562

396,245,000

0.1900

2 มี.ค.2563

16 มี.ค.2563
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 ค่ าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุนสําหรับรอบปี บัญชีท่ ี
ผ่ านมา โดยให้ ระบุจาํ นวนเงินและร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิโดยใช้ มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิถัวเฉลี่ยราย
ไตรมาส
- ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ในรอบปี บัญชี 2562

:

9,788,420.00

บาท

- ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในรอบปี บัญชี 2562

:

3,332,709.00

บาท

- ค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีในรอบปี บัญชี 2562

:

1,237,002.00

บาท

- ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนในรอบปี บัญชี 2562

:

4,987,681.00

บาท

- ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในรอบปี บัญชี 2562

:

10,517,035.00 บาท

(2) ความเสี่ยงที่สาํ คัญของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 ระบุรายการปั จจัยความเสี่ยงที่ผ้ ูจัดการกองทุนเห็นว่ า อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่ างมีนัยสําคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่ าวอาจทําให้ ผ้ ูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ ได้ รับผลตอบแทนใน
อัตราที่ควรจะได้ รับ
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรื อโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
1.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น นํ ้าท่วม แผ่นดินไหว หรื อ อุบตั ิภยั เป็ นต้ น
1.2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรื อความสามารถจ่ายเงินปั นผล
ของกองทุนรวมฯ
1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ อาจมิได้
เป็ นหรื อบ่งชี ้ถึงมูลค่าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
1.4 ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
1.5 ในเบือ้ งต้ น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้ เพียงแหล่งเดียว หากสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายสิ น้ สุดหรื อถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ ใหม่ได้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจส่งผลให้ มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้
1.6 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้ านการเงินจํากัดสําหรับการประเมินผล
การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพื่อการตัดสินใจเข้ าลงทุน

3

1.7 ผลการดําเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่งปั น
ส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริยาย
1.8 บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ประสบความสําเร็ จได้
และอาจตกลงแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทุน
1.9 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่างจํากัด
2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
2.1 กองทุนรวมฯ จะเป็ นนิติบุคคลที่ตงั ้ ขึ ้นใหม่ที่ไม่มีกิจกรรมสร้ างรายได้ หรื อทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือไปจาก
สิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
2.2 การศึกษาและเข้ าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่องหรื อมีความไม่ถกู ต้ อง
2.3 การที่บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
และการพึ่งพา กฟผ. สําหรับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
2.4 การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายหรื อการขาดแคลนแหล่ง
เชื ้อเพลิงในระยะยาวสําหรับการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
2.5 การขาดนํ า้ ในการผลิ ต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
2.6 การที่ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ได้ รับ ความเสี ย หายอาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
2.7 การที่อปุ กรณ์เครื่ องจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
2.8 การประกันภัยสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
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2.9 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ
2.10 การนัดหยุดงาน การเรี ยกร้ องและข้ อพิพาทต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. และการคัดค้ านจากสาธารณชน
ในการดําเนินการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
3.1 ตลาดสําหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน
3.2 ราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคา
เท่ากับหรื อมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจํานวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนได้
3.4 กฟผ. ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น จะมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยั สําคัญ
บนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ
3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในหน่วยลงทุนหรื อรักษาระดับการจ่ายเงินปั น
ผลได้
3.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการได้
3.7 จํานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้ อยกว่าจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในครัง้ นี ้
3.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้
3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้ องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรื อ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทําให้ ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด หรื อเป็ นเหตุให้ สํานักงาน ก.ล.ต.
้
นรวมฯ
เพิกถอนการอนุมตั ิการจัดตังกองทุ
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3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จ
3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุน
รวมฯ เมื่ อได้ มีการยื่น เสียภาษี เว้ นแต่จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ กําหนดและผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง
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ส่ วนที่ 2 การดําเนินกิจการของกองทุน
1) ข้ อมูลกองทุน
1.1

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

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

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง
จํานวนเงินทุนของโครงการ :
- 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 จํากัด (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) จํากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
โทรสาร 0-2724-5058
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2)

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้ อมูลทั่วไป
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของกองทุน
กองทุนรวมฯ จัดตัง้ ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศโดยนําเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ไปลงทุน ในกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานและสิ ท ธิ ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยเป็ นหลัก ซึ่ง มี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่ อ เป็ นรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทุน รวมฯ ตลอดอายุข องกองทุ น รวมฯ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก องทุ น รวมฯ สามารถจ่ า ย
ผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ เงื่อนไขตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
กองทุน รวมฯ นํ า เงิน ที่ ได้ จ ากการเสนอขายครั ง้ แรกไปลงทุน ในสิ ท ธิ ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ จากการ
ดําเนินงานบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเข้ า ทําสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อ มจ่ายซึ่งมี
กําหนดอายุของสัญ ญา 20 ปี ซึ่งนับตั ้งแต่วนั ที่กองทุนรวมฯเข้ าลงทุนสําเร็ จจนถึงวันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย คือ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578




2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง-

2.3

โครงสร้ างของการบริหารจัดการกองทุน

กองทุนฯ นําเงินที่ระดมทุนได้ จากนักลงทุนไปลงทุนในรายได้ ในอนาคตจากความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือชุดที่
1 เป็ นระยะเวลา 20 ปี
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตจะเป็ นผู้บริ หารจัดการ บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือชุดที่ 1 ตลอดระยะเวลาสัญญาเข้ าลงทุนใน
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
8





กองทุน ฯ มี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน กรุ งไทย จํ า กัด (มหาชน) เป็ นผู้บ ริ ห ารจัด การกองทุน บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดเป็ นนายทะเบียนกองทุนและธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)เป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยนักลงทุนสถาบันทัว่ ไปและนักลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันทังสิ
้ ้นร้ อยละ
75 และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศถือหน่วยลงทุน ร้ อยละ 25 ของเงินลงทุนทังหมด
้
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2.4

ข้ อมูลของทรัพย์ สินของกองทุน
2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน
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2.4.2 รายละเอียดทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์ สิน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
รายละเอียดทรัพย์ สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประเภททรัพย์ สิน : สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ลําดับ
รายละเอียด
รายละเอียดทรัพย์ สิน/ที่ตงั ้
1 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตังอยู
้ ่ที่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บาง
กรวย อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยเข้ าลงทุนในสัญญาการเข้ า
ลงทุนรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย กับ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ ซึง่ มีกําลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ (Gross Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ กําลัง
ผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมีกําลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 670.0 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จาก
สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ด้ วยการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ใน
11

ลําดับ

2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด

รายละเอียดทรัพย์ สิน/ที่ตงั ้
อนาคตจากการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอดอายุสญ
ั ญาการ
เข้ าลงทุนรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย จํานวน 20 ปี *
ราคาที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน (ล้ านบาท)
20,855
วิธีประเมินมูลค่ า
วีธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)
บริษัทผู้ประเมินราคา
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
วันที่ประเมิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาประเมิน(ล้ านบาท)**
20,083.05
ใช้ ระยะเวลาประเมินค่ า
15 ปี 6 เดิอน 7 วัน (เริ่ มตังแต่
้ มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2578)
อัตราคิดลด
4.36%
หมายเหตุ *กองทุนรวมลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวม เข้ าลงทุนสําเร็จ
(ลงทุนวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้ สุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)
กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในทรัพย์ สินที่เป็ นโครงการที่ไม่ แล้ วเสร็จต้ องมีการรายงานความคืบหน้ าของ
โครงการพร้ อมทัง้ ระบุเหตุผลด้ วยว่ าทําไมยังไม่ แล้ วเสร็จ
-ไม่มี2.4.3 รายละเอียดการลงทุนในทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานหรื อสิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรั พย์ แต่ ละรายการใน รอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ ามี)
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและผู้ขายผู้ให้ เช่า
ผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานแล้ วแต่กรณี
-ไม่มี(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทังสองราย
้
เช่น วันที่ทําการประเมินค่าราคาที่ได้ จากการประเมินค่า วิธีที่
ใช้ ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินทรัพย์สิน
-ไม่มี(3) ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานค่าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ อง
กับการลงทุน
-ไม่มี(4) กรณีการลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนเพิ่มในทรัพย์
สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
-ไม่มีการลงทุนเพิ่ม2.4.4 ระบุรายละเอียดการจําหน่ ายทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานแต่ ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี (ถ้ ามี) ต้ องระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยดังนี ้
(1) วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหน่ายทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
-ไม่มี12

(2) เหตุผลในการจําหน่ายและประโยชน์ที่กองทุนได้ รับจากการทํารายการ พร้ อมทังความเห็
้
นของ
ผู้จดั การกองทุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
-ไม่มี(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จําหน่ายของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เช่น วันที่ทํา
การประเมินมูลค่า ราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า ชื่อผู้
ประเมินมูลค่า
-ไม่มี(4) ราคาที่ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินที่จําหน่าย กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
-ไม่มี(5) กรณีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ระบุเหตุผลหรื อเงื่อนไขที่ทํา
ให้ รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมตั ิจากผู้ถือ
-ไม่มี2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.5.1 อธิบายการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่งประกอบด้ วย รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต์ หลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม
ตามสัดส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ที่ถกู กําหนดไว้ ในแต่ละปี ดําเนินงานตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย และเบี ้ยประกันภัย โดยค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เป็ นรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่สะท้ อนเงินลงทุน ต้ นทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งค่าความพร้ อมจ่าย AP1 จะ
เกิดขึ ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้ อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และสามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบส่งเมื่อศูนย์ควบคุมฯ สั่งการ 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 คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1
(Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึ่งอัต ราค่า ความพร้ อมจ่ า ย APR1 ได้ ถูก กํ า หนดเป็ นเงิน บาทต่ อ กิ โลวัต ต์ ต าม
ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย โดย CAH และ อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 จะถูกกําหนดไว้ แต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่าย นัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการดูแลและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ มีกําลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาและมีความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าตามชัว่ โมงที่ได้ มีการระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
เท่านัน้
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นอกจากนี ้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมเนื่องจากเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้ มีการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการทําประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกั น ภั ย ความรุ น แรงทาง
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 ้นอยู่กบั การแข่งขันและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคํานึงถึงความต้ องการใช้ ไฟฟ้าใน
อนาคต และ/หรื อ การบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน อาทิ ค่าเชือ้ เพลิง แต่ขึน้ อยู่กับกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ
Contracted Available Hour (CAH) จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คงภายใต้ การเข้ าลงทุนในสิทธิใน
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
นอกจากนี ้ ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึง่ กําหนดไว้ ใน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่
กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้ างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงสุดท้ าย
ก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดังกล่าว
การปรับปรุ งประสิทธิภาพและแผนการซ่ อมบํารุ ง
ตามที่กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุน”) ได้ รับ
อนุญาตให้ ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทัว่ ไป เพื่อระดมทุนสําหรับการเข้ าลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 (“สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ”) นัน้
อ้ างถึง หนังสือชี ้ชวน ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ข้ อ 2.9.2 และหนังสือชี ้ชวน ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม ข้ อ 2.3.2 เรื่ อง กลยุทธ์ในการ
บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทางการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการจะปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยเปลี่ยนเครื่ องกังหันก๊ าซ ทัง้ 2 เครื่ อง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1
เป็ นรุ่ น ที่ ใช้ Advance Gas Path (AGP) ซึ่งจะดํ าเนิ น การโดยบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต General Electric (GE) ซึ่งเป็ นผู้รับ จ้ า งติ ดตัง้
อุปกรณ์และทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 นัน้ เพื่อให้ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีขึ ้นและลด
การปล่อยมลภาวะทางอากาศ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวนแล้ วนัน้ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง
ทังหมด
้
กฟผ. เป็ นผู้รับผิดชอบ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของการเข้ าลงทุนใน “สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ” ของกองทุน
การเปลี่ยนเครื่ องกังหัน ก๊ าซเป็ นรุ่ น ที่ใช้ AGP นี ้ ช่วยยืดระยะเวลาการใช้ งานและการบํารุ งรักษา โดยการบํารุ งรักษาใน
ประเภท B (Type B) จากเดิมที่บํารุงรักษาทุก 24,000 ชัว่ โมง เพิ่มเป็ นทุก 32,000 ชัว่ โมง และประเภท C (Type C) จากเดิม
ที่บํารุงรักษาทุก 48,000 ชัว่ โมง เพิ่มเป็ นทุก 64,000 ชั่วโมง โดยระยะเวลาการใช้ งานที่เปลี่ยนไปดังกล่าว ส่งผลให้ จํานวน
ชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายและจํานวนชัว่ โมงซ่อมบํารุงในแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
จากโครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงชิน้ ส่วนใหม่ข้างต้ น ส่งผลให้ แผนการซ่อมบํารุ งเดิมไม่สอดคล้ องกับ
เครื่ องจักรในปั จจุบนั ที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ ว ทาง กฟผ. จึงได้ แจ้ งมายังกองทุน เพื่อเสนอแผนการซ่อมบํารุงใหม่ สําหรับปี
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2563 เป็ นต้ นไป โดยผลรวมของจํานวนชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย ที่ 125,129 ชั่วโมงและจํานวนชั่วโมงซ่อมบํารุ งตามแผนที่
9,000 ชัว่ โมงไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายและชัว่ โมงซ่อมบํารุงตามแผน (เดิม)
พ.ศ.
ชัว่ โมงความ
ชัว่ โมงซ่อม ประเภทของการหยุด
พร้ อมจ่าย
บํารุงตามแผน
ซ่อมบํารุงรักษา
2563
8132
336
A
2564
8109
336
A
2565
7251
1176
C
2566
8109
336
A
2567
8132
336
A
2568
7557
888
B
2569
8109
336
A
2570
8109
336
A
2571
7274
1176
C
2572
8109
336
A
2573
8109
336
A
2574
7557
888
B
2575
8132
336
A
2576
8109
336
A
2577
7251
1176
C
2578
7170
336
A
รวม
125,219
9,000

ตารางชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายและชัว่ โมงซ่อมบํารุงตามแผน (ที่นําเสนอ)
พ.ศ. ชัว่ โมงความ
ชัว่ โมงซ่อมบํารุง ประเภทของการหยุด
พร้ อมจ่าย
ตามแผน
ซ่อมบํารุงรักษา
2563
7512
1005
B
2564
8112
383
A
2565
8110
383
A
2566
8115
383
A
2567
7147
1197
C
2568
7962
383
A
2569
7991
383
A
2570
7990
383
A
2571
7515
1005
B
2572
8086
383
A
2573
8075
383
A
2574
8084
383
A
2575
7122
1197
C
2576
8078
383
A
2577
8125
383
A
2578
7195
383
A
รวม
125,219
9,000

กองทุน จึงได้ ม อบหมายให้ ที่ป รึ กษาทางการเงิน อิสระ บริ ษั ท ดิ สคัฟ เวอร์ แมเนจเม้ น ท์ จํ ากัด ในฐานะผู้ป ระเมิน มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการปรับปรุงตารางซ่อมบํารุงดังกล่าวต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
(AP1) ที่กองทุนเข้ าลงทุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้ ให้ ความเห็นโดยสรุปดังนี ้
โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบํารุงใหม่นั ้น
1) ไม่ทําให้ กองทุนรวมฯ ได้ รับชัว่ โมงค่าความพร้ อมจ่าย (CAH) สําหรับระยะเวลาที่เหลือลดลงจากเดิม โดยตั ้งแต่ปี 2563 เป็ น
ต้ นไป จนถึงวันที่สิ ้นสุดสัญญา จะมีจํานวนชัว่ โมงค่าความพร้ อมจ่าย (CAH) รวมเท่าเดิม ซึง่ เหลือเท่ากับ 125,219 ชัว่ โมง และไม่ส่งผล
กระทบต่อรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย เต็มกําลังการผลิต (FAP)
2) ไม่ทําให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย (AP1) ของโรงไฟฟ้าฯ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากระยะเวลาที่เหลือของสัญญาน้ อยไป
กว่ารายได้ ที่ได้ ตามแผนการซ่อมบํารุงแบบเดิม (ปั จจุบนั ) ทังในกรณี
้
การคํานวณแบบผลรวมรายปี ของ AP1 และการคํานวณผลรวมของ
มูลค่าปั จจุบนั ของ AP1

จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ได้ ให้ ความเห็นว่า แผนการ
ซ่อมบํารุงใหม่ ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน ทังในส่
้ วนชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายที่ยงั คงมีผลรวมเท่าเดิม และในส่วน
ของผลรวมของกระแสเงินสด อีกทังหากพิ
้
จารณาผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั (NPV) ที่ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทําการประเมิน โดยใช้
อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ 4.36% ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับที่ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จะพบว่าผลรวม
ของมูลค่าปั จจุบนั ของกองทุน จะเพิ่มขึ ้น จาก 20,083 ล้ านบาท เป็ น 20,088 ล้ านบาท หากดําเนินการตามแผนซ่อมบํารุ ง
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ใหม่ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั กองทุนจึงขอแจ้ งตารางซ่อมบํารุงและตาราง
ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย ที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี นี ้เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายและชัว่ โมงซ่อมบํารุงตามแผน (ที่จะใช้ ในปี 2563 เป็ นต้ นไป)
พ.ศ. ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย ชัว่ โมงซ่อมบํารุงตามแผน ประเภทของการหยุดซ่อมบํารุงรักษา
2563
7512
1005
B
2564
8112
383
A
2565
8110
383
A
2566
8115
383
A
2567
7147
1197
C
2568
7962
383
A
2569
7991
383
A
2570
7990
383
A
2571
7515
1005
B
2572
8086
383
A
2573
2574
2575
2576
2577
2578

8075
8084
7122
8078
8125
7195

383
383
1197
383
383
383

A
A
C
A
A
A

2.5.2 กรณีการให้ เช่ าทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานทัง้ หมดให้ แก่ ผ้ ูเช่ ารายใดรายหนึ่งหรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่ าอย่ างมีนัยสําคัญ
-ไม่มี2.5.3 กรณีผ้ ูเช่ าหลักเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ
-ไม่มี2.5.4 กรณีมีการว่ าจ้ างผู้บริหารทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
-ไม่มี2.5.5 กรณีท่ กี องทุนลงทุนในทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทที่ไม่ สามารถประกอบธุรกิจ
เองได้ และให้ เช่ าทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานทัง้ โครงการแก่ ผ้ ปู ระกอบการ
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ระยะเวลา 20 ปี ที่มี
การบริหารจัดการและการดําเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.5.6 กรณีทรั พย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานมีรับประกันรายได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) เงื่อนไขและสาระสําคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันรายได้
-ไม่มี16

(2) ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเมื่อเทียบกับรายได้ ค่าเช่าที่การ
รับประกัน
-ไม่มี(3) การปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ ในปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเหตุให้ ผ้ รู ับประกันรายได้ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ ให้ อธิบายแนวทางในการดําเนินการของผู้จดั การกองทุน
รวมทังมาตรการในการป
้
้ องกันปั ญหาดังกล่าว
-ไม่มี(4) ในกรณีผ้ รู ับประกันจัดให้ มีหนังสือรับประกันของธนาคารพาณิชย์หรื อหลักประกันเทียบเท่า ซี่ง
ครอบคลุมจํานวนระยะเวลาการรับประกัน ให้ เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารพาณิชย์ที่ออก
หนังสือคํ ้าประกันครัง้ ล่าสุดไม่เกิน 1 ปี โดยต้ องเป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สํานักงานยอมรับ
-ไม่มี(5) ในกรณีที่ผ้ รู ับประกันไม่ได้ จดั ให้ มีหนังสือรับประกันตาม(4) ให้ บริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทุนเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ ครัง้ ล่าสุด ซึง่ ไม่เกิน 1 ปี โดยต้ องเป็ นการจัดอันดับ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อที่สํานักงานยอมรับ
-ไม่มี- สรุปฐานะทางการเงิน(Financcial highlight)ของผู้รับประกันรายได้ ที่จดั ทําจากงบการเงินหรื อ งบ
การเงินของผู้รับประกันรายได้ ในสามรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด หรื อที่จดั ทําจากงบการเงินหรื องบ
การเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ เท่าที่มีการจัดทําไว้ ในกรณีผ้ รู ับประกันรายได้ เป็ นนิติบคุ คลที่
จัดตังขึ
้ ้นไม่ถึงสามปี
-ไม่มี- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้รับประกันรายได้ และ
ความสามารถของผู้รับประกันรายได้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นหรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผู้รับประกัน
้ เคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
รายได้ บริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง รวมทังวิ
งบการเงินหรื องบการเงินของผู้รับประกันรายได้
-ไม่มี2.6 กรณีท่กี องทุนมีการกู้ยืมเงิน ให้ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม ดังนี ้
(1) วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกหุ้นกู้
-ไม่มี(2) สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชี เช่น จํานวนเงินกู้ และสัดส่วนการกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน
-ไม่มี(3) ในกรณีที่มีการกันเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้ ให้ ระบุจํานวนเงินที่จะกันสํารองไว้ ในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนี ้
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เสร็จสิ ้น จํานวนเงินที่ได้ กนั สํารองในรอบปี บัญชีลา่ สุด และยอดรวมของเงินที่ได้ มีการกันสํารองจนถึงรอบปี
บัญชีลา่ สุด
-ไม่มี(4) ในกรณีที่กองทุนกู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ ระบุมลู ค่าและสัดส่วนการถือหุ้นกู้ของผู้ที่
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
(ถ้ ามี) ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชี
-ไม่มี3) ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ลงทุน
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ลงทุน
-ไม่มี3.2 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
-ไม่มีอย่างไรก็ตาม 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
4) ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งว่ากองทุนรวมฯ และการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ อยู่
ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนรวมฯ ขึ ้นอยู่กบั หลายๆ ปั จจัย ซึง่ ส่วน
ใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้ อพิจารณาในการลงทุน
ที่จะได้ กล่าวต่อไป รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีก้ ่อนตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสี่ยง และข้ อพิจารณาต่างๆ
ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ ไม่ใช่ปัจจัยความเสี่ยงทังหมดในปั
้
จจุบนั หรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบ
อยู่แล้ วหรื อไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อกองทุนรวมฯ หรื อมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
4.1.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่ น นํา้ ท่ วม แผ่ นดินไหว หรือ อุบัตภิ ยั เป็ นต้ น
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น นํา้ ท่วม แผ่นดินไหว หรื ออุบัติภัย แม้ จะมีโอกาสเกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ ใน
บริ เวณที่ตงของ
ั้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ได้ มีการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิ ด และความ เสี ย หายของเครื่ องจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ที่
ครอบคลุม ความเสีย หายที่ จ ะเกิ ดขึน้ กับ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ที่ เกิ ดจากภัยธรรมชาติ เช่น นํ า้ ท่ ว ม
แผ่นดินไหว หรื อ อุบตั ิภยั เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การซ่อมแซมที่จําเป็ นใดๆ เพื่อแก้ ไขความเสียหายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีค่าใช้ จ่าย
สูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทําให้ กองทุนรวมฯ สูญเสียรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจนกว่าวันที่โรงไฟฟ้าพระ
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นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์และมีรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเกิดขึ ้น ดังนัน้ เหตุการณ์ร้ายแรง
และ/หรื อ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการ
ดําเนินงาน สถานะและสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ.
ได้ จัดให้ มี ก ารประกัน ภัย ธุรกิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมี ค วามคุ้ม ครองและวงเงิน
ประกันภัยที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยประเภทดังกล่าวของโรงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1
4.1.2

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจส่ งผลกระทบต่ อการดําเนินงาน หรื อความสามารถจ่ ายเงินปั น
ผลของกองทุนรวมฯ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ อาจได้ รับผลกระทบในกรณีที่มีการบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง่ เป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง่ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวมฯ ภาระภาษี และค่าธรรมเนี ยมสําหรับการลงทุน ในทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐาน ถื อเป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ฯ หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ

4.1.3 มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ อาจ
มิได้ เป็ นหรือบ่ งชีถ้ งึ มูลค่ าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ ของกองทุนรวมฯ
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริงของกองทุนรวมฯ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้ กล่าวไว้ ณ ที่นีไ้ ด้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดงั กล่าวอาจมีความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้ รับหากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมดหรื
้
อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจไม่สะท้ อนตามมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซื ้อขายกันจริงในตลาด
หลักทรัพย์
(ข) รายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจของกองทุนรวม
ฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ยวกับราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงาน
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงมูลค่าตลาดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ
ผู้ประเมินราคาอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อทําการประเมินราคาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ ออก รายงานการประเมินราคาอิสระซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูล
ราคาของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย
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รายงานการประเมิ นราคาอิสระเป็ นเพี ยงรายงานสรุ ป เท่านัน้ และไม่ควรถูกพิ จารณาว่าเป็ นคําอธิ บ ายที่
สมบูรณ์ของรายงานการประเมินราคาอิสระ ทังนี
้ ้ ในการออกรายงานการประเมินราคาอิสระนัน้ การประมาณ
การรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ตังอยู
้ ่บนสมมติฐานที่จดั เตรี ยมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากข้ อมูลที่ได้ รับจาก
กฟผ.
รายงานการประเมินราคาอิสระตังอยู
้ ่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนิน
ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
และสภาพแวดล้ อมที่ กฟผ. จะต้ องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านีส้ ะท้ อนถึงความคาดหวังและ
ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึง่ ทราบอยู่แล้ วหรื อยังไม่ทราบ
ก็ตาม โดยรายงานการประเมินราคาอิสระประกอบด้ วยการคาดการณ์ และประมาณการในอนาคต และ
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลักษณะของข้ อมูล
ดังกล่าวนัน้ จะอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญ ทัง้ นี ้ เหตุการณ์ ในอนาคตที่อ้างอิง
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะมีความ
เสี่ยง ความไม่แน่นอน ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลลัพธ์ หรื อผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งแตกต่าง
จากการประมาณการอย่างมีนยั สําคัญจากผลลัพธ์หรื อผลการดําเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
ในข้ อ ความในลัก ษณะที่ เป็ นการคาดการณ์ ใ นอนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี ้ ใน
รายละเอียดโครงการไม่ได้ ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดเตรี ยมรายงานการประเมินราคาอิสระทุกข้ อ
ดังนัน้ ผู้ประเมินราราอิสระจึงไม่ได้ ให้ คํารับรองหรื อรับประกันในเรื่ องดังกล่าวไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริยาย
ทังนี
้ ้ รายงานการประเมินราคาอิสระไม่ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ลู งทุน หรื อบุคคลอื่น และไม่เป็ น และ
ไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทังฐานะการเงิ
้
น หรื อผลการดําเนินงานในอนาคตของ
กองทุนรวมฯ ตลอดจนข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)
ที่ระบุในรายงานการประเมินราคาอิสระดังกล่าว ซึง่ รวมถึงข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเศรษฐศาสตร์ มหภาค
(Macro-Economic Factors) บางประการโดยหรื อ ในนามของ กฟผ. บริ ษั ท จัด การ กองทุ น รวมฯ หรื อ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าการประเมินราคาอิสระโดยผู้ประเมินราคาอิสระจะสะท้ อนมูล
ค่าที่แท้ จริ งของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หรื อผู้ประเมินค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในรายละเอียด
โครงการ อาจไม่เป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงมูลค่าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจัดการซึง่ กระทําในนามของกองทุนรวมฯ
จึงได้ ดําเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างนัน้ มาเป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินราคาอิสระ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานการประเมินราคาอิสระมีความ
คลาดเคลื่อนจากมูลค่าตลาดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ น้ อยที่สดุ
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4.1.4

ความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมฯ ซึง่ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องลงทุนใน หรื อเข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ทําให้ การ
ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานนัน้ ๆ เพี ยงอย่างเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

4.1.5

ในเบือ้ งต้ น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่ งรายได้ เพียงแหล่ งเดียว หากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายสิน้ สุดหรื อถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่ สามารถลงทุนในแหล่ งรายได้ ใหม่ ได้ อาจส่ งผล
กระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 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 นัยสําคัญ ต่อราคาซือ้ ขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็ นผลให้ ต้องมีการเลิก
กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลิก
กองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีการสิ ้นสุดลงของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิที่จะได้ 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 มีสิทธิท่ีจะได้ รับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
มีสิทธิเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ

4.1.6 กองทุนรวมฯ ไม่ มีผลการดําเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้ านการเงินจํากัดสําหรั บการประเมินผล
การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพื่อการตัดสินใจเข้ าลงทุน
เนื่องจากกองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที่จะสามารถนํามาใช้ พิจารณา จึงมีการนําเสนอข้ อมูลทาง
การเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพื่อสะท้ อนถึงผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ
จะเข้ าไปลงทุน
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ข้ อมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับการจัดเตรี ยมมาจากรายการทาง
บัญ ชีของ กฟผ. ซึ่งรายการทางบัญ ชีบางรายการถูกบันทึกไว้ โดยมิได้ แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนัน้ ในการ
จัดเตรี ยมงบการเงินเฉพาะส่วนโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 จึงมี ความจํ าเป็ นต้ องตัง้ สมมติฐานและปั น ส่วน
จํานวนเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ทัง้ นี ้ หากสมมติฐานหรื อการปั นส่วนดังกล่าวมีความผิดพลาดใน
สาระสําคัญ ข้ อ มูลทางการเงิน ที่แ ยกออกมานํ าเสนอของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจไม่ สะท้ อนผลการ
ดําเนินงานในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ถกู ต้ อง
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ แตกต่างโครงสร้ างรายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอดีต
โดยกองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสูตรการคํานวณภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย ซึ่งคํานวณจาก (1) รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เต็มจํานวน (FAP1) หักด้ วย (2) ค่าปรับและ
ส่วนลดสําหรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 เท่านัน้ จากโครงสร้ างรายได้ ทงหมดของโรงไฟฟ
ั้
้ าพระนครเหนือ ชุดที่
1 และรายได้ ในอดีตดังกล่าวเป็ นรายได้ เต็มจํานวนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึ่งภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
สําเร็ จนัน้ รายได้ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากค่าความพร้ อมจ่ายจะเป็ นไปตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี และกองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายหลังจากหักค่า
้
สะท้ อนถึง
เบี ้ยประกันภัยแล้ ว ดังนัน้ ผลการดําเนินงานในอดีตตามข้ อมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอนันอาจไม่
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ในอนาคต
4.1.7 ผลการดําเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่ งปั น
ส่ วนแบ่ งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย
หนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมประกอบด้ วยประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการผลการ
ดําเนิน งานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ ได้ เป็ นการรับ รองผลการดําเนินงานในอนาคตแต่
อย่ างใด ทัง้ นี ้ แม้ จะมี ก ารระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงิน ก็ ตาม แต่การจัด ทําประมาณการทางการเงิน
ดังกล่าวอยู่บ นข้ อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ ว่าบริ ษั ท จัดการ และ กฟผ. เห็น ว่าสมเหตุสมผลแล้ วก็ ตาม แต่ผลการ
ดําเนินงานหรื อพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุในประมาณการกําไรขาดทุนและ
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความ
การแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
เสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึง่ เรื่ องดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมฯ
โดยปั จ จัย ดัง กล่ า วข้ างต้ น อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ความสามารถของกองทุน รวมฯ ในการบรรลุผ ลการ
ดําเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนที่คาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากหากเหตุการณ์และสถานการณ์บางอย่างหรื อทังหมดที
้
่สนั นิษฐานไว้
้ ้ กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ
อาจไม่เกิดขึ ้นตามที่คาดไว้ หรื อเหตุการณ์ และสถานการณ์ ที่ไม่ได้ คาดไว้ อาจเกิดขึ ้น ทังนี
รับรองได้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งจะเป็ นไปตามสมมติฐานหรื อสิ่งที่คาดการณ์ ไว้ ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม่สามารถบรรลุผล
การดําเนินงานตามที่คาดการณ์ หรื อประมาณการไว้ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินคืนสุทธิตามที่คาดไว้ ซึ่ง
อาจทําให้ ราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ และประมาณการกําไรและ
กระแสเงินสดเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการคํานวณข้ อมูลดังกล่าวและความเป็ นไปได้ ที่
ผลการดําเนินงานที่แท้ จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานที่อ้างอิงอย่างมีนยั สําคัญอย่างไรก็ดี ภายใต้
โครงการจัดการกองทุน รวมฯ กองทุนรวมฯจะเข้ าลงทุนในสิท ธิ ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยรายได้ หลักของ
กองทุนรวมฯ จะขึน้ อยู่กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กล่าวคือความพร้ อมของโรงไฟฟ้ า
ดังกล่าวที่จะทําให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเกิดขึ ้นซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การประกอบกิจการของ กฟผ. เท่านัน้ และเนื่องจาก
กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจด้ านพลังงานอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของรัฐบาลผ่าน พน. และกระทรวงการคลัง อีกทัง้ กฟผ.
ยังเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ของประเทศ ดังนัน้ ความเสี่ยงที่ผลการดําเนินงานจริ งของกองทุนรวมฯ อาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จึงค่อนข้ างตํ่า
4.1.8 บริ ษัทจัดการอาจไม่ สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ประสบความสําเร็ จได้
แ ล ะ อ า จ ต ก ล ง แ ก้ ไ ข เ ป 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 โ ด ย
ไม่ ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day Management)
หรื อควบคุมการดําเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มี
โอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่บริ ษัทจัดการนํามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
เงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถ ดําเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตาม
แผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
อย่างมีนัยสําคัญ ตลอดจนความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ประสบความสําเร็จนัน้
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับเกณฑ์ การลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมทัง้ การได้ รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถ
รับรองได้ ว่าการดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อ
สามารถทําได้ ภายในเวลาและค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ ภายใต้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดย
หลักแล้ ว บริ ษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะใช้ สิทธิหรื อยินยอมให้ ใช้ สิทธิที่เกี่ยวกับ กฟผ. ตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หรื อการให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญ ญา หรื อสละสิท ธิ ตาม
เอกสารสัญญา เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ซึง่ อาจไม่สอดคล้ องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการ
ดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละราย แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายอย่างมี
สาระสําคัญ หรื อการยกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย บริษัทจัดการ จะดําเนินการดังกล่าวได้
ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนส่วนใหญ่
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4.1.9 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่ วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่ อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจํากัด
ภาระผูกพันภายใต้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ จํากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี )
เอาไว้ โดยบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทํา หรื องดเว้ นการ
กระทําของตนเว้ นแต่เป็ นการกระทําโดยทุจริต จงใจกระทําผิดสัญญา กระทําผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (Breach of
Trust) หรื อการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับ บริ ษั ท
จัดการ หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) นอกจากนี ้ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์กําหนดว่า บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ รับความคุ้มครอง
จากการกระทํา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคําสัง่ ใดๆ ซึง่ อาจต้ องรับผิดในฐานะบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หากการกระทํา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหาย หรื อคําสัง่ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึ ้นจาก
การกระทําทุจริ ต การจงใจกระทําผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรื อการขาด
ความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจํากัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับ ผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่ อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวม และเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
4.2.1 กองทุ น รวมฯ จะเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั ้ง ขึ ้น ใหม่ ที่ ไม่ มี กิ จ กรรมสร้ างรายได้ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ใดๆ
นอกเหนือไปจากสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กองทุนรวมฯ จะเป็ นนิติบุคคลที่ตงั ้ ขึ ้นใหม่และเงินสุทธิส่วนใหญ่ ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นีจ้ ะ
นํามาเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยเมื่อ
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะไม่มีทรัพย์สินอื่นใดในการดําเนินงาน
หรื อประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพียงอย่างเดียว ณ เวลานัน้ ได้ แก่ สิทธิตามสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึ่งทําให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหรื อบริ ษัทซึ่งได้ รับรายได้
จากหลายแหล่ง โดยกระแสเงินสดของกองทุนรวมฯ จะขึ ้นอยู่กบั การชําระเงินตามกําหนดเวลาเป็ นครัง้ คราวของ
กฟผ. ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
หากกองทุนรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มี
การกู้ยืมเงิน และมีความจําเป็ นต้ องชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถขายสิทธิตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายได้ ในมูลค่าที่เพียงพอที่จะชําระหนี ท้ ี่ค้างชําระทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ หรื ออาจไม่
สามารถขายสิทธิตามสัญญาได้ เลย นอกจากนี ้ หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แล้ ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินแบ่งปั นส่วนทุนจะด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชําระเงิน
ของเจ้ าหนีข้ องกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
บริษัทจัดการ ตลอดจนหนี ้ใดๆ ตามสัญญาเงินกู้ (ถ้ ามี)
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ทังนี
้ ้ กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนี ้ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาทําการก่อหนีใ้ นอนาคต บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อไป
4.2.2 การศึกษาและเข้ าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่ ได้ เป็ นการรั บประกันว่ าทรั พย์ สินที่ใช้ ใน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่ มีข้อบกพร่ องหรือมีความไม่ ถูกต้ อง
บริษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะได้ รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทําการ
ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ ง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ป ระเมิ น ค่าอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของกองทุนรวมฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวมิได้ เป็ น
การรับประกันว่า ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปราศจากความเสียหาย หรื อ
ความบกพร่ อง ที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ และ
รายงานของผู้เชี่ ย วชาญอิ ส ระด้ า นเทคนิ ค ของกองทุน รวมฯ ที่ บ ริ ษั ท จัด การใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการประเมิ น และ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความบกพร่ อง
บางอย่างของทรั พ ย์ สิน ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่
สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ น
ข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระ และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ ้นนับจากวันจัดทํารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้ านเทคนิคของ
กองทุนรวมฯ จนถึงวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนัน้ บริษัทจัดการซึง่ กระทําในนามของกองทุนรวมฯ จึง
ได้ ดําเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงที่ป รึ กษาทางด้ านการเงิน ที่
ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย และที่ปรึกษาทางด้ านเทคนิค เพื่อเข้ ามาศึกษาและตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการ
ทํางานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้ นี ้ เพื่อให้ รายงานการศึกษาสามารถแสดงข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าดังกล่าว
4.2.3 การที่บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่ มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 และการพึ่ ง พา กฟผ. สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ้ าดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เกิ ด การพึ่ ง พิ ง อย่ า งมี
นัยสําคัญต่ อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
(ก) บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และการที่
บริ ษัทจัดการไม่สามารถ บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยต้ องพึ่งพา กฟผ. ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 และ/หรื อ บริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การกองทุ น รวมฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลนัน้ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
บริ ษั ทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนรวมฯ และบริ ษั ทจัดการจะต้ องพึ่ งพา กฟผ. ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
กฟผ. จะยังคงเป็ นผู้บริ หารจัดการโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 แต่จะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของบริ ษั ท
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จัดการซึ่งกระทําการแทนกองทุนรวมฯ และเป็ นไปตามกลไกที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ หรื อความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จึงไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของ กฟผ.
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้ องพึ่งพาความเห็นและรายงานการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี) เป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ กฟผ. บริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ/หรื อ
บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิ จของกองทุน รวมฯ ตลอดจนความสามารถในการ
จ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการชําระคืนหนี ้ที่ถึงกําหนดชําระ (ถ้ ามี)
(ข) การพึ่งพิงการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าโดย กฟผ. และในกรณีท่ีกฟผ. ไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลอาจก่อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงการบริหารจัดการ การบํารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ
ความเชี่ยวชาญของ กฟผ. เพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการคงไว้ ซงึ่ ความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าไว้ ได้ อาทิ ในกรณีที่ระดับความพร้ อมจ่าย
ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ อาจส่งผลให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
ลดลงอันเนื่องมาจากส่วนลดและค่าปรับในวิธีการคํานวณรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ดังนัน้ หาก กฟผ. ไม่สามารถบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่าง
เหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
้ กฟผ. เริ่ มดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี กฟผ. มีผล
ทังนี
้ ้ ตังแต่
การดําเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่วมมาโดยตลอด โดยภายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย บริ ษัทจัดการได้ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวด้ วยการ
กํ าหนดให้ กฟผ. บริ ห ารโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่ อ ไปนี ้ (ก) กฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกํ าหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง) มาตรฐานวิศวกรรม ตลอดจนมาตรฐาน
อุตสาหกรรม อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่วม
นอกจากนี ้ การเปลี่ ย นแปลงในทางลบใดๆ ที่ กระทบต่อ ความสัม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท จัด การกับ กฟผ. อาจเป็ น
อุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ แต่
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการเข้ ามามีส่วนได้ เสียในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. จะช่วยทําให้ กฟผ. ควบคุม
ประสิท ธิ ภ าพในการบริ หารจัดการกิ จการโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ให้ อ ยู่ในเกณฑ์ ที่ดีแ ละ
สามารถสร้ างผลการดําเนินงานที่มนั่ คง โดย กฟผ. จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ ในสัดส่วน
จํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ
จากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. หยุด ระงับ หรื อไม่
ดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อม
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จ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ
วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
ใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่
กองทุนรวมฯ
4.2.4

การที่ กฟผ. ไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายหรื อการขาดแคลน
แหล่ งเชือ้ เพลิงในระยะยาวสําหรั บการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้ สัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสิน้ สุดลงและอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญ ต่ อฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
(ก) การที่รายได้ หลักของกองทุนรวมฯ ขึน้ อยู่กับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และใน
กรณี ที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ในการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้
และสภาพคล่องของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. จงใจไม่นําส่ง
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกันและปรากฏข้ อเท็จจริ งว่า
กฟผ. ไม่สามารถแก้ ไขเยียวยาในการที่ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ข้างต้ นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. และสามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ให้ กฟผ. ชําระมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญา
โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
ภายใต้ มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. กฟผ. ได้ กําหนดความคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ว่าทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่
ตกอยู่ภายใต้ บังคับคดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจได้ รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถนําทรัพย์สินของ
กฟผ. มาบังคับชําระหนี ้ได้ สําหรับกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวนัน้ อยู่ในระดับตํ่า เนื่องจาก กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ งโดยเป็ นเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็ นผู้นําในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าและควบคุมการจําหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่ ง ของประเทศแล้ ว กฟผ. ยัง เป็ นผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ ารายใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอี ก ด้ ว ย นอกจากนี ้ กฟผ. มี
ความสําคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ การ
กํากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
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(ข) การที่ กฟผ. ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยอาจก่ อ ให้ เกิ ด ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้ และสภาพคล่องของกองทุน
รวมฯ
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามสัญญาการเข้ า
ลงทุนรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่าย เช่น การไม่ ดําเนิ นการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่ จําเป็ นในการดํ าเนิ นการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อไม่ส่งหนังสือแจ้ งให้ กองทุนรวมฯ ทราบเมื่อ กฟผ. ทราบถึงเหตุการณ์ ที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงต่างๆ ที่ให้ ไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยการไม่ปฏิบตั ิตามนันอาจส่
้
งผลกระทบต่อรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายของ กฟผ. ที่นําส่งให้ กับกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้ และสภาพคล่องของกองทุน
รวมฯ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณีที่ปรากฏว่า กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายและเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมฯ ได้ รับความเสียหาย กองทุน
รวมฯ ย่อมมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึน้ นัน้ จาก กฟผ. ได้ นอกจากนี ้ หากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ างต้ นของ กฟผ. นันก่
้ อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
กองทุนรวมฯ อาจใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาไปยัง กฟผ. และเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวม
ฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญาโดยคํานวณจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิด
สัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุน
คงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวนัน้ อยู่ในระดับตํ่า เนื่องจาก กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ งโดยเป็ นเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับเดียวกับประเทศ และเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็ นผู้นําในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้าและควบคุมการจําหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่ ง ของประเทศแล้ ว กฟผ. ยัง เป็ นผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ ารายใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอี ก ด้ ว ย นอกจากนี ้ กฟผ. มี
ความสําคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ การ
กํากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง
(ค) การขาดแคลนแหล่งเชื ้อเพลิงในระยะยาวสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุดลง
การประกอบธุรกิ จ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ของ กฟผ. ขึ น้ อยู่กับ การจัด หาก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ง เป็ น
เชื ้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หากเกิดการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ อาจทําให้ กฟผ. ไม่
สามารถผลิ ต ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ได้ ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ กฟผ. จํ า เป็ นต้ อ งหยุด ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าเป็ นการชัว่ คราวหรื อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในปริ มาณที่ตํ่ากว่าปริ มาณที่ควรจะผลิตได้ โดย กฟผ.
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ เนื่องจาก ปตท. เป็ นผู้จัดจําหน่ายเชือ้ เพลิงใน
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ประเทศในลักษณะผูกขาด และเป็ นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได้ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติได้ ในปริมาณที่กําหนด
ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ อาจทําให้ การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หยุดชะงักได้
อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ ดําเนินการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ ด้ วยเหตุที่ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งเดิมถูก
ออกแบบรองรับก๊ าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊ าซฝั่ งตะวันตกเท่านัน้ จึงทําให้ เกิดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่ง
ก๊ าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกเกิดปั ญหาหรื อต้ องหยุดซ่อม อันทําให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถ
เดิ น เครื่ องผลิต ไฟฟ้ าได้ กฟผ. จึงมี แ ผนปรับ เปลี่ ยนโดยจะมี การปรั บ ปรุ งอุป กรณ์ ห้ องเผาไหม้ ของ Gas
Turbine เพื่อให้ โรงไฟฟ้านี ้สามารถรองรับก๊ าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊ าซธรรมชาติตะวันตก
และแหล่งก๊ าซธรรมชาติตะวันออก เพื่อส่งเสริ มความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ ดําเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2557
นอกจากนี ้ ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ ว่า กฟผ. ไม่
สามารถจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายในช่วงระยะเวลา 6 เดื อ นย้ อ นหลังก่อ นที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ ข้างต้ น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดื อ น
ดังกล่าวไม่นบั รวมระยะเวลาซึง่ มีการซ่อมแซม หรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายสิ ้นสุด
ลงเมื่อปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในระยะยาวสําหรับการ
บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ และการที่ไม่มีเชื ้อเพลิงนันส่
้ งผลกระทบต่อการบริ หารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างมีนยั สําคัญ โดยหากเกิดเหตุการณ์ข้างต้ นและ กฟผ. ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)

หากเหตุดงั กล่าวเกิดขึ ้นเพราะความผิดของ กฟผ. (เช่น กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในสัญญาซื ้อขาย
ก๊ าซธรรมชาติ) กองทุนรวมฯ ย่อมมีสิทธิ ได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายจาก กฟผ. และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณีผิดสัญญา โดยคํานวณจากวันที่ กฟผ.
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ
จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ หรื อ
หากเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึน้ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. กองทุน รวมฯ มีสิท ธิ ได้ รับค่าชดเชย
เท่ากับจํานวนมูลค่ามูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กองทุนรวมฯ ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิก
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจาก กฟผ. ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ฯ ได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามประมาณการ
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4.2.5

การขาดนํ า้ ในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสําคัญต่ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 จําเป็ นต้ อ งใช้ นํ า้ ดิบ ในระบบหล่อเย็น (Cooling
System) และระบบปรั บ สภาพนํ า้ (Pretreatment System) เพื่ อ ผลิ ต นํ า้ ปราศจากแร่ ธ าตุ (Demineralization)
สําหรั บ ใช้ เป็ นนํ า้ เติ ม เครื่ องผลิ ต ไอนํ า้ พลังความร้ อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนนํ ้าดิบอาจส่งผลให้ การผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปี อาจเกิดปริ มาณฝนน้ อยกว่าปกติ หรื อฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล จนทําให้
ปริ มาณนํา้ ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ ดี กฟผ. ได้ มีการจัดหาแหล่งนํ า้ เพื่ อไว้ ใช้ สําหรับการผลิตไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ได้ รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะทํางานประสานและติดตามการขออนุญาตใช้ นํ ้า
ครัง้ ที่ 2/2554 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้ สามารถใช้ นํา้ จากแม่นํา้ เจ้ าพระยาเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ ในปริ มาณ 49,901 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ นํ ้าในระบบหล่อเย็น 48,576 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และใช้ ในระบบปรับสภาพนํ ้า 515 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และในกรณีที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยามีคา่ ความเค็มสูง กฟผ. ได้ ทําสัญญาขอใช้ นํ ้าจากการประปานครหลวงเพื่อใช้ ในการ
ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แทน และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ได้ ออกแบบระบบผลิตนํ ้าให้
สามารถผลิตนํา้ สําหรับระบบหม้ อไอนํา้ มีปริ มาณเพียงพอในการใช้ นํา้ ในขบวนการผลิตไฟฟ้าได้ ทงั ้ โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
นอกจากนี ้ ด้ วยแหล่งนํ า้ ที่ใช้ สําหรับ การผลิตไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่มีการจัดเตรี ยมไว้ อย่าง
เพียงพอจึงทําให้ กฟผ. ไม่เคยประสบปั ญ หาขาดแคลนนํ า้ ในการผลิตไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
นับตังแต่
้ กฟผ. เริ่มดําเนินการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 4 ปี

4.2.6

การที่โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ได้ รับความเสียหายอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสําคัญต่ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้ 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 จากการกระทํ า ของ
บุคคลภายนอกและเหตุอนั ตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ไม่บ่อยครัง้ นักแต่อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้ อม การดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
แม้ ว่ากองทุนรวมฯ จะได้ รับเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จาก
การทําประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ก็ตาม แต่ ในกรณีที่เงินสินไหมทดแทน
ซึง่ ได้ รับจากการประกันภัยข้ างต้ นนัน้ น้ อยกว่ารายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ น่าจะได้ รับตามสัญญาการ
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เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ก็อาจส่งผลกระทบทําให้ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามประมาณการรายได้
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิด
ความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยดังนี ้
(1) ในกรณี ความเสียหายเกิดขึน้ จากความผิดของ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มูลค่ารวมของมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้ สิทธิในการเรี ยกค่าปรับกรณี ผิดสัญญา โดยคํานวณ
จากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจากกองทุน
รวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่ กองทุนรวมฯ โดยให้ นําค่าสินไหมทดแทนซึ่ง
กฟผ. ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความ
เสี ย หายของเครื่ อ งจั ก ร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชํ า ระให้ แก่
กองทุ น รวมฯ ก่ อ นและถ้ า ปรากฏว่ า ยัง ไม่ ได้ รับ ครบตามจํ า นวนที่ ก องทุ น รวมฯ มี สิ ท ธิ ได้ รับ ให้ กฟผ.
รับผิดชอบในจํานวนที่ยงั ขาดอยู่ทงหมด
ั้
(2) ในกรณี ความเสียหายไม่ได้ เกิดขึน้ จากความผิดของ กฟผ. ให้ กองทุนรวมฯ มี สิท ธิ ได้ รับ ค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายโดยให้ นําค่า
สินไหมทดแทนซึง่ กฟผ. ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุก
ชนิ ดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มา
ชําระให้ แก่ กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้ าปรากฏว่ายังไม่ได้ รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับ ให้
กฟผ. รั บผิดชอบในส่วนที่ขาด ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่ กองทุนรวมฯ ได้ รับ จากการลงทุนอาจจะไม่
เป็ นไปตามประมาณการรายได้
4.2.7

การที่อุปกรณ์ เครื่ องจักรเสื่อมสภาพเร็วกว่ ากําหนดอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญ
ต่ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
ปั จจัยที่มีผลสําคัญอย่างยิ่งต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายคือสภาพของอุปกรณ์ เครื่ องจักรหลักของโรงไฟฟ้า เช่น
Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเครื่ อ งผลิ ต ไอนํ า้ จากพลั ง ความร้ อน
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แม้ ผลจากการศึกษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ตามรายงานของที่ปรึ กษาด้ านเทคนิคพบว่าสภาพของอุปกรณ์ หลักเหล่านีย้ งั อยู่ในสภาพดีและมีอายุการใช้
งานครอบคลุมเกินกว่าอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย แต่บริ ษัทจัดการมองว่าอาจมี
ความเป็ นไปได้ ที่อุปกรณ์ เครื่ องจักรหลักเหล่านีเ้ สื่อมสภาพเร็ วกว่าปกติหากการบริ หารจัดการและซ่อมบํารุ งไม่
ุ ภาพ ส่งผลให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ได้ คณ
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจลดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่า กฟผ. มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดย กฟผ. ได้ มีการจัดทําสัญญาการ
ให้ บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิ ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรื อ สัญญา LTPA) กับ
GE Energy Parts International LLC แ ล ะ General Electric International Operations Company, lnc. ทั ้ง นี ้
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เนื่องจากทัง้ 2 บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต Gas Turbine Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทําให้ มีความเข้ าใจ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าทัว่ โลกมายาวนาน
นอกจากนี ้ กฟผ. ยังให้ ความสําคัญ กับการดูแลเครื่ องจักรเป็ นอย่างดี โดยมีแผนการซ่อมบํารุ งครัง้ ใหญ่ อย่าง
สมํ่ า เสมอ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มก่ อ นกํ า หนดของอุป กรณ์ ต่างๆ โดยในระหว่างที่ มี ก ารบํ า รุ งรั ก ษา
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ 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 จํ าเป็ นในการดํ า เนิ น การ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ โดยไม่มีการหักลดรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายเพราะเหตุที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ได้ รับผลกระทบต่อการดําเนินงานเพราะเหตุดงั กล่าว โดย Grid Code เป็ นข้ อตกลงด้ านการปฏิบตั ิการการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดังกล่าวได้
้
บตั ิงาน เพื่อให้ โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบตั ิเป็ นเกณฑ์เดียวกัน ทังนี
้ ้ ตัวอย่าง
กําหนดวิธีการและขันตอนการปฏิ
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้ แก่ การปรับเปลี่ยนมาตรวัดกําลังการผลิตไฟฟ้า
การปรั บ เปลี่ ย นระบบการสื่ อ สารระหว่างโรงไฟฟ้ าและศูน ย์ ค วบคุม ระบบกํ าลังไฟฟ้ าแห่ งชาติ หรื อ การ
ตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจส่งผลให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้ อง
หยุดการดําเนินงานหรื อ
(2) ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ ใน สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่ง
คํานวณโดยอ้ างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงสุดท้ ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดังกล่าว
4.2.8

การประกันภัยสําหรั บโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่ เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ หมด และอาจส่ งผลกระทบต่ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุน
รวมฯ
ภายใต้ สัญ ญาการเข้ า ลงทุน ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุน รวมฯ กฟผ. ตกลงที่ จ ะ
ดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึง่ ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้ องขอ
โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุนรวมฯ เข้ ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไข
และวงเงินประกันภัย ทังนี
้ ้ กฟผ. จะดําเนินการจัดทําประกันภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี ้
(1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks
Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจากภัยนํ ้าท่วม
(Flood) มีทุนประกันภัยไม่ตํ่ากว่าการประเมินมูลค่าทดแทน (Replacement Value) ของโรงไฟฟ้ าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
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(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 นระยะเวลารับผิดส่วนแรกโดยขึน้ อยู่กับเหตุการณ์ ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้ รับ
สินไหมทดแทนตังแต่
้ วนั ที่ 76 ถึง 24 เดือนหลังจากเกิดเหตุ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก กฟผ. เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในการ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะกําหนดให้ กฟผ. มีหน้ าที่นํา
ประกันภัยดังกล่าว ภายใต้ สญ
เงินซึ่งได้ รับจากประกันภัยนีส้ ่งให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนเท่ากับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายโดยไม่ชกั ช้ า
แต่ไม่เกิน 5 วันทําการของ 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 ที่ความเสียหายเกิ ดขึน้ กับ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 อาจเกิ ดกรณี ที่กรมธรรม์ ประกันภัยบาง
กรมธรรม์ มิได้ ให้ ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจํ านวน หรื อความเสียหายบางรายการที่อ าจเกิ ดขึน้ โดยอยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์อาจมิได้ ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ดังนัน้ ทุนประกันภัยหรื อสินไหมทดแทน
ที่จะได้ รับอาจมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ าง หรื ออาจมิได้ รับเงินประกันภัยใดๆ เลย แต่
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
้ ้ เพื่อใช้ สําหรับการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ชําระส่วนที่ขาด อันเนื่องมาจากเงินประกันภัยที่ได้ รับไม่เพียงพอ ทังนี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ทังนี
้ ้ สําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึง่ จะให้ ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 เฉพาะสําหรับการหยุดชะงักที่เกิดขึ ้นโดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรื อเครื่ องจักร โดยการประกันภัย
ดังกล่าวมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย (Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของ
การชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible ตามที่คู่สัญ ญาตกลงกัน และอาจมี กรณี ที่กองทุน รวมฯ
ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ น
จํา นวนเกิ น กว่าทุน ประกัน ภัย นอกจากนี ภ้ ายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในกรณี ที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. สัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กํ าหนดให้ กฟผ. ดําเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้ เสร็ จสิน้ ภายในระยะเวลา 30
เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนันซึ
้ ง่ ระยะเวลาดังกล่าวอาจยาวนานกว่าจํานวนช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ
จะได้ รับความคุ้มครองภายใต้ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่ผ่านมาของ กฟผ. เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 พบว่า กฟผ. ใช้ เวลาในการดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 โดยเฉลี่ยไม่เกินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนับจากเริ่มทําการซ่อมแซม ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเห็นว่า
ความเสี่ยงที่ กองทุนรวมฯ จะได้ รับเกี่ยวกับการประกันภัยนันอยู
้ ่ในระดับตํ่า
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4.2.9

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคตอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ ของกองทุนรวมฯ
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้ บงั คับกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นต้ น อีกทัง้ องค์กรกํากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนว
ปฏิบตั ิในการบังคับตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติ
ของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ หรื อธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจ
ั ญาการ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ กล่าวคือภายใต้ สญ
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 ในประการสําคัญ หรื อทําให้ กฟผ. ต้ องแก้ ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการผลิตไฟฟ้าหรื อการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าใช้ 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
ทั ง้ นี ้ หากในอนาคตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ ใ ช้ บัง คับ หรื อ การตี ค วามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ กองทุนรวมฯ อาจจําเป็ นต้ องได้ รับการอนุมัติหรื อต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย
เพิ่มเติม โดยการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวอาจทําให้ ต้นทุนของกองทุนรวมฯ สูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ

4.2.10 การนั ด หยุ ด งาน การเรี ย กร้ องและข้ อพิ พ าทต่ า งๆ กั บ พนั ก งานของ กฟผ. และการคั ด ค้ า นจาก
สาธารณชนในการดําเนินการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และรายได้ ของกองทุนรวมฯ
พนักงานของ กฟผ. ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีการนัดหยุดงานอันเนื่องมาจากการ
เรี ยกร้ องค่าแรงที่เพิ่มขึ ้น หรื อข้ อพิพาทต่างๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการบริ หารและจัดการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สัญ ญาการเข้ 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 มดําเนินการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์การนัดหยุดงาน การเรี ยกร้ องและข้ อพิพาท
้ ่ในระดับตํ่า
ต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้ นนันอยู
นอกจากนี ้ ในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ผ่านมา ได้ เคยมีการคัดค้ านการก่อสร้ าง พัฒนาและ
การเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าบางแห่งของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอ้ างว่าการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้ อมและต่อการเกษตรกรรม วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในท้ องถิ่น ตัวอย่างเช่น ได้ มีการต่อต้ านการ
ดําเนินงานของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าพลังนํา้ เขื่อนปากมูลซึ่งผู้อาศัยและชาวประมงได้ กล่าวหาว่าการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าได้ สง่ ผลกระทบหลายประการซึง่ รวมถึงวิถีชีวิตในการจับปลาในท้ องถิ่นดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการคัดค้ านจากสาธารณชนในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และสังคม
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และคุณ ภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้ สร้ างมาตรการจัดการในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคํานึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ ผล
จัด ทํ ารายงานการติ ด ตามมาตรการลดผลกระทบ ติ ด ตามตรวจสอบการจัด การสิ่งแวดล้ อ ม และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิด
เพื่อให้ สามารถกําหนดมาตรการและแผนรองรับได้ ทันท่วงที และ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 3 ปี นับตัง้ แต่
กฟผ. เริ่ มดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่เคยปรากฏว่ามีการร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพาทจากประชาชน
อย่างมีสาระสําคัญจนทําให้ ต้องหยุดดําเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดย กฟผ. ได้ มีการดําเนินการด้ านชุมชนสัมพันธ์
กับประชาชนในพื ้นที่บริ เวณที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง ด้ วยการอธิบายและ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับขันตอนการป
้
้ องกันและดูแลสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจและเชื่อถือในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดังกล่าว
้ ่ในระดับตํ่า
ของ กฟผ. ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้ นนันอยู
4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4.3.1 ตลาดสําหรับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่ เคยมีมาก่ อน
บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี)้ เป็ น
กองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้ องดําเนินการภายใน
15 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทัง้ ไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขาย
หน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทุนอาจมีการซื ้อขายในตลาดรองในราคาที่ตํ่ากว่าราคา
เสนอขายครัง้ นี ้ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนัน้ ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมฯ และสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยนัน้ เป็ นตลาดใหม่ที่ยงั อยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบ
กับเนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
้
กทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื ้นฐาน
ของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้ อยู่กับ ปั จจัยหลายประการที่กองทุน รวมฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้ องการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนี ้จะขาดสภาพคล่องในการ
ซื ้อขายในตลาดรองและขาดอุปสงค์โดยทัว่ ไปของผู้ลงทุน รวมทังอาจส่
้
งผลให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้ อนผล
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ประกอบการที่แท้ จริ งของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ ยังทําให้ ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
โดยการเปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ ทังในประเทศไทยหรื
้
อต่างประเทศได้ บริ ษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ ว่า ตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง
สําหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
4.3.2 ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุน อาจผันผวนอย่ างมาก และผู้ ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้ ในราคา
เท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้


มุมมองต่อ ศักยภาพในการดําเนิน งานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรมการไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย



ความแตกต่ า งระหว่ า งฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวมฯ ที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง กับ ที่ มี ก าร
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์



การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคําแนะนําหรื อประมาณการของนักวิเคราะห์



การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ



ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า



ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยลงทุน



การขายหรื อเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน



ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรื อกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่น



การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและโดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ



ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ



ความผันผวนของตลาด ซึง่ รวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น และ



การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ น อาจทําให้ ราคาตลาด และอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมาก หรื อทําให้ มี
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกว่าหรื อตํ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน ในกรณี ที่
กองทุนรวมฯ มีการเก็บเงินกําไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งถึงแม้ จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ มากกว่าราคาตลาด
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ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกําไรไว้ เป็ นเงินทุนสํารอง ก็ยงั อาจไม่ได้ ทําให้ ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของตลาด
ในด้ านกําไรและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจํากัดหรื อทํา
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ อย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน รวมฯ นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้น มีความผันผวน ผู้ถือหุ้นใน
บางครัง้ อาจดําเนินการฟ้องร้ องบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class Action) หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึง่ ดําเนินการฟ้องร้ องกองทุนรวมฯ อาจทําให้ กองทุนรวมฯ ต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายจํานวนมากในการแก้
ต่างคดี หรื อหากกองทุนรวมฯ แพ้ คดี กองทุนรวมฯ อาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้ องคดี
ดังกล่าวอาจหันเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจากธุรกิจของกองทุนรวมฯ
หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณ ฑ์ ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจํ
้ านวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมฯ หรื อมีการชําระบัญชีกองทุนรวมฯ นันมี
้
ความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวมซึง่ รวมถึงกองทุนรวมฯ ไม่มีภาระภาษี เงินได้
นิติบุคคล หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทําให้ กองทุนรวมฯ และ/
หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุน มีภาระภาษี เงินได้ กฟผ. ไม่มีหน้ าที่ต้องชดใช้ เงินภาษี ดงั กล่าว ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทังการลงทุ
้
นใน
กองทุนรวมฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนรวมฯ น้ อยลงหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ ้น
4.3.3

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนจํานวนมากที่ขายได้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบ
ต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุนได้
ภายหลัง การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ในครั ง้ นี ้ กฟผ. จะถือ หน่ว ยลงทุน จํา นวนร้ อยละ 25 ของจํา นวนหน่ว ย
ลงทุน ที่จํา หน่า ยแล้ ว ทัง้ หมดของกองทุน รวมฯ เป็ นระยะเวลาไม่น้ อ ยกว่า 5 ปี ทัง้ นี ้ กฟผ. ได้ ต กลงกับ บริ ษัท
จัด การในนามของกองทุน รวมฯ ที ่จ ะถือ ครองหน่ ว ยลงทุน ในสัด ส่ว นร้ อยละ 25 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่
จําหน่ายแล้ วทัง้ หมดในการเสนอขายครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทําการซือ้ ขายเสร็ จสิน้ ทัง้ นี ้ ภายใต้
ข้ อตกลงห้ ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว กฟผ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ หลังวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญโดย กฟผ. หรื อมีความเข้ าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
เกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีห น่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วย
ลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนในจํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง้ นี ้ หรื อมีความเข้ าใจว่าจะมีการขายเกิด ขึ น้ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อ ราคาตลาดของหน่ว ยลงทุน ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ ด้ นอกจากนี ้ การขายดัง กล่า วอาจทํา ให้ ก ารเพิ่ม ทุน ของกองทุน รวมฯ ด้ ว ยการออกหน่ว ย
ลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาที่กองทุนรวมฯ เห็นสมควร ทําได้ ยากขึ ้น
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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
นัยสําคัญบนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้ วทัง้ หมดของกองทุน รวมฯ ไม่น้ อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทําการซือ้ ขายเสร็ จสิ น้ นอกจากนี ภ้ ายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กฟผ. ในฐานะเจ้ าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1จะยังคงมี
อํานาจควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนัน้ กฟผ. จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอย่าง
มีนัยสําคัญ ในกรณี ที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิ ออกเสียง
อย่างมีนยั สําคัญในการถอดถอนบริษัทจัดการ
ดังนัน้ ผลประโยชน์ของ กฟผ. อาจแตกต่างและขัดกับผลประโยชน์ของ กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
โดยหาก กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และกองทุนรวมฯ อาจไม่ได้ รับการชดเชยบางส่วนหรื อทังหมด
้
ซึ่ง
จะมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน

4.3.5

กองทุนรวมฯ ไม่ อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุนหรื อรักษาระดับการจ่ ายเงินปั น
ผลได้
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ ได้ รับขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัยซึ่งรวมถึงจํานวนชัว่ โมงความพร้ อมในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในกรณีที่รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนรวมฯ อาจ
ได้ มาหรื อถือครองในภายหลังไม่สามารถสร้ างรายได้ เพียงพอ จะทําให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของ
กองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปั นผลได้ รับผลกระทบในทางลบ
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า กองทุนรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อรักษาระดับของ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ ได้ อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้ ว่าระดับของเงิน
ปั นผลจะเพิ่มขึ ้นในภายหลังหรื อจะคงที่ หรื อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการลงทุนในอนาคตจะทํา
ให้ รายได้ ของกองทุนรวมฯ ซึ่งนํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเชื่อว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ นนัน้ อยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 ในอดีตที่ผ่านมาของ
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความผันผวนตํ่า และรายได้ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับคือรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบโดยไม่ขึ ้นอยู่กับปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าจริ ง ซึ่งมีการกําหนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย

4.3.6

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนรวมฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ จึงไม่มีหลักประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อหน่วยลงทุนมา หรื อจําหน่ายได้ ในราคาใดๆ และไม่มี
หลักประกันว่าจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
ตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
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4.3.7

จํานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้ อยกว่ าจํานวนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนลงทุนในการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนในครัง้ นี ้
หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั เหตุการณ์ที่กองทุนรวมฯ ต้ องเลิก และเงื่อนไขในการจําหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อบางส่วน

4.3.8

บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่ ต่าํ กว่ าร้ อยละ
50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่ านัน้
ภายใต้ เอกสารโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ บริ ษั ทจั ด การอาจถู ก ถอดถอนด้ วยมติ ของที่ ป ระชุ ม
ผู้ ถื อห น่ วยล งทุ น ด้ วย ค ะแน น เสี ยงไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ยล ะ 50 ของจํ าน วน ห น่ วย ลงทุ น ทั ง้ ห ม ด ทั ง้ นี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม กฟผ. ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทังหมดในกองทุ
้
นรวมฯ จะมีอิทธิพลอย่างมากใน
การลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) บริ ษัท
จัดการไม่จดั การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทําดังกล่าว
อาจทําให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ ของผู้ถือ หน่วยลงทุน และบริ ษั ท จัดการไม่ ดําเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้ องตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ (2) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติการเป็ นบริษัทจัดการกองทุนรวม

4.3.9

กองทุนรวมฯ อาจต้ องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่ สามารถลงทุนได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซ่ ึงทําให้ ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด หรื อเป็ นเหตุให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัตกิ ารจัดตัง้ กองทุนรวมฯ
หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ อาจทําให้ บริ ษัทจัดการต้ องเลิก
กองทุนรวมฯ


กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายได้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
กองทุนรวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายไม่สําเร็ จ หรื อกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถหาเงินทุนเพื่อซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานได้



จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย



เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการนําเงินไปลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมฯ จนทําให้ กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคํานวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ ของหน่วยลงทุน



ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมฯจําหน่ายสิทธิในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่าย และบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมี
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ



สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ
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เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจํานวนเนื่องจากกองทุนรวม
ฯ ต้ องดําเนินการชําระบัญชีซึ่งค่าใช้ จ่ายในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมฯ จะถูกหักก่อนที่จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน
4.3.10 ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ต่าํ กว่ ามูลค่ าหน่ วย
ลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ กองทุนรวมฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ที่ตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง
4.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวมฯ อาจไม่ ประสบความสําเร็จ
ใน กรณี ที่ มี เห ตุ ก ารณ์ อย่ างใด อย่ า งห นึ่ ง ห รื อห ลายเห ตุ ก ารณ์ ดั ง ต่ อ ไป นี เ้ กิ ด ขึ น้ อาจทํ าให้ การ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ ไม่ประสบความสําเร็จ
 ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใช้ สิทธิของตนตามสัญญาการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการ
จัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้ าที่ทงหลายของตนภายใต้
ั้
สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อ
 การจําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นีไ้ ม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าว หรื อการกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนรายย่อยตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
เมื่ อมีกรณี ดังกล่าวเกิดขึน้ บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวมฯ ได้ และต้ อง
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนทังจํ
้ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
4.3.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคํา
ขอจดทะเบียนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริ ษัทจัดการยื่นคําขอจดทะเบียนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนให้ แก่ตลาด
หลักทรัพย์แล้ ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนจะเริ่ มทํา
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทําการ เว้ นแต่ผ้ ูจดั การตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายในครัง้ นีจ้ ะไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดย
การทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
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4.3.13 ผู้ ถือหน่ วยลงทุน ที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิท ธิประโยชน์ ท างภาษี สําหรั บเงิน ปั นผลที่ได้ จาก
กองทุนรวมฯ เมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ กี ําหนดและผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 544) และประกาศ
อธิ บดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กํ าหนดให้ บริ ษั ทจัดการ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
จะต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทัง้ จะต้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้ บคุ คลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสําหรับเงินปั นผลที่
ได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นับแต่ปีภาษี ที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว กองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าที่กองทุน
รวมฯ และบริ ษัทจัดการจะสามารถทําได้ 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 ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ น
บุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ทังนี
้ ้ ในกรณี
ดังกล่าวหากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ อาจมีความรับ
ผิดทังทางแพ่
้
งและอาญา
5) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
(1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการลงทุน/กองทุนที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันสิ ้นปี บัญชีลา่ สุด
-ไม่มี(2) กรณีที่กระทบต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน อย่างมีนยั สําคัญ
-ไม่มี6) ข้ อมูลสําคัญอย่ างอื่น
ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
-ไม่มีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักที่กองทุนลงทุน และกระทบต่อการดําเนินงานของ
้
าเนินการของผู้จดั การกองทุนในการจัดการเรื่ องดังกล่าว ทังนี
้ ้
กองทุน ให้ ระบุเรื่ องดังกล่าวด้ วย รวมทังการดํ
หากมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นให้ ระบุด้วย
-ไม่มี-
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7) ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุนเป็ นผู้ออก
7.1 ข้ อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทุนเป็ นผู้ออก
7.1.1 ข้ อมูลหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ให้ ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที่ตราไว้ จํานวนประเภทและ
ราคาของหน่วยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวันแรก จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั (ถ้ ามี) มูลค่าต่อ
หน่วย ณ ปั จจุบนั
(1) จํานวนหน่วยลงทุน

:

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) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

(7) มูลค่าราคาที่ตราไว้ ณ 31 ธ.ค.2562 :
9.718 บาท
7.1.2 ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิ ด (ณ สิ ้นปี หรื อวันเปิ ดรอบบัญชี) ราคาสูงสุด, ราคาตํ่าสุด, มูลค่าตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization), มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Trade Volume) และค่า NAV ของ
กองทุน ณวันต้ นปี และวันสิ ้นปี เป็ นต้ น
ราคาปิ ด ณ สิ ้นปี
: 12.40
บาท/หน่วย
ราคาปิ ดสิ ้นวันสูงสุด
: 13.80
บาท/หน่วย
ราคาปิ ดสิ ้นวันตํ่าสุด
: 11.20
บาท/หน่วย
มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) : 25,860,200,000.00
ล้ านบาท
มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยทังปี
้ (Trade Volume) : 37,302,785.00 บาทต่อวันทําการ
: 10.4668
บาท/หน่วย
ค่า NAV ของกองทุน ณ 31 ม.ค. 2562
ค่า NAV ของกองทุนวันสิ ้นปี 31 ธ.ค. 2562
: 10.1249
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 นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึง่ ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดแต่ละครัง้
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ประวัติการลดทุน
ครั ้งที่

ผลการ
ดําเนินงานงวด

1

1 เม.ย.59 ถึ ง30 มิ.ย.59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่ อนการลดเงินทุน
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,855.00
10

2

1 ก.ค.59 ถึ ง30 ก.ย.59

20,727.78

9.939

จํานวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลด
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
127.22
0.061
460.90

0.221

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน วันปิ ดสมุด วันจ่ าย
ทะเบียน เงินลดทุน
หลังการลดเงินทุน
จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,727.78
9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59
20,266.89

9.718

30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

เหตุแห่งการลดทุน สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียนและวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
ประวัติการลดทุน
ครั ้งที่

ผลการ
ดําเนินงานงวด

1

1 เม.ย.59 ถึ ง30 มิ.ย.59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่ อนการลดเงินทุน
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,855.00
10

2

1 ก.ค.59 ถึ ง30 ก.ย.59

20,727.78

9.939

จํานวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลด
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
127.22
0.061
460.90

0.221

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน วันปิ ดสมุด วันจ่ าย
ทะเบียน เงินลดทุน
หลังการลดเงินทุน
จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,727.78
9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59
20,266.89

9.718

30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

เหตุแห่งการลดทุน สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
7.2 กรณีท่กี องทุนออกหลักทรัพย์ ท่เี ป็ นตราสารหนี(้ เช่ น หุ้นกู้ หรือ REIT BOND)ให้ อธิบายลักษณะสําคัญของ
หลักทรั พย์ ดังกล่ าว เช่ น ประเภท จํานวนมูลค่ าที่ยังไม่ ไถ่ ถอน วันครบกาหนดไถ่ ถอน หลักประกัน เงื่อนไข
อื่นที่เป็ นสาระสาคัญ ณ สิน้ ปี บัญชี และการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือครัง้ หลังสุดของ REIT bond หรือผู้คาํ ้
ประกันการชําระหนีต้ ามตราสาร (ถ้ ามี) แล้ วแต่ กรณี
-ไม่มี7.3 โครงสร้ างผู้ถือหน่ วยลงทุน
-ไม่มี7.3.1 กลุ่มผู้ถือหน่ วยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจาํ นวนหน่ วยและร้ อยละเมื่อเทียบกับหน่ วยที่ลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน 10 รายแรก
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลําดับ
1
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ถือหน่ วย
การไฟฟ้า ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
43

จํานวนหน่ วย
521,375,000.00
171,553,000.00
147,571,700.00
128,000,000.00
61,026,500.00
30,828,600.00

% ของทัง้ หมด
25.00
8.226
7.076
6.138
2.926
1.478

ลําดับ
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหน่ วย
กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่ วย
30,781,100.00
28,421,500.00
25,827,600.00
19,000,000.00

% ของทัง้ หมด
1.476
1.363
1.238
0.911

7.3.2 ผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ (ถือหน่ วยตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
1. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

25%

7.3.3 กลุ่มผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ ของกองทุนโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกําหนด นโยบายการจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทุนอย่ างมีนัยสําคัญ เช่ น มีการส่ งบุคลากรเข้ า
เป็ นกรรมการที่มีอาํ นาจจัดการ
- ไม่มี –
7.4 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน
7.4.1 ระบุนโยบายที่จ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวมที่จะจ่ ายให้ ผ้ ูถือหน่ วย ทัง้ ในรูปแบบเงินปั นผลและ
การลดเงินทุนจดทะเบียน:
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวม
ฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 90 ของกํา ไรสุท ธิ ที่ป รั บ ปรุ ง แล้ ว (หรื อ อัต ราอื่น ตามที่ก ฎหมายหลัก ทรัพ ย์อ นุญ าตเป็ นครั ง้ คราว)
ภายใน 90 วัน นับ แต่ว ัน สิ น้ รอบบัญ ชีที่มีก ารจ่า ยเงิน ปั น ผล หรื อ วัน สิ น้ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่มีก าร
จ่า ยเงิน ปั น ผลนัน้ แล้ ว แต่ก รณี เว้ น แต่มีเหตุจํา เป็ นที่ทํา ให้ ไ ม่ส ามารถจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งการได้
โดยในกรณีด ัง กล่า ว บริ ษัท จัด การจะต้ อ งแจ้ ง เป็ นหนัง สือ ให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน และสํา นัก งาน ก.ล.ต.
ทราบถึงเหตุจําเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
“กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(ก) การหักกํ าไรที่ยังไม่เกิ ด ขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมิ นราคาทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
รวมทัง้ การปรับปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ
(ข) การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
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(ค) การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ
(ง) การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิในการ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทน หรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก ทังนี
้ ้ กองทุนรวมฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภท
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายมีสิทธิได้ รับหน่วยลงทุนเท่ากันทุกราย
ในกรณี ที่ก องทุนรวมฯ มี ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุน ที่ยังไม่
เกิ ด ขึ น้ (Unrealised Loss) เป็ นต้ น บริ ษั ท จัด การจะกัน สํ า รองตามรายการตามข้ อ (ข) (ค) และ (ง)
ข้ างต้ นได้ ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจาก
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตาม (1) และ/หรื อ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้ างต้ น
ในกรณี ที่มีการแก้ ไขหรื อกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ ใน
อนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริษัทจัดการดําเนินการโดยได้ 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 นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันใน
งวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
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 ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน 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 ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
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(ค) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเท่านัน้ ที่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล
(3) บริ ษัท จัด การจะจ่า ยเงิน ปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือ หน่วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็คขีดคร่ อ ม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ใช้ สิ ท ธิ ข อรั บ เงิน ปั น ผลจํ า นวนใดภายในอายุค วามใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ องตามที่
กฎหมายกําหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทุนรวมฯ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในรูปของหน่วยลงทุนได้
การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับเงินจากการลดทุนเป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับ
ตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนรวมฯ มีความ
จําเป็ นต้ องใช้ และกองทุนรวมฯ ลดทุนจดทะเบียน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
อย่างชัดแจ้ ง
กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลในคราว
ใดๆ จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทุนรวมฯ และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทุนรวมฯ ซึง่ ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึ ้นประจํางวดปี บัญชี
ดังกล่าวนัน้ เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดซึ่งบริ ษั ทจัดการได้ ชีแ้ จงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้
เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว ทังนี
้ ้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึง่ เป็ นไปตามที่กล่าวมา
นี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดําเนินการไปได้ ทันทีโดยไม่จําต้ องได้ รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
คราวอีกแต่อย่างใด
(2) กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานและการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริงด้ วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่
แล้ ว
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(3) กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้ วของกองทุนรวมฯ
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่ไม่
สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกําไรสะสมของกองทุนรวมฯ
7.4.2

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล การจ่ ายเงินคืนทุน ย้ อนหลังอย่ างน้ อย 5 ปี (ถ้ ามี)
ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล

6 ก.ค.2558 – 30 ก.ย.2558

เงินปั นผล (บาท)
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
229,405,000
0.1100

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน
30 พ.ย.2558

2

1 ต.ค.2558 – 31 ธ.ค.2558

239,832,500

0.1150

29 ก.พ.2559

14 มี.ค.2559

3

1 ม.ค.2559 – 31 มี.ค.2559

625,650,000

0.3000

31 พ.ค.2559

14 มิ.ย.2559

4

1 ก.ค.2559 – 30 ก.ย.2559

208,550,000

0.1000

30 พ.ย.2559

15 ธ.ค.2559

5

1 ต.ค.2559 – 31 ธ.ค.2559

250,260,000

0.1200

28 ก.พ.2560

15 มี.ค.2560

6

1 ม.ค.2560 – 31 มี.ค.2560

375,390,000

0.1800

30 พ.ค.2560

13 มิ.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

2 มี.ค.2561

15 มี.ค.2561

10

1 ม.ค.2561 - 31 มี.ค.2561

428,570,250

0.2055

31 พ.ค.2561

15 มิ.ย.2561

11

1 เม.ย.2561 - 30 มิ.ย.2561

364,962,500

0.1750

31 ส.ค.2561

14 ก.ย.2561

12

1 ก.ค.2561 - 30 ก.ย.2561

444,211,500

0.2130

30 พ.ย.2561

14 ธ.ค.2561

13

1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561

409,800,750

0.1965

1 มี.ค.2562

15 มี.ค. 2562

14

1 ม.ค.2562 – 31 มี.ค.2562

417,700,000

0.2000

31 พ.ค.2562

14 มิ.ย.2562

15

1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562

375,390,000

0.1800

29 ส.ค.2562

16 ก.ย.2562

16

1 ก.ค.2562 – 30 ก.ย.2562

437,955,000

0.2100

2 ธ.ค.2562

16 ธ.ค.2562

17

1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562

396,245,000

0.1900

2 มี.ค.2563

16 มี.ค.2563

ครั ง้ ที่

ผลการดําเนินงานงวด

1
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วันจ่ ายเงินปั นผล
16 ธ.ค.2558

ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
-ไม่มีประวัตกิ ารลดทุน / เหตุแห่ งการลดเงินทุนจดทะเบียน
ครัง้ ที่
ผลการดําเนินงาน(งวด)
จํานวน(บาท/หน่วย) จํานวน(บาท)
วันปิ ดสมุด
วันลดทุน
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
เหตุแห่งการลดทุน : สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
*หมายเหตุ* กองทุนรวมลดเงินทุนจดทะเบียน จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวม ซึง่ ไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามมติเวียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2559
8) โครงสร้ างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ
8.1.1 ชื่อที่อยูบริษัทจัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษัท 010754000373
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
https://www.ktam.co.th
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8.1.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น

ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2562
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8.1.3 โครงสร้ างการจัดการ Organization Chart / Management Structure

๏ คณะกรรมการบริ ษัท
1. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์

ตําแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2. นาย ธวัช อยู่ยอด

ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

3. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายลวรณ แสงสนิท

ตําแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสุรพล โอภาสเสถียร

ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายธนธัช หงส์คู

ตําแหน่ง กรรมการ
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7. พลตํารวจโท จารุวฒ
ั น์ ไวศยะ ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ

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

ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
3. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ
ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสายงานกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
4. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์ ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
5. น.ส.วรวรรณี ตังศิ
้ ริกศุ ลวงศ์ ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสายงานปฏิบตั ิการ

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ , ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
• ชวินดา หาญรั ตนกูล, CFP
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปี ที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้ / ในบริษัทนี ้ 31 ปี / 8 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย (CFP) , ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และผู้จดั การกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
คุณสมบัตหิ ลัก
- กําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และกองทุนส่วนบุคคลให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ของธนาคารกรุ งไทย และเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย
- ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
น และสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมตั ิ จัดตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริ 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 และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
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2542 - 2543
2538 - 2542
2533 - 2538
การศึกษา
2529
2526

ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินซ์ ภัทร จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล, บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
รองผู้อํานวยการ (ผู้จดั การกองทุนส่วนบุคคล), ธนาคารซิตี ้แบงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ
ปริ ญญาโท: บริ หารธุรกิจ (เอก: เศรษฐศาสตร์ ), University of Missouri Columbia, USA
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ , บลจ.กรุงไทย ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์, ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ไพรั ช มิคะเสน
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปี ที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้ / ในบริษัทนี ้ 22 ปี / 8 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
คุณสมบัตหิ ลัก
- รับผิดชอบงานบริ หารกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ พร้ อมทัง้ นําเสนอลูกค้ าถึงแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์(กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์(REIT) ,
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
น และสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมตั ิ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 ผู้อํานวยการอาวุโส, ผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน,
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
2547 – 2553 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี
2546 – 2547 ผู้จดั การพัฒนาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
2542 – 2546 เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
2540
ปริญญาโท: MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver,
2539
ปริญญาโท: บริ หารธุรกิจ (เอก: การเงิน), University of Denver
2536
ปริญญาตรี : บริ หารธุรกิจ (เอก: การธนาคาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, บลจ.กรุงไทย ผู้จดั การกองทุนอสังหาริมทรัพย์
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ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
กฤษณ์ ณ สงขลา
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปี ที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้ 16 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทุนรวม / ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประสบการณ์
2554 - ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี ้,
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี ้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2549 – 2551 รษก. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน – ตราสารหนี ้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2548 – 2549 ผู้อํานวยการ ฝ่ ายลงทุน – ตราสารหนี ้, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2545 – 2547 ผู้บริหารฝ่ าย ฝ่ ายบริหารการลงทุนตราสารหนี ้ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2543 – 2544 หัวหน้ าส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ ายบริหารหลักทรัพย์และจัดการการลงทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2539 – 2542 หัวหน้ าส่วนพัฒนาตราสารหนี ้ สํานักบริการตลาดทุน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2537 – 2539 ผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนลงทุน ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2535 – 2537 หัวหน้ าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2533 – 2535 พนักงานบริหารเงิน, ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2530 - 2533 พนักงานบัญชี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา
การศึกษา
2548
ปริญญาโท: บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539
Mini Master of Financial Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2528
ปริญญาตรี : บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุน, ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน, บลจ.กรุงไทย
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ภควัต เมธีไตรรั ตน์
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
สัญชาติ ไทย
จํานวนปี ที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้ 10 ปี
การได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทุนรวม / ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประสบการณ์
2560 - ปั จจุบนั ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน,
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2559 – 2560 ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศและทางเลือก
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี - พริ นซิเพิล จํากัด
2556 – 2558 ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
2554 – 2556 Wealth Manager, ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
2553 – 2554 เจ้ าหน้ าที่ธุรกิจสัมพันธ์, สายลูกค้ าธุรกิจรายใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
ปริญญาโท: MS Finance, The University of Warwick, UK
2552
2551
ปริ ญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปฏิบัตหิ น้ าที่ในปั จจุบัน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน, ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน,
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
.8.1.4 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
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 ทรั พย์ สินและหนี ส้ ิ นของกองทุนรวมฯ ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน
หนั ง สื อ ชี ช้ วน กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ ตกลงต่ า งๆ ซึ่ ง กองทุ น รวมฯ หรื อ บริ ษั ท จั ด การ (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ) หรื อทัง้ กองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
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1. จัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
ชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้ าเป็ นคู่สญ
รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. จัด ให้ มีข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษ ัท จัด การ โครงการจัดการกองทุน รวมฯ
สัญ ญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
3. จัดให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญ ที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริ ษัท
จัดการต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ
ทน. 1/2554
4. แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกําหนด เงื่อนไข และ
หลัก เกณฑ์ ที่ ระบุ ไว้ ในโครงการจัด การกองทุ น รวมฯ และดํ 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 ดเผยหนังสือ ชี ช้ วน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้ อ ผูกพัน
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 ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ้ชวน
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 ้ชวนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า
1 วันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ูลงทุน และจัดส่งหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช้ วนและรายงานกองทุน รวมฯ (Mutual
Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
3) จัด ส่งหรื อ แจกจ่ายหนังสือ ชี ช้ วนแก่ผ้ ูลงทุน ที่ สนใจจะลงทุน ในหน่ วยลงทุน โดยต้ องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ูลงทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนตาม 1) ต้ อง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
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6. ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และไม่มีลกั ษณะที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
7. ในกรณี ท่ีบริ ษัทจัดการประสงค์จะตัง้ บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมฯ 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 องดํา เนิน การและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสํา คัญ ที่ได้ ระบุไว้ ใ น
โครงการจัด การกองทุน รวมฯ และบริ ษัท จัด การต้ อ งจัด ให้ มีข้ อ กํา หนดในเอกสารสัญ ญาที่
เข้ า ทํา หรื อ จะเข้ า ทํา เกี่ย วกับ การจัด การทรัพ ย์สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ ผ้ ูเช่า ผู้รับสิทธิ
หรื อผู้รับจ้ างที่นําทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ 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 และจํา หน่า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน โครงสร้ า งพื ้นฐาน ให้ เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
11. ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทําให้ มั่นใจได้ ว่า
กองทุ น รวมฯ จะไม่ ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเอง โดยจะจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ ูอื่นดําเนินการเท่านัน้ และบริ ษั ท
จัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
12. ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ใน
กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริงแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุนรวมฯ
13. ดํา เนิ น การที่ จํา เป็ นเพื่ อ ควบคุม ดูแ ลและให้ มั่น ใจได้ ว่า การถื อ หน่ ว ยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่
บังคับใช้ ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
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14. เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่ประกาศใช้ บังคับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์
15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรื อเงินแบ่งปั นส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
16. จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพ ย์สิน ดัง กล่าวในครั ง้ ถัดๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้
17. ดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุ น รวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุ น รวมฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
18. จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ อย่างน้ อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้ มนั่ ใจได้
ว่าบุคลากรที่ แต่งตัง้ ดังกล่าวมี ความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมเพื่ อ บริ หารและจัดการ
กองทุนรวมฯ
2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ รวมทังการตรวจสอบและ
้
สอบทาน (การทํ า Due Diligence) ทรัพ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการ
นรวมฯและทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตังกองทุ
้
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกํา กับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุน รวมฯ และเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ถือ
หน่วยลงทุน
19. บริ ษทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้ บุคคลอื่น
ใด เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน และการ
ปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง้ นี ้ การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ ามี ) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
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20. ในส่ว นของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุน รวมฯ ลงทุน ในรู ป แบบของสิ ท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
1) บริ ษั ท จัดการจะต้ องดําเนินการให้ กฟผ. และผู้ป ระกอบกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ เป็ น
คู่สญ
ั ญารายอื่นใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัทจัดการมอบหมายสามารถ
เข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนรวมฯ ได้ รับ
ตามข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้ ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
2) บริ ษั ท จัด การต้ อ งดํ าเนิ น การติดตามและตรวจสอบความถูกต้ อ งครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่กองทุนรวมฯ ได้ รับอย่างสมํ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจทําให้ กองทุนรวมฯ ไม่ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามข้ อตกลง บริ ษัทจัดการ
ต้ องดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดําเนินการให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
21. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การมี พัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อตกลงกับ รัฐต่า งประเทศหรื อ หน่วยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้
แล้ วในขณ ะนี ห้ รื อจะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต เช่ น ดํ า เนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษั ท จัดการสงวนสิท ธิ ที่ จะ
ปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่
จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
22. ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามและบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น รวมฯ และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัท
จัดการ แต่ทัง้ นี ้ การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ข)

การลงทุน
1. เข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน
6 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000
บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
2. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ เว้ นแต่
รอบระยะเวลาบัญ ชี สุด ท้ า ยของอายุก องทุน รวมฯ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบ
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3. ดํ า รงมูล 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 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
4. ดําเนินการให้ กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้
และดํ า เนิ น การให้ การลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน
(ค)

การเรี ยกเก็บและชําระเงินของกองทุนรวมฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ง)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
1. จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ
ทน. 1/2554 และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึง่
ต้ อ งเป็ นบุค คลที่ มี คุณ สมบัติต ามที่ กํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พ ย์ และเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
2. จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ ยวข้ องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผู้จดั การกองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการ
จัดตัง้ และจัดการกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํ า นัก งาน ก.ล.ต. บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งรายงานการแต่ ง ตัง้ และการสิ น้ สุด การแต่ งตัง้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมฯ 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 ตั ง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่ง
มี คุณ สมบัติต ามที่ กฎหมายหลักทรั พ ย์ กํ าหนดและเป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดที่ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ
4. แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนรายใหม่ ซึง่ มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กําหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตัง้
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นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
5. แต่งตัง้ นิติบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์ 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 องและจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุน
รวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
7. แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
8. แต่งตัง้ ผู้ชําระบัญ ชีของกองทุน รวมฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
หน้ าที่ เก็ บ รวบรวมและแบ่ งทรัพ ย์ สิน ของกองทุน รวมฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน รวมถึ ง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็ น
เพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ
9. จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้ าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
(จ)

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
1. จัด ให้ มีก ารยื ่น คํา ขอจดทะเบีย นกองทรัพ ย์สิน อัน ได้ แ ก่เงิน ที่ไ ด้ รับ จากการจํา หน่า ย
หน่วยลงทุน เป็ นกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
2. จัด ให้ มี ก ารยื่ น คํ า ขอจดทะเบี 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 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนรวม
ฯ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุน กับ บริ ษั ท จัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรื อแย้ งกับ หลักเกณฑ์ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ กฎ และ/หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
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เพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
4. เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์
5. ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ง รวมถึ ง ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติใน
เรื่ องดังกล่าว
6. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บ ริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
และในเรื่ องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและ
บุคคลอื่นได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ
8. ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้ บคุ ลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ และหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามกฎหมายดัง กล่ า ว รวมทั ง้ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
9. อํ า นวยความสะดวกแก่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน
รวมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินของบริ ษัท
จัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
11. จัด ทํา และจัด เก็ บ บัญ ชี แ ละบัน ทึก แสดงการลงทุน ของกองทุน รวมฯให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรั พ ย์
12. จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์
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13. จั ด ทํ า รายงานการลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ ให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ท ราบ ทั ง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
14. จัดให้ มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
15. จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
และนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
16. จัด ทํ า รายงานประจํ า ปี ของกองทุน รวมฯ โดยมี ข้ อ มูล ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ
17. รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนรวมฯลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนัยสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
18. จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
19. ติดตาม ดําเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตาม
สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สัญ ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ รวมถึ ง ดํา เนิ 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 ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
8.2

ผู้บริหารทรั พย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานและผู้บริหารทรัพย์ สิน:
-ไม่มี-

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรั สตี:
8.3.1 ชื่อ
:
ที่อยู่
:
หมายเลขโทรศัพท์
:
หมายเลขโทรสาร
:

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

62

8.3.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ข้ อมูล ณ 30 ธ.ค.2561

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
8.3.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ /ทรัสตี มีดังนี ้
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่ อไปนี ้
(ก) ได้ รับ ค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญ ญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัดด้ วยความ
ซื่อ สัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถเยี่ ยงผู้ป ระกอบวิช าชี พ เพื่ อ ประโยชน์ สูงสุด ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบ
วิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
(ค) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชีเพื่อการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ฝากเข้ าในบัญชี
้
ดังกล่าวแล้ ว เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจัดตังและ
การจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.
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(จ) กํากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดย
เคร่งครัด
(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
(ช) ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่น
ใดของกองทุนรวมฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
(ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
(ฌ) ดํ า เนิ น การฟ้ องร้ องบัง คับ คดี ใ ห้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ ข องตนหรื อ ฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อ
เมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ อง
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้
(ญ) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
รวมฯ ซึ่งมี มูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อ ยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพ ย์ สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่ง
้
าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ) (ถ้ ามี)
ได้ รับการแต่งตังโดยค่
(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานซึ่งมี มูลค่าของ
สัญญามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ
เวลาที่ มี การเข้ าทําสัญ ญาหรื อแก้ ไขเพิ่ มเติมหรื อบอกเลิกสัญ ญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
้
าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ)
อิสระ (ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
(ฐ) แจ้ งให้ บ ริ ษั ท จัด การจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ใหม่ โดยพลัน เมื่ อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เห็ น ว่า มี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวมฯ อย่างมีนยั สําคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวมฯ
(ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ เรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้อง
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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(ฒ) ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารรั บ หรื อ ชํ า ระเงิ น จากบัญ ชี ข องกองทุน รวมฯ ทัง้ นี ้ โดยต้ อ งเป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อ ข้ อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
(ณ) ไม่ ก ระทําการอัน เป็ นการขัดกับ ประโยชน์ ข องกองทุน รวมฯ หรื อ ผู้ถือ หน่วยลงทุน ไม่ ว่าการ
กระทํานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ น
การเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
(ด) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการขอ
มติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
(ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
- เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษั ท จั ด การอาจเปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง
ดังต่ อไปนี ้
(ก) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
และมีการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ
(ข) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(ค) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรื อธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
(ง) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญ ญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(จ) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่ป ฏิบัติหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญ ญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(ฉ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคัญอันเนื่องมาจากการ
แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ กรณี อื่ น ใดอัน มี ผ ลให้ บ ริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข
ดัง กล่ า วมี ผ ลให้ เป็ นการเพิ่ ม ภาระหน้ า ที่ แ ก่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไม่
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ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(ช) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับ ตัง้ แต่วันถัดจากวัน ที่บ ริ ษั ท จัดการทราบหรื อควรได้ ทราบการขาด
คุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ ้น ในกรณี
ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังกล่าว บริ ษั ท จัดการจะดํ าเนิน การขออนุญ าตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อ สํานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจาก
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะแต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ แ ทนผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
(ซ) เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึง
กัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชําระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชี
หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับ
ต่างๆ และคําเสนอหรื อคําร้ องดังกล่าวไม่ได้ ถกู เพิกถอนภายใน 60 วัน
(ฌ) เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการ
ทัว่ ไป
(ญ) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ข้างต้ น โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
8.4

คณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มี 4 ท่ าน ดังนี ้
 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล


นาย ไพรัช มิคะเสน



นายกฤษณ์ ณ สงขลา



นาย สมบัติ ศานติจารี
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ คํ าปรึ กษา คํา แนะนํ าแก่บ ริ ษั ท จัด การเกี่ ยวกับ การลงทุน ของกองทุน รวมฯ ในทรัพ ย์ สิน โครงสร้ าง
พื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน เมื่อได้ รับการร้ องขอ
โดยบริษัทจัดการ
(ข) แจ้ งแก่บริ ษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรื่ องที่
ต้ องให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนํา ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนัน้
8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลต่ อไปนี ้
- ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:

:
:
:
:

:
:

- บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปี 2562 :
ชื่อ
:
ที่อยู่
:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชันที
้ ่ 33
เลขที่ 193/136-137 ถ. รัชดาภิเษก
แขวง คลองตันเหนือ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-9090
0-2264-0789-90
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2888
0-2359-1259

หมายเลขโทรศัพท์

:

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
888/151 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2651-4447

- ที่ปรึกษาทางเทคนิค
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

Tractebel Engineering Co.,Ltd.
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชัน้ 19 unit 1903-1905
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หมายเลขโทรศัพท์

:

ถนนสุขมุ วิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2118-7233

9) การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง เป็ นผู้กํากับดูแลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่เป็ นผู้กํากับ
ดูแลการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการกองทุน นอกจากนี ้ บริษัทยังมีสํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ทําหน้ าที่
กํ ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทํา
หน้ าที่พิจารณาการเข้ าทําหน้ าที่ของผู้จดั การกองทุน การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทุน
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการของกองทุน
บริษัทให้ ความสําคัญกับการกํากับการจัดการกองทุน ภายใต้ คมู่ ือปฏิบตั ิของฝ่ ายงาน ซึง่ จะครอบคลุมเรื่ องต่างๆ
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด เช่ น การตรวจสอบรายได้ การอนุมัติ เบิ ก ค่ าใช้ จ่ า ย การจ่ า ยปั น ผล การตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจําปี การจัดประกันภัย การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
โดยคณะกรรมการจัดการลงทุน PIF จะพิจารณากลัน่ กรองงานในประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในชันหนึ
้ ่ง และสํานัก
้ ่ง นอกจากนีค้ ณะกรรมการจัดการลงทุน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานอาจจะสุ่มสอบทานการปฏิบตั ิงานอีกชันหนึ
PIF จะมีการประชุมติดตามความเคลื่อนไหวที่สําคัญของการจัดการกองทุน และสํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
จะ update หลักเกณฑ์ ของสํานักงาน กลต. ให้ ฝ่ายงานทราบ เพื่อให้ การจัดการกองทุนเป็ นไปตามโครงการ
กองทุนและสํานักงาน กลต. อย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ สํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิ และสํานักตรวจสอบภายใน
มีการรายงานการกํากับดูแลและตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อรับทราบตามแผนงานที่
ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
-ไม่มี9.3 การประชุมคณะกรรมการ
-ไม่มี9.4 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในกองทุน โดยกําหนดให้
กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทังพนั
้ กงาน มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวนโยบายนี ้อย่างเคร่งครัด พร้ อม
กันนี ้บริษัทได้ กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในของกองทุน(Insider trading) ดังนี ้
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 บริ ษั ท กํ าหนดให้ มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้ องกันการรั่วไหลของข้ อ มูลภายในของ
กองทุนในพื ้นที่ห้องปฏิบตั ิงานของ access person เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เข้ าถึงพื ้นที่หวงห้ าม
ตลอดจนจัดให้ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและเหมาะ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. กําหนด
 ควบคุมดูแลให้ มีระบบการจดบันทึกการเข้ าออกพืน้ ที่หวงห้ าม (Access Control) และจัดเก็บข้ อมูล
ดังกล่าวอย่างน้ อย 6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการสอบทานในภายหลัง
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง บริ ษัทจัดให้ มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยทัง้ Hard ware & soft ware ตลอดจนการจัดระดับ ชัน้ ความลับ ของ
ข้ อมูล การกําหนดสิทธิผ้ มู ีหน้ าที่เข้ าถึงข้ อมูล ตามหลักเกณฑ์ need-to-know basis (จํากัดขอบเขตการ
ใช้ ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงาน ) จัดให้ มีรหัสผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกัน
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าไปใช้ งานได้ มีระบบการบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการเข้ าใช้ งาน (“logs”) ซึ่ง
รวมถึงการเรี ยกดูและการแก้ ไขข้ อมูล โดยแนวทางการจัดเก็บ logs เป็ นไปตามที่กําหนดในประกาศ
แนวปฏิบตั ิว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิในการจัดให้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริ ษัทจัดให้ ระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ สํานักงาน กลต.
กําหนด
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริ ษัทกําหนดให้
เป็ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนัก งานในหน่ ว ยงาน access person โดยให้ จัด เก็ บ เอกสารของ
้ องปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทุน
กองทุนไว้ ในตู้หรื อห้ องที่กุญแจล็อคทุกครัง้ ที่ใช้ งานเสร็จสิ ้น รวมทังห้
ต้ องมีผ้ ูควบคุมและจดบันทึกการเบิกใช้ เอกสารข้ อมูลภายในของกองทุนระหว่างฝ่ ายงาน นอกจากนี ้
บริษัทยังจัดให้ มีช่องทางการทําลายเอกสารที่มีข้อมูลภายในที่สําคัญของกองทุนด้ วย
 บริษัทกําหนดให้ มีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลการติดต่อสื่อสารในห้ องปฏิบตั ิงานของ access person
เพื่อใช้ ตรวจสอบในภายหลัง
 การติ ดตามการตรวจสอบการปฏิ บัติต ามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบี ย บปฏิ บัติข องพนักงาน
บริ ษัทมอบหมายให้ สํานักตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานมีการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบจรรยาบรรณ insider trading , ระเบียบการป้องปราบการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลภายในของ
กองทุน(insider trading) และให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับทราบ
เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หากสํานักงานตรวจสอบภายในพบพฤติการณ์ ว่ามีการใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลภายให้ แก่ตนเองหรื อผู้ใกล้ ชิด ให้ แจ้ งสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้ กับ
สํานักงาน ก.ล.ต ทราบ
สํา นักกํ ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ งานมี ห น้ าที่ ท บทวน ปรับ ปรุ งและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ Chinese wall นโยบาย
จรรยาบรรณ และระเบี ยบปฏิ บัติของพนักงาน อย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานข้ อ บกพร่ อ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
-ไม่มี-
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9.6 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน(นโยบาย ปั จจัยและกระบวนการในการ
คัดเลือก)
-ไม่มี9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านผู้บริหารทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
-ไม่มี9.8

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
ตรวจสอบรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจากรายงานประจําเดือน และรายไตรมาส ที่ทาง กฟผ. นําส่งให้ ทกุ เดือน
และทุกไตรมาส ทังนี
้ ้กองทุนรวมจะมีการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของรายได้ คา่
ความพร้ อมจ่ายที่กองทุนได้ รับทุกปี

9.9

ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้จะไม่
ตํ่ากว่า 3,000,000 บาท ต่อปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ค่าธรรมเนียมการจัดการจํานวนเงิน 9,788,420 บาท

9.10 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทให้ ความสําคัญ กับการเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกํ าหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทัง้ ที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ท างการเงิน ให้ ถูกต้ อ งตามที่ กฎหมายกํ าหนด โดยมี
กระบวนการสอบทานภายในก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
9.11 การประชุมผู้ถือหน่ วย
(ก) ให้ บ ริ ษั ท จัดการจัดประชุม สามัญ ประจํา ปี ภายใน 4 เดือ นนับ แต่วัน สิ น้ สุดรอบระยะเวลาบัญ ชี เพื่ อ
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่ องดังนี ้ เป็ นอย่างน้ อย
(1) การจัดการกองทุนในเรื่ องที่สําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปี บัญ ชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้ อยต้ องมี การ
นําเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
(3) การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน
(2) เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ ว ยลงทุน รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 10 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่
จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจน โดยในกรณีดงั กล่าวให้ บริ ษัทจัดการจัด
ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน
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การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณี
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
การขอมติโดยเรียกประชุม
(ก) องค์ ประชุม
1. การขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
2. องค์ประชุมที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิให้ นํ ามาใช้ บังคับ กับการขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
(ข) สิทธิออกเสียง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินนั ้
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ
(ค) ข้ อกําหนดในการออกเสียง
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ
2. เว้ นแต่กรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3. และข้ อ 4. ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึง่ (เกินกว่าร้ อยละ 50) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
3. เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้ อย
ละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพ ย์ สิน รวมของกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไป
ดังกล่าว หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัด
ความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว
2) การเข้ า ทํ า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ หรื อ จัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่า
ทรัพ ย์ สินรวมของกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาดังกล่าว หรื อการตกลง
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํา
ว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว
3) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
รวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” เข้ าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
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4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการ
ดังกล่าว
5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการ
ดังกล่าว
6) การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่น
4. มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ถือหน่วยลงทุนของ EGATIF ได้ มีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
อนุมตั ิการลดเงินทุนจดทะเบียน
และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของ EGATIF โดยการเพิ่มเติมข้ อความที่ขีดเส้ นใต้ ใน (1) ของหัวข้ อ 7.6.1
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
“7.6.1 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทําได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั นี ้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างชัดแจ้ ง
กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลในคราวใดๆ
จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทุนรวมฯ และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวมฯ
ซึ่งไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึ ้นประจํางวดปี บัญชีดงั กล่าวนัน้ เว้ นแต่
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดซึง่ บริ ษัทจัดการได้ ชี ้แจงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว ทัง้ นี ้ การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นไปตามที่กล่าวมานี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถ
ดําเนินการไปได้ ทนั ทีโดยไม่จําต้ องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกแต่อย่างใด
………..”
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 องการดําเนินการต่อไปนี ้ของกองทุนรวมฯ
(ก) การถอดถอนหรื อแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ 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
72

จําหน่ายไปดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณี การได้ มาเพิ่มเติมหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้
องค์ การของรั ฐบาลและกิ จการของรั ฐตามกฎหมายที่ จัด ตัง้ กิ จการนัน้ (รวมถึงหน่ วยงานธุรกิ จที่
รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรื อในกรณีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกําหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการได้ มาเพิ่มเติม
หรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ นนั ้ โดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สิน
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่า
โครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการ
การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ หรื อ เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญ ญาดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการกําหนดไว้
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามที่กําหนด
ไว้ นนโดยไม่
ั้
ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ง) การเข้ าทํ าธุรกรรมกับ บุค คลที่เกี่ ย วข้ อ งที่ เป็ นการได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจํ าหน่ ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการเข้ าทํา 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 ซึ่ง มี มูล ค่ า ของ
ทรัพย์สินหรื อสัญ ญา (แล้ วแต่กรณี ) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทําธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข
้ ้ ในกรณีที่มีการกําหนดไว้
หรื อยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ทังนี
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการ
ได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานใดไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจ
ปฏิ บัติ ต ามที่ กํา หนดไว้ นัน้ โดยไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน หรื อความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(ญ) การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด
(ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุน หรื อกองทุนรวมฯ ที่กําหนด และ
(ฎ) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ 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)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 สิ ้นสุดระยะเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี จํานวน 1,237,002 บาท
(2) ค่าบริการอย่างอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี9.14 กรณีการปฏิบัตหิ ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี)
-ไม่มี-
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10) ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม / การดําเนินเนินงาน / การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม / กิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการบริ หารองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพเต็มความสามารถ มีการบริ หารจัดการตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักสากลมาโดยตลอด ส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ อย่างยัง่ ยืน การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาค
ส่วน
คณะกรรมการ กฟผ. ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยตระหนักถึงความสําคัญ และมี
เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กฟผ. "เป็ นองค์กรชันนํ
้ าในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในระดับสากล มีการกํากับ
ดูแลกิจการและการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
สังคม" ดังนี ้
(1) นําหลักสําคัญ ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณ ธรรม หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ ในการบริ หารงานภายในองค์กรอย่าง
เป็ นธรรม
(2) พึงกําหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงลูกจ้ างทุกคนใช้ เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับ และระเบียบของ กฟผ.
(3) การกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สําคัญของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยง และวาง
แนวทางการบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทังดํ
้ าเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
(4) ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานด้ วยความทุ่มเทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่
(5) ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี โดยคํ า นึ ง ถึ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นรั ฐ สัง คมชุม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า น
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ เสีย ด้ านองค์การ และด้ านผู้ปฏิบตั ิงาน
(6) ส่งเสริ มให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ องขึ ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่ กรองงานที่มี
ความสําคัญอย่างรอบคอบ
(7) ส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทังข้
้ อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง
เชื่อถือได้ ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียของ กฟผ. ได้ รับ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
(8) คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้ องเป็ นผู้นําต้ นแบบที่ดีด้านจริยธรรมและคุณธรรม
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(9) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้ว่า
การออกจากกันอย่างชัดเจน
(10) มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรื อการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารที่สําคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็ นธรรม
(11) จัดให้ มีการประเมินผลตนเอง เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ กฟผ.
การสนองนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
เพื่อให้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซึง่ กําหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอย่างเป็ นรูปธรรม ผู้ว่า
การในฐานะฝ่ ายบริ หารสูงสุดของ กฟผ. ได้ ออกประกาศเพื่อสนองนโยบายโดยให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานยึดมัน่
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มุ่งเน้ นการเป็ นองค์การเชิงยุทธศาสตร์ ของประเทศ และการ
พัฒ นาธุรกิ จของคนไทยในภูมิภ าค มี ป ระสิท ธิ ภ าพสูงเทียบเคีย งองค์ การชัน้ นํ าระดับ สากล เป็ นผู้นํ าด้ านการ
อนุรักษ์ พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้ อม เป็ นที่เชื่อมัน่ และยอมรับของสังคม เป็ นองค์การคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
้
าเนินการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ กฟผ. โดยให้ ยึดถือแนวทางปฏิบตั ิ
มีการบริหารงานที่ทนั สมัย รวมทังการดํ
และคํานึงถึง 4 ด้ าน ดังนี ้
(1) ด้ านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม: เป็ นองค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสังคมด้ วยความเข้ าใจและ
เกื อ้ กูล มี จริ ยธรรม โปร่ งใส เป็ นธรรม คํานึงถึงสิทธิ 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 และผู้มีส่วนได้ 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 อบังคับที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน มี
ระบบการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม มี กระบวนการสรรหาที่โปร่ งใสเป็ นธรรม ส่งเสริ มและ
ปลูกฝั งคุณ ธรรม จริ ยธรรมในองค์การ โดยผู้บริ หารทุกระดับต้ องเป็ นผู้นําต้ 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 างระบบการกํากับดูแล ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มุ่งเน้ นให้ ทกุ หน่วยงาน
ในองค์การมีการพัฒนาตนเองและเตรี ยมความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(4) ด้ านผู้ปฏิบัติงาน: ส่งเสริ มให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณ ธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบัติงานด้ วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทํางานเป็ นทีม สํานึกในหน้ าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงาน มีการเรี ยนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม

76

10.2 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอรัปชัน
- เปิ ดเผยการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้ การดําเนินธุรกิจของกองทุน มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับ การคอร์ รัปชัน
(1) การประเมิ น ความเสี่ ย งของธุ รกิ จ เพื่ อ ระบุ ก ารดํ า เนิ น งานของกองทุน ที่ มี ค วามเสี่ ย งว่า อาจมี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
-ไม่มี(2) การกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อควบคุม ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน
-ไม่มี(3) การสื่อสารและการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
-ไม่มี(5) การให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีที่สํานักงานให้ ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้ วน
เพียงพอของกระบวนการทังหมด
้
-ไม่มี11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 กระบวนการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
บริ ษั ทจัดการมี กระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ ห ารจัดการลงทุนของกองทุน รวมโครงสร้ าง
พื น้ ฐาน ทัง้ ในระดับ ภายในฝ่ ายเอง ระดับ ระหว่า งฝ่ าย และการตรวจสอบจากคณะกรรมการต่ า งๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1) ในฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานจะมีการแบ่งแยกหน้ าที่กนั ระหว่างผู้จดั การกองทุน
ซึ่งทําหน้ าที่ในการบริ หารจัดการกองทุน กับผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนที่ทําหน้ าที่ด้านปฏิบตั ิการเป็ นหลัก โดย
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนจะถูกตรวจสอบงานต่างๆ โดยผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การกองทุนจะต้ องได้ รับการ
้ ง่
อนุมตั ิหรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาอีกชันหนึ
(2) นอกจากนี ้การบริ หารจัดการกองทุนของฝ่ ายกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานจะถูกตรวจสอบ
โดยสํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานและสํานักตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานประจําปี อยู่แล้ ว โดย
จะครอบคลุมการบริ หารจัดการในเรื่ อง การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้
การเบิกค่าใช้ จ่าย การจัดทําประกันภัย การจัดส่งรายงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ สํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานและ
สํานักตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ / ข้ อสังเกตต่างๆไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาต่อไป
(3) นอกจากนีเ้ พื่อให้ การจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF ซึ่งมีหน้ าที่ในการพิจารณาการเข้ าทําหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทุน การพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ การบริ หารและจัดการกองทุน เช่น การ
กู้ยืมเงิน การจ่ายปั นผล การซื ้อและการขายทรัพย์สิน ฯลฯ อีกด้ วย
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12. การป้องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และบุคคลที่มีการถือหุ้นในบริ ษัทจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ประกาศสํานักงาน
กลต. กําหนด
2. บุคคลที่ทําหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการและการจัดการกองทุน
3. กองทุนที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ
4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ห รื อเชื่อมโยงกับ บริ ษั ท จัดการกองทุน รวมหรื อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์ เช่น ที่ ป รึ กษา
กองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
5. บุคคลที่มีอํานาจควบคุม
ธุรกรรมที่เข้ าข่ ายก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. ธุรกรรมที่เป็ นการได้ มาเพิ่ มเติมหรื อ จําหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพ ย์ ห รื อ สิท ธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทํากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กําหนดประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด
2. รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ /ทรัสตี หรื อ
บุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. รายการการทําธุรกรรมกับกลุม่ บุคคลเดียวกัน
นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัตดิ ังต่ อไปนี ้
(1) ในการลงทุนครัง้ แรก หากเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริษัทจัดการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ ได้ รับรองว่าผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับรายงานการประเมินของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
รายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรับรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ ว
และเห็น ว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่ เป็ นธรรมเนี ยมทางค้ าปกติเสมื อนการทํ าธุรกรรมกับ คู่ค้าทั่วไปที่มิ ได้ มีความ
เกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังจากการลงทุนครัง้ แรก หากเป็ นการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สธ. 14/2558 เรื่ อง ข้ อกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ
หากในอนาคตกองทุนจะมีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง่ หลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงิน บริ ษัทจะทําธุรกรรมตามมูลค่าในตลาดรองที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
กรณีที่บริ ษัทมีการลงทุนหรื อใช้ บริ การกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่มีราคา ค่าตอบแทนหรื อ
ค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่สามารถอ้ างอิงได้ หรื อเป็ นไปตามธรรมเนียมทางการค้ าที่ใช้ กบั ธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณี
ที่การทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้ องไม่มีมูลค่าในตลาดรองที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อราคา ค่าตอบแทนหรื อ
ค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่สามารถอ้ างอิงได้ หรื อเป็ นไปตามธรรมเนียมทางการค้ าที่ใช้ กับธุรกรรมนัน้ บริ ษัทจะทํา
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ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
การทําธุรกรรมทุกครัง้
และหากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกรณีการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจําหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการ
้ หนึ่งร้ อยล้ านบาทขึ ้นไป หรื อตังแต่
้ ร้อยละสามของมูลค่าสุทธิของกองทุน
เช่า หรื อกรณีการทําธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
บริษัทจะทําธุรกรรมดังกล่าวได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ รับคํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมในการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทํา
ธุรกรรมกับลูกค้ าทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ(at arm's length transaction)
(3) บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยธุรรกรรมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ
(1) บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนฯหรื อถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
รวมฯรวมถึงกิจการที่ทําหน้ าที่ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็ นกิจการย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยัง หมายความรวมถึง กิจการร่ วมกันและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ กับกองทุนรวมฯ ผู้บริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคลเหล่านัน้
ความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันที่สําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ”) เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน ร้ อยละ 25 และเป็ นผู้ให้
กองทุนเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1
- บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารงานกองทุนรวมฯมีเฉพาะรายการ
ระหว่างกองทุน ซึ่งต้ องชําระค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราและเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียดของ
โครงการ
รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อมีการจองซื ้อหน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมฯกับสํานักงาน ก.ล.ต.เสร็ จสิ ้น กฟผ.จะเข้ ามาเป็ นผู้
ถือหน่วยของกองทุนรวมฯในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายทังหมดในการเสนอขายครั
้
ง้ แรก และ
จะมีผลให้ กฟผ. เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมฯ
(2) ภายหลังจากหรื อในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมฯเข้ าทําสัญญา
การลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายกับ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุด
ที่ 1 ซึง่ การเข้ าทําสัญญาการลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายกับ กฟผ. ถือว่าเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรม
1. จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิต แห่ งประเทศไทย พบว่ามี การศึกษาแนวทางการระดมทุน ผ่านกองทุน รวมฯ โดยใช้ ท รัพ ย์ สิน ของ กฟผ. 3
ประเภท ได้ แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาได้ นําเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็ น
ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เหมาะสมที่จะใช้ ในการระดมทุน เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่มีลกั ษณะที่เข้ าใจได้ ง่ายถึง
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2.

3.

4.

5.

ความสัมพันธ์ในการสร้ างรายได้ อีกทังการผลิ
้
ตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวัดจํานวนหน่วยที่ผลิตได้ อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี ้ รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ เสนอให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
เนื่องจาก รายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย เป็ นรายได้ ค่าตอบแทนตามความพร้ อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
การจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้ กับการจ่ายไฟฟ้ าเข้ าสู่ระบบ จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงตํ่า และมีผลตอบแทนที่
ค่อนข้ างจะแน่นอน ดังนัน้ จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้ นไปที่ทรัพย์สินประเภทโรงไฟฟ้าเป็ นหลัก
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมฯ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมของ กฟผ. เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ กันแพร่ หลายทัว่ โลก
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าที่ดําเนินงาน
อยู่ในปั จจุบัน และเป็ นโครงการที่แล้ วเสร็ จ จึงมีความแน่นอนในการก่อให้ เกิดรายได้ แก่กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มี
ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการดําเนินงานตลอดจนการบํารุงรักษา ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม (โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเป็ นประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมในการนํารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายในอนาคตมา
ระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
เมื่ อพิ จารณาจากลักษณะของโครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะส่งมอบให้ กองทุนรวมฯ แล้ วจะเห็นได้ ว่า
ลักษณะอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคตไม่ได้ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้ รับในอนาคต ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ หลักของกองทุนรวมฯ ขึ ้นอยู่กับ
จํานวนชั่วโมงความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 กํ าลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญ ญา
ประสิทธิภาพในการเดินเครื่ อง และการบํารุงรักษา เป็ นหลัก จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คง
ภายใต้ สัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญ ญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับเงินอย่างน้ อยเท่ากับมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ (ซึ่ง
คํานวณจากประมาณการรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ
จนถึงวันสิ ้นสุดของสัญญา) และในกรณีที่การเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายอันเนื่องมาจาก
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้ รับ
การไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กฟผ. ภายใต้ สญ
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา นอกเหนือจากมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
กฟผ. จะได้ ดําเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภัย โดยเป็ นทังผู
้ ้ เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อคุ้มครองความเสียหายดังนี ้
- ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All risk and
Machinery Breakdown Insurance)
- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
- ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
- ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)

12.2 นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริษัท
จัดการจะปฏิบัตดิ ังต่ อไปนี ้
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(1) ในการทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดในหลักเกณฑ์ ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เรื่ องข้ อกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
(3) บุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับการทําธุรกรรมจะต้ องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4) การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานจาก
กองทุนรวมฯ ต้ องอยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

(5) การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ นอกจากต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ(1)-(4) แล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(5.1) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เว้ น
แต่เป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงาน
ธุรกิ จ ที่ รัฐ บาลเป็ นเจ้ า ของซึ่งไม่ มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุค คลด้ ว ย) ซึ่งได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ
(5.2) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อ
การจัดหาประโยชน์จากการกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ล้ านบาท หรื อไม่
น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 3 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน รวมฯ ณ เวลาที่ มี ก ารเข้ า ทํ า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก
ธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า หรื อ
(5.3) การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯเป็ นผู้ถือหุ้นของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานกับบุคลที่เกี่ยวข้ อง
(2) รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ลําดับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ลําดับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1 กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
40 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
41 นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์ วิสเซส
42 นายมนตรี ทวีวิทยากุล
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย
43 นายชัชพล สีวลีพนั ธ์
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริ การ
44 นายกิตติศกั ดิ์ บุญราศรี
6 บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
45 นายศรฤทธิ์ เตรี ยมวรกุล
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
46 นางพรพิมพ์ โชคเหรี ยญสุขชัย
81

ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ รี่
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายธวัช อยู่ยอด
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
นายลวรณ แสงสนิท
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงษ์ คู
นายจารุวฒ
ั น์ ไวศยะ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาววรวรรณี ตังศิ
้ ริกศุ ลวงศ์
นางแสงจันทร์ ลี
นายกฤษณ์ ณ สงขลา
นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นายไพรัช มิคะเสน
นายสมชัย อมรธรรม
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นางรุ้งตวัน อิศรพันธุ์
นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริ ฐ
นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒ
ั น์
นายเสรี ระบิลทศพร
นายกานต์ ลชิตากุล
นายยืนยง เทพจํานงค์
นายสมภพ ประกายรุ้งทอง
นายอมรศักดิ์ วงษ์ เซ็ง
นายสมคิด ลิขิตปริ ญญา
นางสาวสุวรรณา ตัถยาธิคม
นายเอกกมล ณ ระนอง
นางสุณี แนวพานิช

ลําดับ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

82

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์
นายณัฏฐะ มหัทธนา
นางสาวอษรา เฉลิมมุข
นางจุฑามาส นุชประยูร
นางสาวศิวพร วุดานุพนั ธ์
นางสาวอนุตตมา บํารุงศิริ
นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิช
นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
นางสาววิลาสินี อัศวางกูร
นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์
นางสาวมณีพร ดวงมณี
นายศักดิ์ชยั วิมลไชยจิต
นางจันทร์ เพ็ญ มาลยสุวรรณ
นายวิชชุพงศ์ เจริ ญเอี่ยม
นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์
นางณัฐชนัญ วังธนากร
นายพีรพงศ์ กิจจาการ
นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชยั
นายเอกรินทร์ ปล้ องอ้ วน
นายชนะวิชช์ เลิศลํ ้าอําไพ
นางบัวทิพย์ จันทรกานต์
นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์
นายฤทธิศกั ดิ์ คังคายะ
นางสาวนงค์นชุ ทองสิน
นางสาวอธิจิต มนูชยั
นางสาวพิมพ์สภุ าว์ วงศ์เมืองแก่น
นายมนตรี ทวีวิทยากุล
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย

12.2 รายการระหว่ างกองทุนกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ /ทรั สตี
หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีเฉพาะรายการระหว่างกองทุน ซึง่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราและเงื่อนไขที่ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการ
12.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น(Soft/Hard dollar)
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษั ทอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ เป็ นผู้ให้ บ ริ การอัน เนื่ อ งมาจากการใช้ บ ริ การของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ ตอบแทนที่รับไว้ นนั ้ ต้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพ ฤติกรรมที่ แสดงให้ เห็น ว่าบริ ษั ท ใช้ บ ริ การของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกิ นความจําเป็ นเพื่ อให้ กองทุน ได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามที่กล่าวให้ แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทต้ องกระทํา
ด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
(3) ไม่ขดั กับผลประโยชน์ของกองทุน
(4) หรื อหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามประกาศสํานักงานทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มในอนาคต
นอกจากนีบ้ ริ ษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็ นเรื่ องที่ไม่พึงกระทํา เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของ
บริ ษั ทตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บ ริ ษั ท ประกาศไว้ ภ ายในบริ ษั ท ซึ่งลูกค้ าอาจขอดู
แนวทางนี ้ได้ ที่ website ของบริษัท

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ ตอบแทน
ลําดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

3

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

4

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน
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ลําดับ

บริษัทที่ให้ ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

5

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

6

ธนาคารเจพีมอร์ แกน เชส

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

ธนาคารซิตี ้แบงก์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

(มหาชน)

จัดสัมมนาให้ ความรู้

9

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

10

ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ
สกอตแลนด์ เอ็น.วี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

11

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

12

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

13

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

14

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

15

ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

16

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

17

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

18

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

7
8
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กองทุน

ลําดับ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน์

19

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชัน่ แนลแอส ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
โซซิเอชัน่
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

20

ธนาคารออมสิน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

ธนาคาร VTB Capital plc.

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

ธนาคาร Credit Suisse

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

International

จัดสัมมนาให้ ความรู้

23

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

24

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน

25

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ ความรู้
กองทุน
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86

87

88

89
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ลั ก ษณะของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่ งประเทศไทย
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวม
ฯ”) เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปประเภท ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โครงการได้ จัดตัง้ และจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมฯ เมื่อวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยไม่มี กําหนดอายุของ
โครงการ กองทุนรวมฯจัดตั ้งขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อระดมเงินทุนและ นําเงินที่ได้ จากการระดมเงินทุนไป
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้ าและสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯยังมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ อัน ได้ แ ก่ หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ตราสารอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ลงทุนได้ เพื่อให้ กองทุนรวมฯสามารถบรรลุการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กองทุนรวมฯได้ เข้ าทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย โดยเป็ น
การลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุดที่ 1 หลังหักส่วนลด และค่ าปรั บจากความไม่ พร้ อม ตามสัดส่วนของรายได้ ค่าความ พร้ อมจ่าย 1
(Availability Payment 1: AP1) ที่ ถูกกํ าหนดไว้ ในแต่ละปี ดําเนินงานตามสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย และหักเบี ้ยประกันภัย สัญญาดังกล่าวมีอายุ 20 ปี
เมื่ อ วัน ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ รับ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตั ้งแต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม 2558
เป็ นต้ นไป
กองทุนรวมฯบริ หารงานโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทจัดการ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกและจําหน่ายแล้ ว
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ซึง่

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี จ้ ั ด ทํ า ขึ น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชี
สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบั บ ที่ ก องทุ น รวมฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี กองทุนรวมฯได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทาง การบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 ใช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้ องต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)
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เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญ ญาที่ทํากับลูกค้ าทุกสัญ ญา ยกเว้ น
สัญ ญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ กําหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ ในจํานวนเงินที่สะท้ อนถึง
สิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ ส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า
และกําหนดให้ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจและพิจารณาข้ อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดในการ
้
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนี ้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ เนื่องจากรายได้ หลักของ
กองทุนรวมฯไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มี
ขึ ้นเพื่อให้ มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
อธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน ยกเว้ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี ้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม เครื่ องมื อทางการเงิน ประกอบด้ วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้ แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้ างต้ น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน สดตามสัญ ญาและแผนธุ รกิ จ ของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้ อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ แนวคิดของผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี ้มีผลบังคับใช้ จะ
ทําให้ มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทาง การบัญชีบางฉบับที่มีผล
บังคับใช้ อยู่ในปั จจุบนั รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจ
เฉพาะด้ านการลงทุนถูกยกเลิกไป ทัง้ นีร้ ู ปแบบการแสดงรายการและ การเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินของ
ธุรกิจประเภทกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน อ้ างอิงหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกองทุนรวมฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐานฉบับนี ้ได้ กําหนดหลักการของการรับรู้ รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ ผ้ เู ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี ้สิน
สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้ นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนันมี
้ มลู ค่า
ตํ่า
การบัญชีสําหรับผู้ให้ เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้
เช่า ยังคงต้ องจัดประเภทสัญ ญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่าดําเนิ น งานหรื อสัญ ญาเช่าเงิน ทุน โดยใช้ ห ลัก การ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนรวมฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี ้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
ั ญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
กองทุนรวมฯ เนื่องจากกองทุนรวมฯไม่มีสญ
4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ

4.1 การรั บรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ ดอกเบี ้ยรับถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
ค่าใช้ จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้ าง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ มีสภาพ
คล่องสูง ซึง่ ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจํากัด ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีจ้ ากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ลูกหนี ้จากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
4.4 การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้ นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนรวมฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้ นทุน
ของเงินลงทุนประกอบด้ วยรายจ่ายซื ้อเงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายโดยตรงทังหมดที
้
่กองทุนรวมฯ จ่ายเพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ เงินลงทุนนัน้
เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ได้ แก่ เงินลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู้ เริ่ มแรก โดย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะถูกรับรู้
เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนรวมฯกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ณ วันที่
ในงบการเงิน โดยใช้ ราคาซึ่ง ประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ น ค่ า อิ ส ระ ซึ่ ง เป็ นผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมฯจะจัดให้ มีการประเมินราคาสําหรับการ
รายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้ มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ได้ แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เงินลงทุนดังกล่าวแสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรที่มีอายุตํ่ากว่า 90 วัน คํานวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่อ
อายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วันที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย หรื ออัตราผลตอบแทนที่
ได้ มาสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั ้งแต่วนั ที่ลงทุน ถ้ าฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร
หรื อสภาวะของตลาดเงินมิได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
กองทุ น รวมฯ บั น ทึ ก กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จากการวั ด ค่ า เงิ น ลงทุ น ในงบกํ า ไรขาดทุ น
ณ วันที่วดั มูลค่า
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ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิ ที่ได้ รับจากการจําหน่าย เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหน่าย เงินลงทุนที่ถือ
ไว้ ในตราสารหนี ้ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหน่าย จะกําหนดโดยใช้ วิธีถวั
เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
4.5 การแบ่ งปั นกําไรให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปั นผล
4.6 ประมาณการหนีส้ ิน
กองทุนรวมฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินไว้ ในบัญ ชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้
เกิดขึน้ แล้ ว และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่ากองทุนรวมฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื ้องภาระผูกพันนัน้ และกองทุนรวมฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.7 ภาษีเงินได้
กองทุนรวมฯไม่มีภาระหนี ้สินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เนื่องจากกองทุนรวมฯไม่เข้ าข่ายเป็ นผู้มีหน้ าที่ต้องเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทย
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ลงทุนในส่วนได้ เสียของกองทุน
รวมฯตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้ เสียทังหมดที
้
่มีสิทธิออกเสียง บุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนรวม
ฯ หรื อถูกกองทุนรวมฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนรวมฯ
นอกจากนี ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึง บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมฯ และรวมถึง
บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมซึ่งทําให้ มีอิทธิพลอย่าง เป็ นสาระสําคัญต่อ
กองทุน รวมฯ ผู้บ ริ ห ารสํ า คัญ และกรรมการของบริ ษั ท จัด การที่ มี อํ า นาจในการวางแผนและควบคุม การ
ดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลเหล่านัน้
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4.9 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อโอนหนี ้สิน
ให้ ผ้ อู ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุน รวมฯใช้ วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์ และหนี ส้ ิน ซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกําหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯจะใช้ วิธีราคาทุนหรื อวิธี
รายได้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินดังกล่าวแทน
ลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้ างต้ นมาใช้ กองทุนรวมฯจะต้ องพยายามใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้
้ มากที่สดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กํ าหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้ อมูลที่
นํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้
ข้ อมูลระดับที่ 1 ได้ แก่ ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน
อย่างเดียวกัน
ข้ อมูลระดับที่ 2 ได้ แก่ ข้ อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่ สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด)
สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
ข้ อมูลระดับที่ 3 ได้ แก่ ข้ อมู ล สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี ส้ ิ น ซึ่ ง ไม่ ได้ อ้ า งอิ ง จากมู ล ค่ า ที่ ส ามารถสัง เกตได้
จากตลาด (ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ )
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนรวมฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของ
้
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษัทจัดการจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ้ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดงั นี ้
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มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึง่ ไม่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อ
ขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสัญญาการเข้ าลงทุนใน
้ ้ กองทุนรวมฯ ได้ ว่าจ้ างผู้
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายคิดลดด้ วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
ประเมินอิสระให้ ประเมินราคาเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
6.

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กองทุนรวมฯดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายจากการประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าและดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้
รายได้ กํ าไร และสินทรัพย์ทัง้ หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ ยวข้ องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้

7. เงินลงทุนตามมูลค่ ายุตธิ รรม
7.1 การประเมินมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนรวมฯมี สินทรัพ ย์ ที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
2562
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
สินทรัพย์ ท่ แี สดงด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

-

515,552
515,552

20,083,050
20,083,050

รวม

20,083,050
515,552
20,598,602
(หน่วย: พันบาท)

2561
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
สินทรัพย์ ท่ แี สดงด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

-

241,232
241,232

20,901,460
2,901,460

รวม

20,901,460
241,232
21,142,692

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมูลค่าในระหว่างปี
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7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ าสําหรั บการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้คํานวณโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตราสารหนี ้ไทย
7.3 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมซึ่งใช้ ข้อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ อย่ างมีสาระสําคัญ (ข้ อมูลระดับที่ 3)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายคํานวณโดยใช้ วิธีประเมิน
ราคาตามรายได้ (Income approach) ในการคํ า นวณมูล ค่ า ปั จ จุบัน ของเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า ว มี ก ารคิ ด ลด
ประมาณการกระแสเงินสดจากเงินลงทุนโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ผ้ ทู ี่ถือตราสารทุนคาดว่าจะได้ รับ (Return
on Equity) เป็ นอัตราคิดลดร้ อยละ 4.36 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 4.41 ต่อปี ) กองทุนรวมฯได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมสําหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้ มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในแต่ละไตรมาส ผู้ประเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อบริษัทจัดการ
7.4 การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ ายุตธิ รรม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก: ซื้อเพิ่ม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หัก: จําหน่าย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก: ซื้อเพิ่ม
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หัก: จําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในสัญญาการ
เงินลงทุนใน
เข้าลงทุนในรายได้
หลักทรัพย์
ค่าความพร้อมจ่าย
245,256
20,682,400
610,675
3,319
(618,095)
(718,135)
937,195
77
241,232
20,901,460
1,229,260
5,728
(960,677)
(769,342)
9
(49,068)
20,083,050
515,552

(หน่วย: พันบาท)
รวม
20,927,656
610,675
3,319
(1,336,230)
937,272
21,142,692
1,229,260
5,728
(1,730,019)
(49,059)
20,598,602

7.5 จํานวนเงินค่ าความพร้ อมจ่ ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
รายการกระทบยอดจํ านวนเงินค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญ ญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบาท)
จํานวนค่าความพร้ อมจ่าย
ตามสัญญาการเข้ าลงทุนฯ
2562
2561

การตัดจําหน่ายเงินลงทุน
ในสัญญาการเข้ าลงทุนฯ

1,856,694
1,838,518

769,342
718,135
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รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
1,087,352
1,120,383

8.

เงินฝากธนาคาร
เงินต้น (พันบาท)
2562
2561

ธนาคาร
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
รวม

9.

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2562
2561

161,600

212,284

0.25

0.25

131
161,731

85
212,369

0.10

0.10

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนรวมฯมีจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระ
แล้ วจํานวน 2,085.5 ล้ านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.718 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 20,266.89 ล้ านบาท
การเคลื่อนไหวของกําไรสะสมสรุปได้ ดงั นี ้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 7)
หัก: การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
2562
2561
1,472,648
1,070,824
1,065,345
1,098,537
(49,059)
937,272
(1,640,158)
(1,633,985)
1,472,648
848,776

10. การแบ่ งปั นส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนรวมฯมีการจ่ายเงินปั นผลซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการจัดการลงทุนของ
Property & Infrastructure Fund & REIT ของบริษัทจัดการดังนี ้
การประชุม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562
ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

สําหรับรอบระยะเวลา
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561 และกําไรสะสม
1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม
2562 และกําไรสะสม
1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน
2562 และกําไรสะสม
1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน
2562 และกําไรสะสม
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อัตราหน่วยละ
(บาท)

รวม
(ล้านบาท)

0.1965

409.80

0.2000

417.05

0.1800

375.36

0.2100
0.7865

437.95
1,640.16

การประชุม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สําหรับรอบระยะเวลา
1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม
2560 และกําไรสะสม
1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2561 และกําไรสะสม
1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน
2561 และกําไรสะสม
1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน
2561 และกําไรสะสม

อัตราหน่วยละ
(บาท)

รวม
(ล้านบาท)

0.1900

396.25

0.2055

428.57

0.1750

364.96

0.2130
0.7835

444.21
1,633.99

11. รายได้ ดอกเบีย้ รับ
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ดอกเบี้ยรับ:
จากเงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย (หมายเหตุ 13)
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จากเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ

1,087,352
5,729
2,128
1,095,209

1,120,383
3,319

1,784
1,125,486

12. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00
ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
้ ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการซึง่ จะต้ องจ่ายให้ บริษัทจัดการจะไม่ตํ่ากว่า 3 ล้ านบาทต่อปี
กองทุนรวมฯ ทังนี
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมฯ จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นรายเดื อ นในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ
0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ออกไปตามที่จําเป็ นและสมเหตุสมผลอัน
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานของนายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ คิ ด เป็ นรายปี ในอั ต ราร้ อยละ 0.023 ต่ อ ปี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมฯ ทังนี
้ ้จะไม่เกินกว่า 5 ล้ านบาทต่อปี
13. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุน
รวมฯ คํานึงถึงเนื ้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กองทุนรวมฯมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรื อ ถูกควบคุม
โดยกองทุนรวมฯไม่วา่ จะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯมีดงั นี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อกิจการ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้บริหารกองทุนรวมฯ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก) รายได้ และค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
- รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

11

1,087,352

1,120,383

12

9,788

9,768

12

3,333

3,303

ข)

ลูกหนีแ้ ละยอดค้ างชําระที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
- ลูกหนี ้จากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
บริ ษัทจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ างจ่าย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ค้างจ่าย

356,107

384,753

828

834

131
278

85
286

ยอดคงเหลือลูกหนีจ้ ากสัญ ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
14. ภาระผูกพัน
กองทุนรวมฯมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ใน
หมายเหตุ 12
15. เครื่องมือทางการเงิน
15.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนรวมฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้ วยเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ลูกหนี ้จากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่าย และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย กองทุนรวมฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทาง การเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ ซึง่ อาจมีผลต่อ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯเน้ นการลงทุนในสัญญา เงินลงทุน
และตราสารหนี ้ที่ค่สู ญ
ั ญาหรื อผู้ออกตราสารเป็ นหน่วยงานที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง ดังนัน้ กองทุนรวมฯจึง
ไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้ สินเชื่อในระยะสันถึ
้ งระยะกลาง จํานวนสูงสุดที่
กองทุนรวมฯอาจต้ องสูญเสียจากการให้ สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวที่แสดงอยู่ในงบดุล
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทําให้
กองทุน รวมฯ มี ความเสี่ย งจากอัตราดอกเบี ย้ ได้ แก่ พัน ธบัต รรั ฐบาลและเงิน ฝากธนาคาร อย่ างไรก็ ต าม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสันและมี
้
อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ซงึ่ ใกล้ เคียงกับอัตรา
ตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยของกองทุนรวมฯจึงอยู่ในระดับตํ่า
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กองทุนรวมฯ มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่เพียงพอเพื่อการชําระหนี ้และ
บริ หารสภาพคล่องเพื่อการแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินของกองทุนรวมฯ อันได้ แก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนีจ้ าก
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย มีมลู ค่าที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่สนั ้ และเงินลงทุนต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมแล้ ว
ดังนันกองทุ
้
นรวมฯจึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบดุลอย่างมีสาระสําคัญ
16. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯในการบริหารทางการเงินคือการดํารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขการจัดตั ้งกองทุนรวมฯ
17. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของ Property & Infrastructure Fund &
REIT ของบริ ษัทจัดการมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาตั ้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.1900 บาท โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563
18. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยผู้มีอํานาจของบริษัทจัดการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
14.1 การวิเคราะห์ การดําเนินงานที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จํานวนเงิ น

ร้อยละ

1,087.35

1,120.38

-33.03

-2.95%

5.73

3.32

2.41

72.61%

2.13

1.78

0.34

19.28%

1,095.21

1,125.49

-30.28

-2.69%

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

9.79

9.77

0.02

0.21%

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์

3.33

3.30

0.03

0.90%

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน

4.99

4.99

0.00

0.00%

ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ

2.44

2.36

0.08

3.27%

ค่าใช้จา่ ยอื่น

9.32

6.53

2.79

42.68%

รวมค่ าใช้ จ่าย

29.86

26.95

2.91

10.81%

1,065.35

1,098.54

-33.19

-3.02%

(49.06)

937.27

-986.33

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน

(49.06)

937.27

-986.33

การเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

1,016.29

2,035.81

-1,019.52

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ (รายได้จากการลงทุน)
- จากเงิ นลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย
- จากเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
- จากเงิ นฝากธนาคาร

รายได้ ดอกเบี้ยรับ (รายได้ จากการลงทุน)

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุน
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปี 2561/2562 และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
ในปี 2562 กองทุนมีรายได้ ดอกเบีย้ รับจากเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย ที่กองทุนลงทุน
เท่ากับ 1,087.35 ล้ านบาท ลดลง 33.03 ล้ านบาท หรื อลดลง 2.95% เมื่อเทียบกับปี 2561 ตามการตัดจําหน่ายเงินลงทุน อย่างไรก็ดี ใน
ส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายไฟฟ้ าที่ได้ รับ ตามสัญ ญาการเข้ าลงทุน ปรับ ตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 1,856.69 ล้ านบาท ในปี 2562 จาก
1,838.52 ล้ านบาท ในปี 2561
ทัง้ นีเ้ มื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนฯ ได้ รับจากการลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายไฟฟ้า(การ
บันทึกบัญชี) กับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่ได้ รับตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย (รายได้ ที่ได้ รับจริ งจาก EGAT)
มีรายละเอียดดังนี ้
เปรี ยบเทียบรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายไฟฟ้า (ล้ านบาท)

รอบการดําเนินงาน

รายได้ คา่ ความพร้ อม
รายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายที่ได้ รับตาม
จ่ายไฟฟ้า(การบันทึก สัญญาการเข้ าลงทุนฯ
บัญชี)
(รายได้ ที่ได้ รับจริ งจาก
EGAT)

ส่วนต่าง

วันที่ EGAT
นําส่งเงิน
รายได้ คา่
ความพร้ อม
จ่าย

หมายเหตุ

1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

283.31

480.21

-196.90 15-พ.ค.-61

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุ ายน 2561

281.41

474.96

-193.55 14-ส.ค.-61

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน
2561

279.21

498.60

-219.39 14-พ.ย.-61

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

276.46

384.75

-108.29 14-ก.พ.-62

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1,120.39

1,838.52

1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

274.72

505.79

-231.06 15-พ.ค.-62

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 เมษายน 2562 - 30 มิถนุ ายน 2562

273.29

457.95

-184.66 14-ส.ค.-62

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน
2562

271.84

536.85

-265.02 14-พ.ย.-62

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

267.50

356.11

-88.61 14-ก.พ.-63

EGAT นําส่งรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายภายใน 45 วันนับแต่สิ ้นไตรมาส

1,087.35

1,856.69

รวม ปี 2561

รวม ปี 2562

-718.13

-769.34

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่าผลการดําเนินงานปี 2562 กองทุนมี กระแสเงินสดที่ได้ รับจริ งจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
มากกว่าการรับรู้ รายได้ ทางบัญ ชี จํานวน 769.34 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2561 กองทุนรวมมีกระแสเงินสดที่ได้ รับจริ งจากรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายมากกว่าการรับรู้รายได้ ทางบัญชี จํานวน 718.13 ล้ านบาท
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ทังนี
้ ภ้ ายหลังจากหักค่าใช้ จ่ายกองทุนรวมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ แล้ ว ปี 2562 กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ
1,065.35 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 33.19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3.02% เนื่องจากมีรายได้ ของกองทุนในปี 2562 ลดลงจาก
ปี 2561 จํานวน 30.28 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.69% ซึง่ มีรายการหลักที่ลดลงคือรายได้ ดอกเบี ้ยรับ จากเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายลดลง 33.03 ล้ านบาท ตามการตัดจําหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี ้ในปี 2562 กองทุนรวมมีรายการขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จํานวน 49.06 ล้ านบาท จึงทําให้ ปี 2562 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 1,016.29 ล้ านบาท ทังนี
้ ้กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เท่ากับ
1,640.16 ล้ านบาท หรื อ 0.7865 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทุน เทียบกับ ปี 2561 กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เท่ากับ 1,633.99 ล้ านบาท หรื อ 0.7835 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ปี พ.ศ.
2562

2561

ผลการดําเนินงานภาพรวม
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ ้นสุทธิของสินทรัพย์สทุ ธิที่เกิดจากการดําเนินงานต่อ
จํานวนถัวเฉลีย่ ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิระหว่างปี

4.73%

9.01%

อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

0.14%

0.12%

อัตราส่วนรายได้ รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

5.10%

4.98%

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

219.02

325.81

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

219.02

325.81

5.04%

5.05%

100.00%

100.00%

97.27%

97.61%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาพาร์ )

8.09%

8.06%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาตลาด ณ วันสิ ้นปี ) *

6.34%

7.00%

0.01%

0.01%

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

153.96%

148.74%

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิสิ ้นปี

10.1249

10.4241

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)
อัตราผลตอบแทนขันต้
้ น (Gross Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : * ราคาตลาดของ EGATIF ณ วันที่ 30 ธ.ค.2562 :12.40 บาทต่อหน่วย
หมายเหตุ : * ราคาตลาดของ EGATIF ณ วันที่ 28 ธ.ค.2561 :11.20 บาทต่อหน่วย
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 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กองทุนรวมมี อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 (อัตราส่วน
สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ปี 2562 และ ปี 2561 จํานวน 219.02 และ 325.81 เท่า ตามลําดับ) สาเหตุหลักที่
ลดลงเนื่องจาก ปี 2562 มีรายการเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปี 2561 จํานวน 50.64 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี กองทุน
รวมมีสภาพคล่องสูง ซึง่ กองทุนรวมมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากและเพียงพอที่จะชําระหนี ้ระยะสันได้
้ ดี
แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
สําหรับเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ปี 2562 เท่ากับ 1,589.52 ล้ านบาท ลดลง 255.74 ล้ านบาท จากปี 2561
จํานวน 1,845.26 ล้ านบาท นอกจากนัน้ กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,640.16 ล้ านบาท ส่งผลให้
กองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จํานวน 50.64 ล้ านบาท
รายจ่ ายงบลงทุน (CAPEX)
กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในสิทธิ
ในรายได้ ค่า ความพร้ อมจ่า ยไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ตามสัญ ญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ า ย
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนฯ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยหรื อ EGATจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 20 ปี อันได้ แก่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า และ
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
 ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 21,118.04 ล้ านบาท มีการปรับตัวลดลงจากปี 2561 เท่ากับ
623.34 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.87% (สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 จํานวน 21,741.37 ล้ านบาท) และปี 2562 กองทุนรวม
มี รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ เท่ า กับ 1,065.35 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2561 จํ า นวน 33.19 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 3.02% ตามการตัด
จําหน่ายเงินลงทุน อีกทังอั
้ ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) ปี 2562 เท่ากับ 5.04% ใกล้ เคียงกับปี 2561
ที่ 5.05% เนื่องจาก รายได้ ดอกเบี ้ยรับที่ลดลง ตามการตัดจําหน่ายเงินลงทุน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมมีเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 20,083.05 ล้ านบาท ซึง่ การกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย จะใช้ ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็ นนิติ
บุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดให้ มีการ
ประเมินราคาสําหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี และจัดให้ มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย จะถูกรับรู้รายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในงบกําไรขาดทุน
ทังนี
้ ก้ องทุนรวมได้ มีการประเมินสิทธิรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประเมิน
โดย บจ.ดิ ส คัฟ เวอร์ แมเนจเม้ นต์ โดยวิ ธี มู ล ค่ า ปั จจุ บัน สุท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discount Cash Flow) ราคาประเมิ น เท่ า กั บ
20,083.05 ล้ านบาท ดังนี ้
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ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน

ประเมิน ปี 2562
ราคาประเมิน (ล้ าน
บาท)

สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1

20,083.05

ระยะเวลาประเมินค่า
ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ประเมินค่า
วันที่ประเมินค่า

อัตราคิดลด

4.36%

ประเมิน ปี 2560

ประเมิน ปี 2561
วีธีประเมินมูลค่า

ราคาประเมิน (ล้ าน
บาท)

อัตราคิดลด

วีธีประเมินมูลค่า

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั

สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discount Cash
Flow)

สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discount Cash
Flow)

20,901.46

4.41%

ราคาประเมิน (ล้ าน
บาท)

อัตราคิดลด

วีธีประเมินมูลค่า

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
20,688.40

5.08%

ของกระแสเงินสด
(Discount Cash Flow)

15 ปี 6 เดือน 7 วัน

16 ปี 6 เดือน 7 วัน

17 ปี 6 เดือน 7 วัน

(เริ่ มตั ้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2578)

(เริ่ มตั ้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 7 กรกฎาคม 2578)

(เริ่มตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 - 7 กรกฎาคม 2578)

บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์

บจ.สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่

บจ.สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี นับแต่วนั ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนสําเร็ จ (ลงทุนวันที่ 8 กรก

หมายเหตุ กองทุนรวมลงทุนในสิทธิรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนสําเร็จ (ลงทุนวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 สิ ้นสุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)

 ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํากําไรของกองทุนฯ
ในปี 2562 และ ปี 2561 กองทุนรวมมีอตั ราผลตอบแทนขันต้
้ น (Gross Profit Margin) เท่ากับ 100% เนื่องจากกองทุนรวม
ไม่มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ส่วนอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปี 2562 เท่ากับ 97.27%
ใกล้ เคียงกับปี 2561 เท่ากับ 97.61%
ทังนี
้ ก้ องทุนรวมได้ มีการประเมินสิทธิรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประเมิน
โดย บจ.ดิ ส คัฟ เวอร์ แมเนจเม้ นท์ โดยวิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุบั น สุท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discount Cash Flow) ราคาประเมิ น เท่ า กั บ
20,083.05 ล้ านบาท
ความสามารถและประสิทธิภาพในการชําระหนี ้
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืม
 ผลตอบแทนของกองทุน
หากพิจารณาถึงการจ่ายเงินปั นผล ปี 2562 กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหน่วยสําหรับผลการดําเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.7865 บาท/หน่วย โดยเงินปั นผลคิดเป็ นเงินจํานวน 1,640.16 ล้ านบาท ซึ่งทําให้ อตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 8.09% เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 9.718 บาท/หน่วย) และคิด
เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยอยู่ที่ 6.34% เมื่อเทียบกับราคาตลาดต่อหน่วย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (12.40
บาท/หน่วย) ทังนี
้ ้ โดยเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยอยู่ที่ 8.06% เมื่อ
เทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9.718 บาท/หน่วย) และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือ
หน่วยอยู่ที่ 7.00% เมื่อเทียบกับราคาตลาดต่อหน่วย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (11.20 บาท/หน่วย)
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ประวัติการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

วันจ่ ายเงินปั นผล

เงินปั นผล
(บาทต่ อหน่ วย)

เงินปั นผลจ่ าย
(ล้ านบาท)

ครัง้ ที่ 1

6 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

วันที่ 16 ธันวาคม 2558

0.1100

229.41

ครัง้ ที่ 2

1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559

0.1150

239.83

ครัง้ ที่ 3

1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

0.3000

625.65

ครัง้ ที่ 4

1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

0.1000

208.55

ครัง้ ที่ 5

1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

วันที่ 15 มีนาคม 2560

0.1200

250.26

ครัง้ ที่ 6

1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

0.1800

375.39

ครัง้ ที่ 7

1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

วันที่ 14 กันยายน 2560

0.2100

437.96

ครัง้ ที่ 8

1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

0.2100

437.96

ครัง้ ที่ 9

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2561

0.1900

396.25

ครัง้ ที่ 10

1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

0.2055

428.57

ครัง้ ที่ 11

1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

0.1750

364.96

ครัง้ ที่ 12

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

0.2130

444.21

ครัง้ ที่ 13

1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562

0.1965

409.80

ครัง้ ที่ 14

1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

0.2000

417.100

ครัง้ ที่ 15

1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562

0.1800

375.390

ครัง้ ที่ 16

1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

0.2100

437.955

ครัง้ ที่ 17

1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2563

0.1900

396.245
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ประวัติการจ่ายเงินลดทุนของกองทุนรวม
ประวัติการลดทุน
ครั ้งที่

ผลการ
ดําเนินงานงวด

1

1 เม.ย.59 ถึ ง30 มิ.ย.59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่ อนการลดเงินทุน
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,855.00
10

2

1 ก.ค.59 ถึ ง30 ก.ย.59

20,727.78

9.939

จํานวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลด
จํานวนเงิน
ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
127.22
0.061
460.90

0.221

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน วันปิ ดสมุด วันจ่ าย
ทะเบียน เงินลดทุน
หลังการลดเงินทุน
จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย
(ล้ านบาท)
20,727.78
9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59
20,266.89

9.718

30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

4.2 ปั จจัยที่มีกระทบต่ อการดําเนินงานของกองทุน
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม สรุปได้ ดงั นี ้
1. การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าฯ : ในกรณีที่โรงไฟฟ้าฯ ไม่สามารถเดินเครื่ องตามชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายที่ระบุไว้ ในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายหรื อการหยุดซ่อมบํารุงรักษาไม่เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ รายได้ ของกองทุน
รวมจะลดลง อย่างไรก็ดี EGAT เป็ นผู้บริ หารโรงไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศไทย อีกทัง้ EGAT ได้
วางแผนการซ่อมแซมและบํารุงรักษาไว้ อย่างดีเพื่อให้ โรงไฟฟ้าฯ มีชวั่ โมงความพร้ อมจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา
2. การขึ ้นค่าเบี ้ยประกันภัย: เนื่องจากการทําประกันภัยจะต้ องมีการต่ออายุเป็ นรายปี ดังนันกองทุ
้
นรวมอาจมีความเสี่ยง
จากค่าเบี ้ยประกันภัยของโรงไฟฟ้าฯ ที่อาจจะปรับสูงขึ ้น และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ ที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวม
ทังนี
้ ้ ค่าเฉลี่ยค่าเบี ้ยประกันภัยทังหมดคิ
้
ดเป็ นประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่กองทุนรวมจะได้ รับ
อย่างไรก็ดี การทําประกันภัยดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบร่ วมกันระหว่าง EGAT และ ผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ในปี
2561 ค่าเบี ้ยประกันภัยยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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15.ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
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