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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจานวน จึงไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลใน
หนังสือชี ้ชวน และความเสีย่ งจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้
ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อ นตัดสินใจซื อ้ หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่ อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นครัง้ แรกคือ “สิทธิในการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
ในอนาคตที่เกิดขึ ้นจากโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1” ด้ วยการเข้ าทาสัญญากับ กฟผ. ในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายซึ่งมีอายุสญ
ั ญา 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนสาเร็ จ โดยรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ายจะเกิดขึ ้นจากความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าและการจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบ ทังนี
้ ้ตลอดระยะเวลาที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในสิทธิการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายนี ้ กฟผ.ยังคงเป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 และเป็ นผู้ดาเนินการเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานของ กฟผ.
ซึง่ กฟผ. เป็ นผู้บริ หารจัดการเดินเครื่ องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ ารายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
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เหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ อาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรื อ
ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนรวมลงทุนในส่วนนี ้จะลดลงตามอายุของสิทธิในการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายในอนาคตที่เหลืออยู่ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ป
ของเงินปั นผลและได้ รับการคืนเงินลงทุนบางส่วนด้ วยการลดทุน และเมื่อสิ ้นสุด อายุของสิทธิ ในการรับรายได้
ความพร้ อมจ่ายดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย หากกองทุนรวม
ไม่ได้ มีการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในภายหลัง มูลค่าหน่วยลงทุน อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
 ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูล
เพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ช้ วนในการเสนอขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโรงไฟฟ้ าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 กองทุนรวมนี ้จัดตังขึ
้ ้นและจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

ตารางกําหนดมูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ

ภาคผนวก 2

รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ซึง่ คาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 (ฉบับปรับปรุง) โดย บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด

ภาคผนวก 3

รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) สําหรับ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

ภาคผนวก 4

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุน
รวมฯ สําหรับปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
คําจํากัดความ
คําจํากัดความ
ในเอกสารฉบับนี ้ เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน่ คําและวลีดงั ต่อไปนี ้ให้ มีความหมายตามคําจํากัดความที่กําหนดไว้ ในส่วนนี ้
การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใดๆ ในหนังสือชี ้ชวนนี ้ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี ้ เป็ นการอ้ าง
ถึงกฎหมาย กฎระเบียบหรื อประกาศนั ้นที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศอื่นที่ใช้
แทนที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศนั ้นด้ วย
กกพ.

:

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

กฎหมายหลักทรัพย์

:

พ.ร.บ. หลั ก ทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งรวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือ
ซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ คําสัง่ และเอกสารอื่นซึ่งมี ผล
บังคับตามกฎหมาย ซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจของพ.ร.บ. หลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และส่วนแก้ ไขเพิ่มเติม

กพช.

:

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟน.

:

การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ.

:

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.

:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุม่ บุคคลเดียวกัน

:

กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ กํ าหนดไว้ ใ นส่วนที่ 1
หัวข้ อ 8.7.1 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”

กองทุนรวมฯ

:

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย

การประเมินค่าทรัพย์สิน

:

การคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิครอบครองในทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ
เงื่อนไขและข้ อจํากัดทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื่นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ การสํารวจ
i

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ ตามสภาพที่เป็ นอยู่
การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย

:

เหตุการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้ซึ่งเกิดขึ ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึง่ รวมถึงการกระทําหรื อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่วยงานรั ฐบาล คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ ไขกฎหมายที่มี
อยู่แล้ ว 2) การออกกฎหมายใหม่ 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรื อการ
ตีความกฎหมายหรื อมาตรฐานต่างๆ ด้ วย

การลงทุนในทรัพย์สินรอง

:

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินใดๆ หรื อหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อหลายอย่ าง ที่ นอกเหนื อไปจากการลงทุน ในทรั พย์ สิ นหลั ก ทัง้ นี ้
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตหรื อประกาศ
ให้ ลงทุนได้

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก

:

การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุ นรวมฯ โดยการได้ มาซึ่ง
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

การเสนอขายครัง้ แรก

:

การเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกแก่ประชาชนทัว่ ไป

กําลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้

:

กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 723.4 เมกะวัตต์ซึ่งเป็ นกําลังไฟฟ้าติดตั ้งของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1

กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา

:

กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 670.0 เมกะวัตต์ซึ่งเป็ นกําลังไฟฟ้าตามสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใน
วันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ

กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

กําลังผลิตไฟฟ้าจํานวน 704.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็ นค่าคํานวนมาจากกําลังผลิต
ไฟฟ้าติดตัง้ หักด้ วยกําลังผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้ ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ
:

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทางพิเศษ หรื อ
ทางสั ม ปทาน (จ) ท่ า อากาศยาน หรื อ สนามบิ น (ฉ) ท่ า เรื อ นํ า้ ลึ ก (ช)
โทรคมนาคม (ซ) พลัง งานทางเลื อ ก (ฌ) ระบบบริ ห ารจัด การนํ า้ หรื อ การ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ ้นด้ วย หรื อกิจการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ กําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ซึ่งเป็ น
กิจการที่มีการดําเนินการเพื่อประโยชน์หรื อให้ บริการแก่ประชาชนในวงกว้ างของ
ii

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ประเทศไทย ไม่ ว่ากิ จการนัน้ จะตัง้ อยู่ที่ใ ด หรื อมี เขตอํ า นาจในการประกอบ
กิจการอยูท่ ี่ใด หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายหลักทรั พย์
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน :
กับบริ ษัทจัดการ

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการซึง่ กําหนดความสัมพันธ์ สิทธิ
หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่ วยลงทุน ซึง่ จะ
ได้ ทําขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ในนามของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

:

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

:

คณะบุคคลซึ่งทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําต่อบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การลงทุน ในทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพืน้ ฐานและการบริ หารจัด การทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน

ครม.

:

คณะรัฐมนตรี

ความเสียหายทั ้งหมด

:

ความเสียหายที่เกิดขึ ้น และ กฟผ . ได้ ประเมินความเสียหายแล้ ว เห็นว่าต้ อง
ดํ า เนิ น การรื อ้ ถอนโดยไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมหรื อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ ไม่
สามารถดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ โ รงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 มี ส ภาพหรื อ
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าเช่นเดิม หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นในลักษณะที่กองทุน
รวมฯ และ กฟผ. มีความเห็นร่วมกันว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นอาจ
ไม่ค้ มุ ค่า ไม่วา่ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ ้นในช่วงปี ดําเนินงานใด

ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน

:

ความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ ไม่มีลกั ษณะเป็ น
ความเสียหายทัง้ หมด

ค่าความพร้ อมจ่าย AP1

:

ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อชดเชยเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยจ่าย และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดยอัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 (Availability Payment
Rate 1) ถูกกําหนดเป็ นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ (Baht/kW) ตามชัว่ โมงความพร้ อม
จ่ายในแต่ละปี ตลอดอายุของข้ อตกลงและเงื่อนไขการซื ้อไฟฟ้า

ค่าความพร้ อมจ่าย AP2

:

ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ที่ ส ะท้ อนถึ ง
ค่าใช้ จ่ายคงที่ในการผลิตและบํารุ งรักษา ค่าอะไหล่ในการบํารุ งรั กษา (Fixed
Operation and Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอตั ราค่าความพร้ อมจ่าย
APR2 (Availability Payment Rate 2) ถูกกําหนดเป็ นเงินบาทต่อชัว่ โมงความ
พร้ อมจ่ายในแต่ละปี ตลอดอายุของข้ อตกลงและเงื่อนไขการซื ้อไฟฟ้า และอาจมี
iii
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การเปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาผู้บริ โภค
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา

:

จํานวนเงินโดยมีจํานวนเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชั ้นดี ประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งประกาศและใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึง
การไม่ปฏิบัติต ามสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจาก
กองทุ น รวมฯ คู ณ ด้ วยจํ า นวนมู ล ค่ า การเข้ าลงทุ น คงเหลื อ ทัง้ นี ้ ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ

:

โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
ตลอดจนโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

:

จํ านวนเงิ นทุนที่ บริ ษัท จั ดการระดมทุนได้ เพื่ อการจัด ตัง้ กองทุ นรวมฯ และ
นําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สนิ ไว้ กบั สํานักงาน ก.ล.ต.

ช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น

:

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 8.2.3 “การกํ าหนดราคาเสนอ
ขายสุดท้าย”

ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน
(Planned Outage Factor) หรื อ
POF

:

อัตราส่วนร้ อยละของจํ านวนชั่วโมงในช่ วงเวลาใดที่ กํ าหนดไว้ ซึ่ง หน่ว ยผลิ ต
หน่วยหนึง่ ต้ องหยุดเดินเครื่ องตามแผนการซ่อมบํารุ ง การหยุดซ่อมตามแผนจะมี
การกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี เพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรื อการ
หยุดพักซ่อมระยะยาว โดยการหยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ ้นเพียงครัง้ หรื อ 2 ครัง้
ต่อปี

ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน (Forced :
Outage Factor) หรื อ (FOF)

อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หน่วย
ผลิต 1 หน่วยจะต้ องมีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน การหยุดซ่อมนอกแผนเป็ นการหยุด
ซ่อมที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้ องหยุดเดินเครื่ องหน่วยผลิตดังกล่าว
ก่อนที่จะสิ ้นสุดสัปดาห์ถดั ไป (เพื่อหยุดซ่อมหรื อปิ ดเครื่ อง) หรื อเกิดขึ ้นจากความ
พยายามที่ไม่เป็ นผลสําเร็ จในการเดินเครื่ องหน่วยผลิตดังกล่าวกลับสูร่ ะบบ (การ
เริ่ มเดินเครื่ องที่ล้มเหลว)

ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบํารุงรักษา
(Maintenance Outage Factor)
หรื อ MOF

อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยผลิต
หน่วยหนึง่ อยูใ่ นระหว่างการหยุดเพื่อบํารุ งรักษาสามารถเลื่อนออกไปได้ มากกว่า
1 ช่วงสัปดาห์ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้ องหยุดเดินเครื่ องหน่วย
ผลิตดังกล่าวล่วงหน้ าเพื่อที่จะมีการหยุดซ่อมตามแผน

:
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ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน
(Unplanned Outage Factor)
หรื อ UOF

:

ประกอบด้ วยดัชนี การหยุดซ่ อมเพื่อบํารุ งรั กษา (Maintenance
Factor) และ ดัชนีการหยุดซ่ อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor)

ดัชนีความพร้ อม (Availability
Factor) หรื อ AF

:

อัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ ซงึ่ หน่วยผลิต
หน่วยหนึ่งสามารถผลิต ไฟฟ้าได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าหน่วยผลิตดังกล่าวจะมี ก ารผลิ ต
ไฟฟ้าหรื อไม่ก็ตาม

ตลาดหลักทรัพย์

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมฯ

:

สิทธิ ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และทรั พ ย์ สิน ที่กองทุน รวมฯ ลงทุ น
เพิ่มเติม

ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน

:

ทรั พย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ
ปั จจุบนั ได้ แก่ การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโดยการได้ มาซึง่

Outage

(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิ การเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง
เครื่ อ งจัก ร อุป กรณ์ ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(ข) สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(ค) สิท ธิใ นการรั บ ประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิ ต ามสัญญาแบ่ง
รายได้ ใ นอนาคตของกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานหรื อ ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการ
บริ หารจัดการกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
อื่นใดที่ได้ จากการประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(ง) สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตามสัญ ญาซื อ้ ขายติ ด ตัง้ เครื่ อ งจัก รอุป กรณ์ หรื อ สัญ ญา
ก่อสร้ าง หรื อสัญญาซื ้อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
(จ) หุ้นหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทซึง่ จัดตั ้งขึ ้นในประเทศไทย (ไม่วา่ จะ
เป็ นบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด) ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมีรายได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ

v
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2. มี ก องทุ น รวมฯ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อยละ 75 ของจํ า นวนหุ้ น ที่
จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท นัน้ และเกิ น กว่ า ร้ อยละ 75 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ และ
(ฉ) ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกําหนดแก้ ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เพิ่มเติม

:

ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมฯ อาจได้ มาหรื อลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้ มาหรื อ
ลงทุ น ในสิ ท ธิ ใ นรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย (ไม่ ว่ า จะเป็ นการลงทุ น ใน
ทรั พย์ สินหลัก หรื อการลงทุนในทรั พย์ สินรอง) ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริ ษัท วี ระวงค์ , ชิ นวัฒน์ และเพี ยงพนอ จํ ากัด ในฐานะที่ปรึ กษากฎหมาย
สําหรับการเสนอขายครัง้ แรก

ที่ปรึกษาทางการเงิน

:

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินสําหรับ
การเสนอขายครั ง้ แรก

นายทะเบียน

:

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 1.4
“นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน ” และที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ นนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

:

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม และมีหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุนรวมฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

:

บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นหัว ข้ อ 5.1
“บุคคลทีเ่ กี ่ยวข้อง”

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป

:

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ซึง่ อยู่ในฉบับเดียวกัน) สําหรับผู้จอง
ซือ้ ทั่ว ไป พร้ อมทัง้ แบบตรวจสอบความมี ตัว ตนของลูก ค้ า (Know Your
Customer: KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile)
ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทจัดการกําหนดหรื อยอมรับ

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
หรื อ กฟผ.

:

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ซึง่ อยู่ในฉบับเดียวกัน) สําหรับผู้จอง
ซือ้ พิเศษ หรื อ กฟผ. พร้ อมทังแบบตรวจสอบความมี
้
ตวั ตนของลูกค้ า (Know
Your Customer: KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk
vi
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Profile) ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทจัดการกําหนดหรื อยอมรับ
ปตท.

:

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประกาศ ทน. 1/2554

:

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2554 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศ สน. 29/2549

:

ประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่ อง การกระทําที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นการจัด การกองทุน และหลัก เกณฑ์ ใ นการ
ป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

:

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ8.1 “ประเภทและคุณสมบัติ
ของผูล้ งทุน”

ผู้จองซื ้อพิเศษ

:

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.1 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้
ลงทุน”

ผู้จดั การกองทุนรวมฯ

:

ผู้จัด การกองทุน รวมตามประกาศสํ านั ก งาน ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2554 เรื่ อ ง
้
บตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิ
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีหน้ าที่
ตัด สิ น ใจลงทุน หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมฯ นอกจากนี ้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ยังมี หน้ าที่อื่นและต้ องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและที่ ได้ แ ก้ ไขเพิ่มเติ มตามที่ มีชื่อปรากฏอยู่ใ นหัวข้ อ 1.3 “ผู้ดูแล
ผลประโยชน์”

ผู้ถือหน่วยลงทุน

:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย

:

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 74 “ข้อกํ าหนดการจดทะเบี ยนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยน”

ผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน

:

ผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน หัวข้ อ 10.8 “บุคคล
้ ่มเติม
อืน่ ทีเ่ กี ่ยวข้อง” รวมถึงผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตังเพิ
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ในภายหลัง (ถ้ ามี ) ซึ่งได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งจะทํา
หน้ าที่จดั จําหน่ายหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ง้ แรก
ผู้ประเมินค่าอิสระ

:

บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํ ากัด และ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํ ากัด
ได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื่อทําการประเมินค่าสิทธิในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

ผู้ลงทุนต่างด้ าว

:

ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว อันได้ แก่
(1)

บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย

(2)

นิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(3)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมี ห้ ุนอันเป็ นทุนตังแต่
้ กึ่งหนึ่ง
ของนิติบคุ คลนั ้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อนิติบคุ คลซึง่ มีบคุ คล
ตาม (1) หรื อ (2) ลงทุนมีมลู ค่าตั ้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั ้งหมดในนิติบุคคล
นัน้

(4)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่
หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (1) หรื อ

(5)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ ุนอันเป็ นทุนตั ้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของนิติบคุ คลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) หรื อนิติบคุ คลซึ่ง
มี บุค คลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ลงทุน มี มูล ค่า ตัง้ แต่กึ่ ง หนึ่ง ของทุน
ทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้

[ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน]

:

[บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จําหน่ายหน่ วย
ลงทุน]

ผู้สอบบัญชี

:

ผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นผู้ส อบบัญชี ที่อยู่ในบัญชีรายชื่ อที่ ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

พน.

:

กระทรวงพลังงาน

พ.ร.บ. กฟผ.

:

พระราชบัญ ญัติ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
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พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ

:

พระราชบัญญัติบริ ษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1940 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535

:

พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556

:

พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

:

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

:

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มูลค่าการเข้ าลงทุน

:

จํานวนเงินที่กองทุนรวมฯ ชําระให้ แก่ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ า ยตามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ นในรายได้ ค่า ความพร้ อมจ่ า ย ทัง้ นี ้
มูลค่าการเข้ าลงทุนมีจํานวนเท่ากับ [] บาท

มูลค่าการเข้ าลงทุนคงเหลือ

:

จํานวนเงินซึ่งกองทุนรวมฯ มี สิทธิได้ รับจาก กฟผ. ณ วันที่ สัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสิ ้นสุดลงจากรณีที่ กฟผ. หรื อ กองทุน
รวมฯ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายโดย
มี มูล ค่า ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นภาคผนวก 1 (ตารางกํ า หนดมู ลค่ า การเข้า ลงทุน
คงเหลื อ) ทังนี
้ ้ มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือได้ มีการคํานวณโดยคํานวณจาก
ประมาณการรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับนับจากวันที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จจนถึงวันสิ ้นสุดของสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

มูลค่าของหน่วยลงทุน

:

มู ลค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ห ารด้ วยจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ หมดที่ จํา หน่ายได้ ณ
สิ ้นสุดวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

:

มูลค่าทรัพย์สินทั ้งหมดของกองทุนรวมฯ หักด้ วยหนี ้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.2.1 “การคํ านวณมู ลค่าทรัพย์ สิน มู ลค่าทรัพย์ สินสุทธิ
และมูลค่าของหน่วยลงทุน”

รัฐบาล

:

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน

:

ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.2.4 “ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน”

รายงานการประเมินค่าอิสระ

:

รายงานฉบับย่อของรายงานการประเมินค่า ซึ่งจัดทําโดยผู้ประเมินค่ าอิสระ
ทังนี
้ ้ ปรากฏตามภาคผนวก 2 (รายงานสรุ ปผลการประเมิ นมู ลค่าสิ ทธิ การรับ
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รายได้ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 ซึ่ งคาดว่าจะโอน
ไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ณ วันที ่ 30 มิ ถุนายน255 8 (ฉบับปรับ ปรุ ง ) โดย
บริ ษัท อี วาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํ ากัด) และภาคผนวก 3 (รายงานการ
ประเมิ นมู ล ค่ ารายได้ค่ าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที ่ 1
(ฉบับย่อ) สํ าหรับกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย โดย บริ ษัท สี ลม แอ๊ ดไวเซอรี ่ จํ ากัด) ของ
เอกสารฉบับนี ้
รายงานการศึกษาแนวทางการ
จัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

:

รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั ้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทําขึ ้นเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย

:

รายได้ ซงึ่ กฟผ. คํานวณจากความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ซึง่ คํานวณตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ ในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

:

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 723.4 เมกะ
วัตต์ ตัง้ อยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรั ญสนิ ทวงศ์ ตํ าบล บางกรวย อํ าเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

:

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 878.8 เม
กะวัตต์ ตั ้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130 ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างโดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จ [●]

วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ

:

วันที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ กับ สํานั กงาน ก.ล.ต.
และมี ก ารจัด ตัง้ กองทุ น รวมฯ ตามข้ อกํ า หนดเกี่ ย วกับ การจดทะเบี ย นกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมในหัวข้ อ 8.4 “การจดทะเบี ยนกองทุนรวมฯ” ซึ่งจะ
เกิดขึ ้นเมื่อหรื อหลังจากการเสนอขายครั ง้ แรกเสร็ จสิ ้น

วันทําการ

:

วัน (ยกเว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ซึ่งเป็ นวันเปิ ดทําการตามปกติ
ของของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและบริษัทจัดการ

วันทําการของ กฟผ.

:

วันเปิ ดทําการตามปกติของกฟผ.

x

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

วันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ

:

วัน ที่ กฟผ. ให้ กองทุ น รวมฯ ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย และ
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายโดยการชําระมูลค่ าการ
เข้ าลงทุนอย่างครบถ้ วนให้ แก่ กฟผ. ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

วันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาการเข้ าลงทุน :
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย

20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สคก.

:

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สคร.

:

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สศช.

:

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่
ความพร้ อมจ่าย

:

สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระหว่าง กฟผ. และ กองทุนรวมฯ

สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ

:

สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. กับผู้จําหน่ายก๊ าซธรรมชาติ เพื่อใช้
สําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่1

สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วย
ลงทุน

:

สัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนที่จะทําขึ ้นระหว่างบริษัทจัดการและนายทะเบียน

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

:

สัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่จะทําขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ก่อนการเสนอขายครั ง้ แรก

สํานักงาน ก.ล.ต.

:

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิทธิในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย

:

สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ซึ่ง
เป็ นทรั พย์ สิน ที่ ก องทุ น รวมฯ จะได้ ม าภายหลัง การเสนอขายครั ้งแรก ดัง
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุนรวมฯ”

หน่วยลงทุน

:

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

หนังสือชี ้ชวน

:

หนังสือชี ้ชวนสําหรับการเสนอขายครั ง้ แรกของหน่ วยลงทุน

เหตุสดุ วิสยั

:

การกระทําหรื อเหตุการณ์ ใดๆ ที่ ไม่อยู่ในวิสัยตามสมควรของ กฟผ. หรื อ
กองทุ น รวมฯ จะควบคุ ม ได้ และซึ่ ง ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ แ ม้ ว่ า กฟผ. หรื อ
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กองทุนรวมฯ (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ เป็ นฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั จะได้
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรแก่เหตุแล้ วก็ตาม หรื อข้ อกําหนดใดๆ ซึ่งทําให้
การปฏิ บัติหน้ า ที่ ข อง กฟผ. หรื อ กองทุ นรวมฯ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสยั ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ล่าช้ าหรื อ
หยุดชะงัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ย ง ภัยธรรมชาติ อัคคี ภัย การระเบิด การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา พายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด การนัดหยุด
งาน หรื อการทิ ้งงานของคนงานเพราะเหตุการเมืองหรื อเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของ กฟผ.1 ไฟฟ้าขัดข้ อง การประท้ วง การจลาจล การกบฏ การ
ก่อการร้ าย ความเสียหาย การทําลาย การไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายอื่น
ของ กฟผ. หรื อ กองทุนรวมฯ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ซึ่งกําหนดไว้ ในสัญญาที่มีการเข้ าทํากับ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายอื่นนัน้

1

เอกสารธุรกรรม

:

ร่างสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

เอกสารประกอบในการขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน

:

เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่ วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้
ในหัวข้ อ 8.2.10 “เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชี และจองซื ้อหน่วยลงทุน”

Actual Availability

:

คื อ ค่ า กํ า ลัง ผลิ ต พร้ อมใช้ ง าน ของหน่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ าแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ไ ด้ มี ก าร
จัดเตรี ยมไว้ จริ ง และได้ รับการยืนยันเห็นชอบจาก กฟผ. ในช่วงเวลาหนึง่ ชัว่ โมง
โดยเริ่ มนับที่ต้นชั่วโมงหนึ่งๆ (Settlement Period) หรื อในช่วงเวลาอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง (MWh)

Contracted Available Hours
หรื อ CAH

:

จํานวนชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายรายปี ตามที่ระบุไว้ ในร่างสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย (หน่วย: ชัว่ โมง)

Contracted Operating
Characteristics หรื อ COC

:

สมรรถนะและคุณลักษณะในการทํางานของหน่วยผลิตไฟฟ้าตามร่ างสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

Dependable Contracted
Capacity หรื อ DCC

:

กําลังผลิตไฟฟ้าพึงได้ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ซึ่งได้ จากการพิจารณาทดสอบ Net Capacity Test ทังนี
้ ้ กฟผ. ได้ ทําการ

เพื่อความชัดเจนในความหมายของคําว่า “เหตุสดุ วิสยั ” ให้ การนัดหยุดงาน หรื อการทิ ้งงานของคนงานเพราะเหตุการเมืองหรื อเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของ กฟผ. ไม่รวมถึงเหตุการณ์การนัดหยุดงานหรื อการทิ ้งงานของพนักงาน กฟผ. อันเนื่องมาจากเหตุภายในของ กฟผ. เอง เช่น พนักงาน กฟผ. นัด
หยุดงานเพราะเหตุไม่พอใจนโยบายผลตอบแทนพนักงานของ กฟผ. หรือเพราะเหตุไม่พอใจนโยบายการบริ หารงานของ กฟผ. เป็ นต้ น
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ทดสอบครัง้ ล่าสุด เมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
Gas Turbine

:

เครื่ องกังหันก๊ าซ

Gas Turbine Generator หรื อ
GTG

:

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊ าซ

Heat Recovery Steam
Generator หรื อ HRSG

:

เครื่ องผลิตไอนํ ้าจากพลังความร้ อน

Grid Code

:

ข้ อกําหนดที่ออกโดย กฟผ. ดังปรากฏตามประกาศเชิญชวนการรับซื ้อไฟฟ้าปี
พ.ศ. 2550 โดยระบุถึงระเบียบปฏิบตั ิบางประการเกี่ ยวกับความเชื่อมโยงของ
โรงไฟฟ้าและการดําเนินงานตามระบบปฏิบตั ิงานของ กฟผ. ซึง่ ทังนี
้ ้ ข้ อกําหนด
ดังกล่าวอาจถูกแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ เป็ นครัง้ เป็ นคราว

Net Electrical Output

:

พลังงานไฟฟ้าสุทธิของโรงไฟฟ้า หรื อแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (วัดในหน่วย kWh
หรื อ MWh ตามความเหมาะสมที่ Metering Point) ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ

Prudent Utility Practice

:

ระเบี ย บปฏิ บั ติ วิ ธี ก าร และการดํ า เนิ น การที่ ใ ช้ ในหรื อ เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในระดับนานาชาติสากลส่วนใหญ่ ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาคารหรื ออุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในบริ เวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
ของ กฟผ. หรื อในระบบปฏิบตั ิงานของ กฟผ. ซึง่ ทังนี
้ ้ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
ได้ ใ ช้ ดุล พิ นิจ อย่ า งเหมาะสมตามสภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ รู้ หรื อ ควรรั บ รู้ เมื่ อ
ตัดสินใจ พึงคาดการณ์ ได้ ว่างานด้ านการออกแบบ วิศวกรรม การก่อสร้ าง การ
เดินเครื่ อง และการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. หรื อในระบบปฏิบตั ิงานของ กฟผ. จะได้
ผลสําเร็ จตามที่ ได้ กําหนดไว้ โดยเป็ นไปตามกฎหมาย คํ าอนุมัติของรั ฐบาล
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในด้ านความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย
เศรษฐกิ จ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนมาตรฐานในการก่ อ สร้ าง การ
เดินเครื่ อง และการบํารุงรักษา ตามคําแนะนําของผู้จดั ส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ.

Steam Turbine

:

เครื่ องกังหันไอนํ ้า

Steam Turbine Generator หรื อ
STG

:

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากังหันไอนํ ้า
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1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

กองทุนรวมฯ

1.2

1.1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

1.1.2

ชื่อโครงการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ)

North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund,
Electricity Generating Authority of Thailand

1.1.3

ชื่อย่ อกองทุน

EGATIF

บริษัทจัดการ
1.2.1

ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1.2.2

ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1.3

1.4

1.2.3

โทรศัพท์

0-2686-6100

1.2.4

โทรสาร

0-2670-0430

ผู้ดูแลผลประโยชน์
1.3.1

ชื่อ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

1.3.2

ที่อยู่

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.3.3

โทรศัพท์

0-2724-3377

1.3.4

โทรสาร

0-2724-5058

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
1.4.1

ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

1.4.2

ที่อยู่

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
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1.5

1.6

1.4.3

โทรศัพท์

0-2229-2888

1.4.4

โทรสาร

0-2359-1259

ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครั ง้ แรก
1.5.1

ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

1.5.2

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900

1.5.3

โทรศัพท์

0-2544-1000

1.5.4

โทรสาร

0-2544-2185

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวมฯ
1.6.1

ประเภทกองทุนรวมฯ

เป็ นกองทุ น รวมชนิ ด ที่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ต่ อ ผู้ ล งทุ น เป็ นการทั่ ว ไป
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่ วยลงทุน เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

1.6.2

วัตถุประสงค์ ของ
กองทุนรวมฯ

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในประเทศ โดยนําเงินที่ได้ จากการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิทธิในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายเป็ นหลัก ซึ่งมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ น
รายได้ ให้ แก่กองทุนรวมฯ ได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและ กองทุนรวมฯ
สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ในอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความผันผวนตํ่า นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ
ยังมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อันได้ แก่ หลักทรัพย์ และ/หรื อ
้ ้ เพื่อให้
ตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ อนุญาตให้ ลงทุนได้ ทังนี
กองทุนรวมฯ สามารถบรรลุการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ กับผู้
ถือหน่ วยลงทุน

1.6.3

อายุกองทุนรวมฯ

ไม่มีกําหนดอายุ ทังนี
้ ้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
มีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จ
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1.7

จํานวนเงินทุนโครงการ
1.7.1

1.8

1.9

จํานวนเงินทุน

[] ล้ านบาท โดยจํานวนเงินทุนของโครงการจะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอ
ขายสุดท้ าย ซึง่ อยูใ่ นช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น

มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท และราคาของหน่ วยลงทุน และจํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าในการจองซือ้
1.8.1

มูลค่ าที่ตราไว้ ของหน่ วย
ลงทุน

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้ ายของ
หน่ วยลงทุน

1.8.2

จํานวนหน่ วยลงทุน

[] หน่วย

1.8.3

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

1.8.4

ช่ วงราคาเสนอขายหน่ วย [] บาท – [] บาท ต่อหน่วย
ลงทุนเบือ้ งต้ น

1.8.5

จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้
ตํ่าของการจองซือ้

[] หน่วย และเพิ่มครัง้ ละ [] หน่วย

ชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
1.9.1

ชนิดหน่ วยลงทุน

มีชนิดเดียว ซึง่ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ

1.9.2

สิทธิ ผลประโยชน์ และ
นโยบายการจ่ ายเงินปั น
ผลและการคืนเงิน
ลงทุน

การจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถกระทํา
ได้ เป็ นครั ง้ คราวในรู ปของการจ่ายเงิ นปั นผลและการคืนเงินลงทุน
ด้ ว ยการลดทุน
ตามที่ โ ครงการจั ด การกองทุน รวมฯ และ
กฎหมายหลักทรั พย์ ให้ กระทําได้
กองทุนรวมฯ มี นโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนอย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อ
รวมแล้ วในแต่ละงวดปี บัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งข้ างต้ น
หรื อจากกําไรสะสมในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
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กองทุนรวมฯ มีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนด้ วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.10 “นโยบายและวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลและการคื น
เงิ นลงทุนแก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”
1.10

ลักษณะของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ลักษณะของผู้ถือหน่ วยลงทุน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคคลสัญชาติไทย หรื อบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่ วยลงทุน
ได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย (หรื อนักลงทุนที่ มิใช่นักลงทุน
สถาบัน) หรื อนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการถือหน่ วย
ลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” และ
กฎหมายที่จํากัดความสามารถในการลงทุนในหน่ วยลงทุนของบุคคล
นันๆ
้ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ มิได้ มีการจดทะเบียน และจะไม่
มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ หรื อกฎหมาย
หลักทรัพย์ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ มิได้
จด และจะไม่มีการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ.
บริ ษัทลงทุนของสหรั ฐฯ และผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ จาก
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรั ฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จําหน่าย
หรื อ ส่ ง มอบหน่ วยลงทุ น ให้ บุ ค คลผู้ มี สัญ ชาติ อ เมริ กั น หรื อ ผู้ มี
ภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริ กา หรื อพลเมืองของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ แต่ อ ย่ า งใด เว้ นแต่ ภ ายใต้ ข้ อยกเว้ นบางประการ
นอกจากนัน้ การเสนอขาย หรื อขายหน่ วยลงทุนเพื่อบัญชีหรื อเพื่อ
ประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” ตามที่นิยามไว้ ในกฎ Regulation S
ของพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เว้ นแต่
การเสนอขายหรื อขายหน่ วยลงทุนให้ แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็ นทั ้ง “ผู้ซื ้อ
สถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ ในกฎ 144 A ของพ.ร.บ.
หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ และ “ผู้ซื ้อที่มีคณ
ุ สมบัติ” ตามความหมายที่
กําหนดไว้ ในมาตรา 2 (เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรั ฐฯ
และ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศ
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สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของ
สหรั ฐฯ
หน่ วยลงทุ น สามารถโอนได้ ตราบเท่ า ที่ ไ ม่ ขัด ต่ อ ข้ อ จํ า กั ด ตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.5 “วิ ธีการโอนหน่วย
ลงทุน” และผู้ซื ้อหน่ วยลงทุนแต่ละรายจะต้ องให้ หรื อถือว่าได้ ให้ การ
ยอมรับคํารับรอง และให้ ความตกลงบางประการ
1.11

วันที่ท่ ไี ด้ รับอนุมัตจิ ัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมฯ
วันที่ [● ] พ.ศ. 2558

1.12

บทสรุ ปโครงสร้ างกองทุนรวมฯ ในภาพรวม
กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670.0 เมกะวัตต์ หลังหักส่วนลดและ
ค่าปรับจากความไม่พร้ อม ตามสัดส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ที่ถูกกําหนดไว้ ในแต่ละปี ดําเนินงาน
ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และเบี ้ยประกันภัย โดยค่ าความพร้ อมจ่ าย AP1 เป็ น
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่สะท้ อนเงินลงทุน ต้ นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ ค่ าความพร้ อมจ่ าย AP1 จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
มีความพร้ อมจ่ายจริ งในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และ
สามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบส่งเมื่อศูนย์ควบคุมฯ สัง่ การ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายถึงแม้ ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะสัง่ เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า และ/หรื อจ่ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบส่งหรื อไม่ก็ตาม
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แผนภาพที่ 1: กระแสเงินสดกองทุนรวมฯ และประมาณการรายได้ 12 เดือนแรกที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับ

กองทุนรวมฯ

นักลงทุน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จํานวน
- ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม
= รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1

(รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1) x
อัตราส่วนที่กําหนด
- เบี้ยประกันภัย___________
= รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุน
รวมฯ จะได้รับ

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมฯ
จะได้รับ
- ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ
= กําไรสุทธิ x อัตราแบ่งปนร้อยละ 98.5
การจ่ายเงินแบ่งปนส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถกระทําได้เปนครั้งคราวในรูปของ
การจ่ายเงินปนผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการ
ลดทุน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็ม
จํานวน
- ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม
= ประมาณ 2,872 ล้านบาท

ประมาณ (2,872 ล้านบาท) x
อัตราส่วนรายได้ที่กําหนดร้อยละ 67.21
- ประมาณ 48 ล้านบาท___________
= ประมาณ 1,882 ล้านบาท

ประมาณ 1,882 ล้านบาท
- ประมาณ 110 ล้านบาท___________
= ประมาณ 1,772 ล้านบาท x อัตรา
แบ่งปนร้อยละ 98.5
เท่ากับ ประมาณการจํานวนส่วนแบ่ง
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 1,745 ล้านบาท

หมายเหตุ:
หมายเหตุ 1:

มูลค่าในแผนผังเป็ นมูลค่าประมาณการในอนาคต ดังนัน้ ผลตอบแทนนักลงทุนอาจมี การเปลี ่ยนแปลงจากการดําเนิ นงานจริ งของ
ทรัพย์สิน ทีก่ องทุนรวมฯ เข้าลงทุนเป็ นครั้งแรก
อัตราส่วนทีก่ ําหนดคํานวณจากค่าเฉลีย่ ของสัดส่วนทีจ่ ะโอนให้แก่กองทุนรวมฯ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 มิ ถนุ ายน 2559

ทังนี
้ ้ ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ค่ าความพร้ อมจ่ าย AP1 จะถูกกําหนดตาม (1)
อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ซึง่ ถูกกําหนดเป็ นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ตาม
ชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย (2) กําลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา และ (3) จํานวนชัว่ โมงของความพร้ อมจ่ายตามที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ทั ้งนี ้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะยังคงได้ รับค่าความ
พร้ อมจ่ายในจํานวนร้ อยละ 10.00 ของ ค่าความพร้ อมจ่ายเต็มจํานวนสําหรับ AP1 (FAP1) แต่หากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมจ่ายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่กระทบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรื อการ
หยุดซ่อมแซมตามนอกเหนือจากแผนการซ่อมบํารุงที่วางไว้ นั ้น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะไม่ได้ รับรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ าย เว้ นแต่จะเป็ นเหตุที่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นต้ น
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ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มีการกําหนดชัว่ โมงของของความพร้ อมจ่ายและชัว่ โมง
การหยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี
25582
ชัว่ โมงความ
8,109
พร้ อมจ่าย (CAH)
ชัว่ โมงซ่อมบํารุง
336
ตามแผน
ปี
2568
ชัว่ โมงความ
พร้ อมจ่าย 7,557
(CAH)
ชัว่ โมงซ่อม
888
บํารุงตามแผน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

7,274

8,109

8,109

7,557

8,132

8,109

7,251

8,109

8,132

1176

336

336

888

336

336

1176

336

336
25783

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

8,109

8,109

7,274

8,109

8,109

7,557

8,132

8,109

7,251 7,170

336

336

1,176

336

336

888

336

336

1,179

336

ทังนี
้ ้ ชั่วโมงของความพร้ อมจ่ายและชัว่ โมงการหยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุ ง อาจมีความเปลี่ยนแปลงตาม
ความพร้ อมจ่ายและจํานวนชัว่ โมงการหยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุ งจริ งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1
ในแต่ละปี ดําเนินงานซึง่ อาจกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ
นอกจากนี ้ ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มีการกํ าหนดอัตราค่าความพร้ อมจ่าย
(Availability Payment Rate 1 : APR1) ซึง่ เป็ นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ (Bath/kW) ตามชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2

ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย (CAH) และชัว่ โมงซ่อมบํารุ งตามแผนที่ระบุไว้ ในปี 2558 เป็ นชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี ในปี 2558 กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายนับจากวันที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3

ชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย (CAH) และชัว่ โมงซ่อมบํารุ งตามแผนที่ระบุไว้ ในปี 2578 เป็ นชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2578 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 อย่างไรก็ดี ในปี 2578 กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายนับจากวันที่
1 มกราคม 2578 จนถึงวันที่ครบกําหนดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
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(หน่วย: บาทต่อกิโลวัตต์ (Baht/kW))

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
3,605.82 3,580.25 3,512.59 3,160.62 3,160.62 3,160.62 3,050.36 3,050.36 3,019.86 2,852.09

2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69 2,791.69

2578
3,643.01
อย่างไรก็ดี อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 จะต้ องนําไปคํานวณร่ วมกับกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยภายใต้ สัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มีการกําหนดกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ ทั ้งนี ้
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จะได้ รับผลกระทบในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ไม่สามารถคงไว้ ซงึ่ กําลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
เนื่องจาก กฟผ. ไม่รับประกันผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย นักลงทุนจึงมีความเสี่ยงจาก
ความไม่พร้ อมของโรงไฟฟ้า ซึง่ จะสะท้ อนอยู่ในส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม ประกอบด้ วย 1) ส่วนลดจาก
ความพร้ อมจ่ายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability “DRA”) ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถปฏิบตั ิการให้
เป็ นไปตามค่าคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้ และ/หรื อ 2) ค่าปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยแจ้ งล่วงหน้ าน้ อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced Capability “DSN”) และ/
หรื อ 3) ค่าปรับจากกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า (Deduction for Dispatch
Failure “DDF”) โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.3.2 (3) “โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนคร
เหนือก่อนการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ”
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม และข้ อตกลงและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย มีรูปแบบและโครงสร้ างเดียวกับสัญญาซื ้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ที่ กฟผ. เข้ าทํากับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility
Practice และ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการ
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โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่ วม เพื่อให้ ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ในอนาคต
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน โดย กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้ างผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค เพื่อเข้ ามาตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 ที่มีผลกระทบต่อรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว นอกจากนี ้ กฟผ. ได้ มีการดําเนินการ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของพนักงาน (KPI) ในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยอ้ างอิงกับผลการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปี ละ 2 ครัง้ โดยต้ องผ่านเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมที่กําหนดไว้ ตามแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของคะแนนรวม โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.9.2 (3) “การบริ หารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพของบุคลากร”
ทังนี
้ ้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มี การกําหนดสัดส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
AP1 เต็มจํานวนหลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อมที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับในแต่ละปี ดําเนินงานก่อนหัก
ค่าเบี ้ยประกันภัย เพื่อให้ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับในแต่ละปี มีความผันผวนน้ อยที่สุด
โดยสัดส่วนของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในกําหนดไว้ แต่ละปี มีรายละเอียดดังนี ้
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เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ได้ มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยมี
การทําประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks and
Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความรุ นแรงทางการเมือง (Political
Violence Insurance) ให้ กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า โดยกองทุนรวมฯ จะได้ รับการชดเชยรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จากประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ทังนี
้ ้ เบี ้ยประกันภัยดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายก่อนส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.3.2 (9) “ประกันภัย”
โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายและประมาณการในภาคผนวก 2 “รายงานสรุปผล
การประเมิ นมู ลค่าสิ ทธิ การรับรายได้ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 ซึ่ งคาดว่าจะโอนไปยัง
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ณ วันที ่ 30
มิ ถนุ ายน 2558 (ฉบับปรับปรุง) โดย บริ ษัท อี วาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํ ากัด” และ ภาคผนวก 3 “รายงานการ
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ประเมิ นมูลค่ารายได้ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 (ฉบับย่อ) สํ าหรับกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย โดย บริ ษัท สี ลม แอ๊ดไวเซอรี ่ จํ ากัด”
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2.

กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ

2.1

ภาพรวมของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ จะจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึง่ มีศกั ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุนรวมฯ ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ จะนําเงินที่ได้ จากการเสนอขายครั ง้ แรกไปลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่จะเกิดขึ ้นจากการ
ดําเนินงานบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดยการเข้ า ทําสัญ ญาการเข้ า ลงทุน ในรายได้ ค่ า ความ
พร้ อมจ่ ายซึ่งมีกําหนดอายุของสัญญา 20 ปี ซึ่งนับตั ้งแต่วันที่กองทุนรวมฯเข้ าลงทุนสําเร็ จจนถึงวันสิ ้นสุดอายุ
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย คือ วันที่ [] พ.ศ. 2578

2.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ
2.2.1

การลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
การลงทุนของกองทุนรวมฯ สําหรับสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ได้ แก่ การเข้ าลงทุนในสัญญา
การเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กับ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ใน
อนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีกําลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้
(Gross Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมี
กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวัตต์ ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในหัวข้ อ 2.8.1 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้ อมจ่าย” ทั ้งนี ้ กองทุนรวมฯ จะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ด้ วยการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในอนาคตจากการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตลอดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จํานวน 20 ปี
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ กองทุนรวมฯ จะต้ องเข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จะเข้ าทําสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายภายในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เกิดขึ ้นภายใน
15 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายครั ง้ แรก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับตาราง
กําหนดการเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนในหัวข้ อ 8.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” และนอกจากนี ้
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บริ ษัทจัดการ คาดว่าจะเข้ าทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในวันจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ หรื อในช่วงระยะเวลาอันสั ้นภายหลังจากวันดังกล่าว
การนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ของ กฟผ. ตามสัญญาการเข้ าลงทุนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เพื่อเป็ นการตอบแทนกองทุนรวมฯ สําหรับการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. จะนําส่ง
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย ให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นรายไตรมาส โดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายภายใน 45 วัน
นับ จากวัน สุด ท้ า ยของแต่ล ะไตรมาส อันได้ แ ก่ วัน สุด ท้ า ยของเดื อนมี น าคม มิ ถุน ายน กัน ยายน และ
ธันวาคม และในการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสําหรับไตรมาสแรกนัน้ กฟผ. จะนําส่งรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ล่วงหน้ าให้ แก่กองทุนรวมฯ ในวัน ที่ก องทุน รวมฯ เข้ า ลงทุนสํา เร็ จ เป็ นจํ า นวน
ประมาณ 40 ล้ า นบาท และจะนํ า ส่ง รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในส่วนที่เหลือของไตรมาสแรกให้ แก่
กองทุนรวมฯ เมื่อถึงกําหนดนําส่งสําหรับไตรมาสแรก นอกจากนี ้ เพื่อความชัดเจนในการนําส่งรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายของ กฟผ. ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงที่
จะนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในจํานวนดังต่อไปนี ้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั นี ้
 ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่
กฟผ. มีการปฏิบตั ิตามหรื อปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็ นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ดังกล่าวไม่นบั รวมระยะเวลาซึง่ มีการซ่อมแซม หรื อบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ตามแผนการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
 ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 กฟผ. ตกลงที่ จะชํ าระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ า ยให้ แก่
กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวไม่นบั รวม
ระยะเวลาซึ่งมี การซ่อมแซม หรื อบํารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย
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 ในช่ ว งที่ มี ก ารบํ า รุ ง และรั ก ษา โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ตามแผนการบํ า รุ ง รั ก ษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ซึ่งกํ าหนดไว้ ใน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวน
ร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ คํานวณโดยอ้ างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงสุดท้ าย
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารซ่ อ มแซม หรื อ บํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาดังกล่าว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในหัวข้ อ 2.8.1 “สรุป
สาระสําคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้ อมจ่าย”
โดยในการควบคุมและติดตามการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะทําการ
ควบคุมและติดตามผ่านรายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 เป็ นรายเดือน
และรายไตรมาส ตลอดจนรายงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่
กฟผ. จะต้ องส่งให้ กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่ กฟผ. ต้ องนําส่งให้ กองทุนรวมฯ ในหัวข้ อ 2.8.1
“สรุปสาระสําคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”
การบริ หารและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายของกองทุนรวมฯ
ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของกองทุนรวมฯ แล้ ว กฟผ. จะยังคงเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สินทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 และเพื่อให้ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 สามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล กฟผ. จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่าย และการลงทุนทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดย
กฟผ. จะดําเนินการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตลอดจนเดินเครื่ อง บริ หาร ซ่อมแซมและ
บํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 ให้ อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตามมาตรฐาน Grid
Code และ Prudent Utility Practice อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถตรวจสอบการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ กองทุนรวมฯ ได้ กําหนดให้ กฟผ. ดําเนินการดังต่อไปนี ้ตลอดอายุสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
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 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า เกิ ด เหตุก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบสํ า คัญ ต่ อ กฟผ. หรื อ การประกอบกิ จ การ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะแจ้ งให้ กองทุนรวมฯ ทราบถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ ้น และรายงานถึงสถานการณ์ การแก้ ไข
หรื อเยียวยาความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ข้างต้ นให้ กองทุนรวมฯ ทราบเป็ นระยะๆ ทั ้งนี ้
เพื่อให้ กองทุนรวมฯ สามารถประเมินถึงผลกระทบต่อการดําเนินการจนกว่าเหตุการณ์ดงั กล่าว
จะยุติลง
 ในกรณี ที่ กฟผ . เห็นว่าควรมีก ารปรั บหรื อเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ ที่จําเป็ นในการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากกองทุน
รวมฯ โดยกองทุนรวมฯ จะพิจารณาและให้ ความเห็ นชอบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับ
หนังสือแจ้ งจาก กฟผ. โดยกองทุนรวมฯ จะต้ องไม่ปฏิเสธการให้ ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร และในกรณีที่ กองทุนรวมฯ ปฏิเสธในการให้ ความเห็นชอบ แต่ กฟผ. เห็นว่ามีความ
จําเป็ นในการดําเนินการดังกล่าว ให้ กฟผ. และ กองทุนรวมฯ เจรจาร่ วมกันโดยไม่ชกั ช้ าเพื่อหา
ข้ อยุติในประเด็นดังกล่าวต่อไป
ั ้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ (1) กฟผ. เห็น
แต่อย่างไรก็ดี หากการปรับหรื อเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์นนเข้
ว่าจะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพต่อกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ/หรื อรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ า ยของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หรื อ (2) การปรับหรื อเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ข้างต้ น
เป็ นไปตามแผนการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย นัน้ กฟผ. สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ โดยการแจ้ ง
ให้ กองทุนรวมฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการของ กฟผ. ก่อนวันที่จะมีการปรับหรื อ
เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าว
 นอกเหนือไปจากกรณีที่มีการซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตาม
แผนการบํารุ งรั กษาซึ่งกํ าหนดไว้ สัญญาฉบับการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ าย
นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรื อบํารุ งรักษาดังกล่าว ในกรณี ที่ กฟผ . เห็นว่าควรมีการ
ซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1และการซ่อมแซมหรื อบํารุ งรักษา

นัน้ จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย สําคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพกําลั งผลิตไฟฟ้ าตาม
สัญญาและ/หรือ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ เมื่อได้ มีการแจ้ ง
ให้ กองทุนรวมฯ ทราบภายใน 3 วันทําการของ กฟผ. นับจากวันที่เกิดความเสียหายซึง่ ทําให้
เกิดการซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในลักษณะดังกล่าว
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 ในกรณี ที่ได้ รับการร้ องขอจากกองทุนรวมฯ ตามสมควร กฟผ. ตกลงอนุญาต และให้ ความ
ร่ วมมื อเพื่ อให้ กองทุนรวมฯ และ/หรื อตัวแทนของกองทุนรวมฯ สามารถเข้ าตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น การโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 และ/หรื อ วัส ดุแ ละอุป กรณ์ ที่ จํ า เป็ นในการ
ดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาทิ เครื่ องจักร เอกสาร หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ เห็นว่า รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ลดลงกว่ารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่ควรจะเกิดขึ ้นภายใต้ กาํ ลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอย่าง
มีสาระสําคัญ และไม่มีเหตุอนั สมควร กองทุนรวมฯ มีสิทธิร้องขอให้ กฟผ. ดําเนินการทดสอบ
การบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย หรื อ ไม่ และ กฟผ. จะดํ า เนิ น การทดสอบตามที่
กองทุนรวมฯ ร้ องขอ ภายใน 7 วันทําการของ กฟผ. นับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอดังกล่าวจาก
กองทุนรวมฯ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการดําเนินการทดสอบและปรากฏว่าการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุ ดที่ 1 เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย กองทุนรวมฯ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการทดสอบข้ างต้ น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อตกลงกระทําการและงดเว้ นกระทําการของ กฟผ. ในหัวข้ อ
2.8.1 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้ อมจ่าย”
สิทธิของกองทุนรวมฯ ในกรณี ที่ กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายและการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นบั เป็ นการผิดสัญญากรณีร้ายแรง
ตามสั ญญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ าย หาก กฟผ. ไม่ ป ฏิ บัติ หน้ า ที่ ของตนตามที่
กํ าหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และการไม่ปฏิบัติต ามสัญ ญาของ
กฟผ. เป็ นการผิดสัญญากรณีร้ายแรงตามที่สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายกําหนด
ไว้ อันได้ แก่เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้


กฟผ. จงใจไม่นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ หรื อนําส่งรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ ไม่ครบถ้ วนเป็ นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน



กฟผ. จงใจหยุด หรื อระงับ ดํ า เนิ น การโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดยไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อตกลงการบริ หารโรงไฟฟ้าฯ หรื อกระทําโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เป็ นระยะเวลา 45 วันติดต่อกัน
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ปรากฏข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่างหนึง่ อย่าง
ใดดังต่อไปนี ้
-

ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหว่าง 36 เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มี Actual Availability น้ อยกว่าร้ อยละ 60 ของ Actual Availability
ที่ควรจะเกิดขึ ้นภายใต้ กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ Contracted Available
Hours ตลอดช่วงระยะเวลา 36 เดือนนัน้

-

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
มีกําลังผลิตไฟฟ้าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา



กฟผ. ปฏิบตั ิ ผิดหน้ าที่ที่สําคัญตามที่ กําหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย หรื อคํารับรองไม่ถูกต้ อง อันอาจส่งผลทําให้ กฟผ. ไม่สามารถดําเนินการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปได้



กฟผ. ปฏิบตั ิ ผิดหน้ าที่ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายและการผิด
สัญญานันส่
้ งผลกระทบต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ

โดยในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรงเพราะเหตุจงใจไม่นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายหรื อนําส่ง
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายไม่ครบถ้ วนเป็ นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือ
บอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ ไขเหตุผิดสัญญานันภายใน
้
60 วันนับจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ ง
เป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ และหาก
ปรากฏว่า กฟผ. ไม่ได้ ดําเนินการให้ เหตุผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสิ ้นสุดลง
ให้ กองทุนรวมฯ สามารถใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ด้วยการทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และ
สามารถเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอก
เลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ และเรี ยกค่ าปรั บกรณีผิด
สัญญา โดยคํานวนจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุน
รวมฯ
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรงนอกเหนือไปจากการไม่นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายหรื อนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายไม่ครบถ้ วนที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ ไขเหตุผิดสัญญา
นั ้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
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ความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กองทุนรวมฯ เห็นว่า กฟผ. ได้ พยายามอย่างดีที่สดุ ในการ
เยียวยาแก้ ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรงนัน้ ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ ไขเหตุผิดสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเป็ นจํานวน 180 วันนับจากวันที่ครบระยะเวลา 60 วันข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลา 60 วัน หรื อกําหนดขยายระยะเวลา 180 วัน แล้ วแต่กรณี หากปรากฏว่า
กฟผ. ไม่ได้ ดําเนินการให้ เหตุผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสิ ้นสุดลง ให้ กองทุน
รวมฯ สามารถใช้ สิ ทธิ บ อกเลิ ก สัญญาได้ ด้ วยการทํา เป็ นหนังสื อบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถ
เรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิก
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ และเรี ยกค่ าปรั บกรณีผิดสัญญา
โดยคํานวนจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่ กองทุนรวมฯ
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไว้ ในกรณีผิดสัญญาและการยกเลิก
สัญญาของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กองทุนรวมฯ ยังคงมี สิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุนรวมฯ จากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงของ กฟผ.
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ กฟผ. ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย
นอกเหนือจากการผิดสัญญากรณี ร้ายแรงข้ างต้ น หากกองทุนรวมฯ ได้ รับความเสียหาย ให้ กองทุน
รวมฯ มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจาก กฟผ. ตามจํานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากการผิดสัญญาดังกล่าว
ทั ้งนี ้ ให้ ค่าเสียหายที่ กฟผ. จะต้ องชําระมีจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ.
ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ทราบถึงเหตุผิดสัญญาจากกองทุนรวมฯ รวมกับค่ าปรั บกรณีผิดสัญญา โดยคํานวน
จากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจาก
กองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการผิดสัญญาและการยกเลิกสัญญาในหัวข้ อ 2.8.1 “สรุป
สาระสําคัญของสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้ อมจ่าย”
ทั ้งนี ้ โครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม และข้ อตกลงและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่า ความพร้ อมจ่ าย มี รู ป แบบและโครงสร้ างเดี ย วกับสัญ ญาซื อ้ ไฟฟ้ า (Power Purchase
Agreement) ที่ กฟผ. เข้ าทํากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย
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สิทธิของกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับความเสียหาย
กรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับความเสียหายแต่ เพียงบางส่ วน (Partial Loss)
กฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงว่า ในระหว่างที่สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มีผล
ใช้ บงั คับ และในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ ้นกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยหลักแล้ ว กฟผ. จะ
ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า แต่ทั ้งนี ้ ไม่เกินกว่าระยะเวลา
30 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั ้น โดย กฟผ. จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 และเรี ยกร้ องเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ประกันภัยทรั พย์สินประเภท
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown
Insurance)และ/หรื อ ประกันภัยความรุ นแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ทั ้งนี ้ ในกรณีที่
ปรากฏว่า ค่า สินไหมทดแทนที่ ได้ รั บจากกรมธรรม์ ประกัน ภัย ไม่ เพี ยงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่ขาดแต่เพียงฝ่ ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
จะกลับสูส่ ภาพเดิม
นอกจากนี ้ ในส่ว นของค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมฯ
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้ รับจากการประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ าแต่ไม่เกิน 5 วันทําการของ กฟผ. นับแต่
วันที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าวกฟผ. และกองทุนรวมฯ ตกลงว่า ในระหว่างที่
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย มีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ ้นกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดยหลักแล้ ว กฟผ. จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เกินกว่าระยะเวลา 30 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหายนั ้น
โดย กฟผ. จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเรี ยกร้ องเงินค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ประกันภัยทรั พย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance)และ/หรื อ ประกันภัยความ
รุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ทังนี
้ ้ ในกรณีท่ีปรากฏว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจาก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่ขาด
แต่เพียงฝ่ ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะกลับสูส่ ภาพเดิม
นอกจากนี ้ ในส่ว นของค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมฯ
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้ รับจากการประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ าแต่ไม่เกิน 5 วันทําการของ กฟผ. นับแต่
วันที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าว
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กรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss)
หากปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss) กฟผ. อาจใช้
สิทธิในการเลือกที่จะก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ ้นใหม่ หรื อยกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยในกรณี ที่มีการเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายและความเสียหายไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายเกิดขึ ้นจาก
ความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่ารวมของมูลค่ าการเข้ าลงทุน
คงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายจากกองทุนรวมฯ และค่ าปรั บกรณีผิดสัญญา โดยคํานวนจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึง
การผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่ กองทุนรวมฯ
นอกจากนี ้ ในส่ว นของค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) กฟผ. ตกลงที่จะนําส่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมฯ
ตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้ รับจากการประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ าแต่ไม่เกิน 5 วันทําการของ กฟผ. นับแต่
วันที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันจากการประกันภัยดังกล่าว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหายในหัวข้ อ 2.8.1 “สรุปสาระสําคัญของสัญญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”
แผนภาพต่อไปนี แ้ สดงโครงสร้ างของกองทุน รวมฯ และความสัม พันธ์ ร ะหว่า งบริ ษัทจั ดการ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ กฟผ. (ในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุนจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ ว
ทั ้งหมดของกองทุนรวมฯ ภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก ทั ้งนี ้ ตามสัดส่วนที่กฎหมายหลักทรั พย์
อนุญาต หรื อจะอนุญาตให้ จดั สรรหน่ วยลงทุนในส่วนที่แบ่งแยกไว้ สําหรับ กฟผ. ในการเสนอขายครั ง้
แรกได้ ) และผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น รายอื่ น ภายหลังจากการจดทะเบี ย นจัด ตัง้ กองทุ นรวมฯ และเข้ า ทํ า
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) เสร็ จสิ ้น
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แผนภาพที่ 2: โครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
กฟผ.
25%

บริ หารโรงไฟฟ้า
เดินเครื่ อง ซ่อมแซม และบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1

เงินปั นผล
ผู้ถือหน่ วยลงทุนอื่น

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
(ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ )

75%
สัญญาแต่ งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

กองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ
หนังสือชีช้ วน

บลจ. กรุงไทยจํากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

เงินสําหรับการลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน

รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

2.2.2

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายครั ง้ แรก
จํานวนเงินทั ้งหมดโดยประมาณที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนจากการ
เสนอขายครั ง้ แรกจํานวน [] หน่วย จะเท่ากับ [] ล้ านบาท โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะดําเนินการให้
กองทุนรวมฯ ใช้ เงินจํานวนดังกล่าวดังนี ้


เพื่อลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และ



เงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนรวมฯ และใช้ สําหรับค่าใช้ จ่ายในการ
จัดตังกองทุ
้
นรวมฯ ในส่วนที่กองทุนรวมฯ รับผิดชอบ

แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการการเสนอขายครั ง้ แรกที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความตั ้งใจ ณ ปั จจุบนั
ของบริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจํ านวนเงินที่ จะได้ รับที่ จัดทําอย่างดีที่สุดของ
บริษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั ของกองทุนรวมฯ
2.2.3

การลงทุนในทรั พย์ สนิ หลัก – ทรั พย์ สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย บริ ษัทจัดการในนาม
ของกองทุนรวมฯ อาจลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานอื่นโดยการได้ มาซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ ให้ กระทําได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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การลงทุน หรื อการได้ มาเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว
จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย (เช่น ข้ อกําหนดการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) การประเมินค่ าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่ วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขอ
มติผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในหัวข้ อ 9.3 “การประชุมและสิ ทธิ ออกเสียงของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวม ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ ไม่จําต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในกรณี ที่ก ารลงทุน หรื อได้ มาเพิ่มเติ มซึ่งทรั พย์ สิน โครงสร้ า งพืน้ ฐานดังกล่าว จํ าเป็ นต้ องใช้ เงิ นทุน
เพิ่มเติม กองทุนรวมฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนเกี
้
่ยวกับการกู้ยืมตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 3 “นโยบาย
การกู้ยืมเงิ น” และ/หรื อการเพิ่มทุน ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2 “การเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบี ยน” ซึง่ จะต้ อง
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. และ การแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ก ารลงทุนเพิ่ ม เติ มดังกล่าวกระทํ า โดยวิธีก ารในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของนิ ยามคํ าว่า
“ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้ องเข้ าทําสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สาม เพื่อ
มอบหมายให้ บุ ค คลดัง กล่ า วดํ า เนิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.6 “การบริ หารจัดการและใช้ทรัพย์ สินของกองทุนรวมฯ”
2.2.4

การลงทุนในทรั พย์ สินรอง – การลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรั พย์ สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในสิ ทธิ ในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย” และ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ก่ องทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่ มเติ ม” ข้ างต้ นแล้ ว
กองทุนรวมฯ อาจดําเนินการลงทุนในทรั พย์ สินรองดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไข หรื อเพิ่มเติม
ประเภท หรื อลักษณะของหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมฯ สามารถ
ลงทุนได้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล
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(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิ จ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ ้น เป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคาร หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ าลักษณะของ
ตราสารที่ มีลัก ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็ นชอบจากสํานั กงาน
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อกองทุน
เพื่ อการฟื ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส ลัก หลัง โอน
ประเภทมีสิท ธิไ ล่เ บี ้ย หรื อ ผู้ คํา้ ประกัน ทั ้งนี ้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้ เงินที่ เข้ า
ลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุน หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(10)

(ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงาน
กํ า กั บ ดู แ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุน รวมในต่ า งประเทศนัน้ มี น โยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ประเภท และชนิ ด
เดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมในต่างประเทศนั ้นจัดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทําสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทุนรวมฯ

ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ บริษัทจัดการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรื อการลงทุนชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานั กงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไข หรื อ
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เพิ่มเติมประเภท หรื อลักษณะของหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการ จะดําเนินการตามขันตอนและ
้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.5

อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนรวมฯ จะต้ องดํารงการลงทุนในการลงทุนในทรั พย์ สิน
หลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนรวมฯ โดยคํานวณมูลค่าการลงทุนใน
ทรั พย์ สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้ มาหรื อราคาอื่นใดตามที่สํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนด
ดัง นัน้ กองทุ น รวมฯ จะต้ อ งไม่ ล งทุน ในการลงทุน ในทรั พย์ สิ น รองเกิ น กว่า ร้ อยละ 25 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุนรวมฯ
บริ ษัทจัด การมีห น้ า ที่ ที่จ ะต้ อ งควบคุม ดูแ ลให้ อ ัต ราส่ว นการลงทุน ในการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน รอง
เป็ นไปตามข้ อกํา หนดและหลัก เกณฑ์ ที่กํา หนดไว้ ใ นประกาศของสํานั ก งาน ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552
เรื่ อง การลงทุนและมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

2.2.6

การจําหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวมฯ
การจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว จะต้ อง
อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
(เช่น ข้ อกําหนดการประเมินค่ าทรั พย์ สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่ วยลงทุน โปรด
พิจารณาข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในหัวข้ อ 9.3 “การประชุมและสิ ทธิ ออกเสี ยงของผู้
ถื อหน่วยลงทุน” เว้ นแต่เป็ นการจําหน่ายซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตามข้ อตกลง หรื อสัญญาที่มีกบั
ภาครัฐซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่า กองทุนรวมฯ ไม่ต้องขอ
มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ ไม่จําต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
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2.3

ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ประเภท
รายละเอียดของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.3.1

และ

ความเป็ นมา
กองทุนรวมฯ จะเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานกองแรกที่เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ
โรงไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน และมีการจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปซึง่ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายที่จะเกิดขึ ้นจากการบริ หารดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 ตามสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดย กฟผ. จะยังคงความเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้บริ หารโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในสัญญาข้ างต้ น โดย กฟผ. ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. กฟผ. จะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ โดยจะถือหน่ วยลงทุนจํานวนร้ อยละ
25 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมด
้
ณ เวลาที่มีการเสนอขายครั ง้ แรกเสร็ จสิ ้น และจะถือหน่ วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะ
บริ หารจัดการกองทุนรวมฯ โดยมีหน้ าที่หลักในการติดตามและตรวจสอบ กฟผ. ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ให้ มั่นคงและมี ความผันผวนตํ่าในระยะยาว เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่
มัน่ คงอย่างสมํ่าเสมอ
กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจด้ านพลังงาน โดย กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็ นเจ้ าของและ
เดินเครื่ องเอง ซึง่ ตั ้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. มีโรงไฟฟ้า
รวมทั ้งสิ ้นจํานวน 40 แห่ง ซึง่ มีกําลังผลิตรวมทังสิ
้ ้น 15,010 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท
เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้ อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม 6 แห่งซึง่ รวมถึง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ คือ การลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ในเบื ้องต้ นคือ รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่กองทุน
รวมฯ จะเข้ าลงทุนจาก กฟผ. ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยกองทุน
รวมฯ จะเข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 ปี และในระหว่างการเข้ าลงทุนดังกล่าวนั ้น กฟผ. จะเป็ น
ผู้บริ หารโรงไฟฟ้านี ้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ าย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.8.1 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”
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ทังนี
้ ้ สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. มีรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1
(หลังหักค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย) จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
เป็ นจํานวน 2,420.16 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย AP1 (หลังหักค่าปรับและส่วนลดสําหรับ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย) ทั ้งหมด (สัดส่วนร้ อยละ 100) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. ไม่เข้ าลักษณะการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 10 มีนาคม 2558
2.3.2

รายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(1)

ข้ อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
แผนภาพที่ 3: แผนภาพโครงสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในปั จจุบัน

ข้ อมูลทั่วไป

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับก๊ าซธรรมชาติจากโครงการท่อก๊ าซ
ธรรมชาติไทรน้ อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ /เหนือของ ปตท. โดย ในปั จจุบนั
ปตท. เป็ นผู้ขายและจัดส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุ ด ที่ 1 ตามหนัง สื อ จาก ปตท. ที่ 71032000/300/2552 ลงวัน ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่ อง การเริ่ มจ่ายก๊ าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ พร้ อมสิง่ ที่สง่ มาด้ วยเรื่ อง ราคาก๊ าซธรรมชาติ การปรับราคา
ก๊ าซธรรมชาติ และเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการ
ดําเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ไปจนกว่าการ
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เจรจาจัดทํ าสั ญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติสําหรั บโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 โดย กฟผ. ได้ มีหนังสือตอบรับราคาก๊ าซธรรมชาติ การปรับ
ราคาก๊ าซธรรมชาติ และเงื่ อ นไขการชํ า ระเงิ น ที่ ปตท. เสนอสํ า หรั บ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยให้
เงื่ อ นไขดัง กล่ า วมี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ กฟผ. เริ่ ม รั บ ก๊ า ซธรรมชาติ
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ การ
ดําเนินงานของ กฟผ. ดังนัน้ กฟผ. จะเป็ นผู้บริ หารงานเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาให้ กบั โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 โดย กฟผ. มีการทํา
ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หายให้ กั บ โรงไฟฟ้ าทั ง้ หมดของ กฟผ. ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า
กฟผ. ได้ มีการจัดทําสัญญาการให้ บริ การตลอดจนการจัดหาอะไหล่และ
ชิ ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรื อ “สัญญา LTPA”)
เพื่ อ ใช้ ในการบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 กั บ GE
Energy Parts International LLC และ General Electric International
Operations Company, Inc. ซึง่ เป็ นผู้ผลิต Gas Turbine Generator
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้ 2 เครื่ อง ทังนี
้ ้ สัญญา LTPA มี
อายุ 7 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญา LTPA ทุกๆ 7 ปี หลังจากสัญญา
LTPA หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2561
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีกําลังผลิตติดตั ้งดังนี ้
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

723.40

ไอนํ ้า (ตันต่อชัว่ โมง)

ไม่มี

ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการผลิต
และประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้
56 ไร่ 3 งาน
ที่ดิน
48 ตารางวา
อาคาร

15 หลัง
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เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊ าซ

2 เครื่ อง

(Gas Turbine Generator: GTG)
เครื่ องผลิตไอนํ ้าจากพลังความร้ อน

2 เครื่ อง

(Heat Recovery Steam Generator: HRSG)
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากังหันไอนํ ้า

1 เครื่ อง

(Steam Turbine Generator: STG)
ที่ตงั ้

 53 หมู่ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบล บางกรวย อําเภอ บางกรวย

จังหวัด นนทบุรี 11130
มูลค่ าของทรั พย์ สิน  11,338.04 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามบัญชี
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

(2)

ระบบการผลิตไฟฟ้า การจัดส่ งไฟฟ้า และวัตถุดบิ ในการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(ก)

ระบบการผลิตไฟฟ้า
ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 เป็ นระบบพลังความร้ อนร่ วม (Combined
Cycle) คือการนําระบบของหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดมาทํางานร่ วมกัน ได้ แก่ Gas Turbine
Generator (GTG) และ Steam Turbine Generator (STG) โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ใช้ Gas Turbine Generator ของ GE Energy Parts International LLC และ General
Electric International Operations Company, Inc. รุ่น PG9351 (FA) และSteam Turbine
Generator ของบริ ษัท Hitachi รุ่น TCDF REHEAT Condensing
ขันตอนการผลิ
้
ตไฟฟ้าระบบพลังความร้ อนร่ วมเริ่ มจาก Gas Turbine Generator โดยการนํา
อากาศอัดรวมกับเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติจนเกิดการจุดระเบิดและเผาไหม้ ขึ ้นภายในห้ องเผาไหม้
ของ Gas Turbine Generator โดยกระบวนการเผาไหม้ นี ้จะทําให้ เกิดก๊ าซร้ อนที่มีแรงดันไปหมุน
Gas Turbine และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็ นกระแสไฟฟ้า ส่วนก๊ าซร้ อนซึ่งยังคงมีพลังความ
ร้ อนเหลืออยู่จะถูกส่งไปใช้ ในเครื่ องผลิตไอนํ ้าจากพลังความร้ อน (Heat Recovery Steam
Generator “HRSG”) เพื่อผลิตไอนํ ้าแรงดันสูงเพื่อส่งไปผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ Steam Tubine
Generator โดยไอนํ ้าจะทําหน้ าที่หมุน Steam Turbine และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็ น
กระแสไฟฟ้า
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ไอนํ ้าที่ผา่ นการใช้ งานแล้ วใน Steam Turbine Generator จะถูกแปรสภาพเป็ นนํ ้าเพื่อนํากลับไป
ใช้ ในขบวนการผลิตไอนํ ้าอีกครัง้ หนึง่ โดยจะผ่านไอนํ ้าเข้ าเครื่ องควบแน่นซึง่ จะใช้ นํ ้าดิบจากแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาเป็ นตัวหล่อเย็น นํ ้าร้ อนจากเครื่ องควบแน่นหรื อนํ ้าหล่อเย็นจะถูกทําให้ เย็นลงโดยผ่าน
หอคอยหล่อเย็นแบบปิ ด (Closed Cycle Cooling Tower) เมื่อนํ ้าตกจากหอคอยหล่อเย็นจะถูก
ลมจากพัดลมในหอคอยหล่อเย็นช่วยเป่ าระบายความร้ อนในนํ ้าออก อุณหภูมิของนํ ้าหล่อเย็นที่
ผ่านเครื่ องควบแน่นแล้ วจะมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มสูงขึ ้นจากอุณหภูมินํ ้าเข้ าไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และ
เมื่อผ่านเข้ าหอคอยหล่อเย็นแล้ ว อุณหภูมินํ ้าจะลดลงมาใกล้ เคียงกับอุณหภูมินํ ้าเข้ าโดยแตกต่าง
กันไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส จากนั ้นนํ ้าจะถูกปล่อย (Blowdown) ลงคลองระบายนํ ้าก่อนปล่อยลง
สูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอีกจนทําให้ อณ
ุ หภูมินํ ้าที่จดุ ปล่อยลงสู่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ต่างกับอุณหภูมินํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
ส่วนไอเสียจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ จะถูกควบคุมไม่ให้ มีปริ มาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ และจะถูกระบายออกทางปล่องของเครื่ อง
ผลิตไอนํ ้าจากพลังความร้ อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”)
แผนภาพที่ 4: กระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปแบบพลังความร้ อนร่ วม

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
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(ข)

ระบบการจัดส่งไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะถูกส่งตามสายส่งของระบบส่ง
ไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ไปยังระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ ากลางที่ สถานี จําหน่าย
ไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึง่ เป็ นจุดที่มีการเชื่อมต่อของสายส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งต่อไปตาม
สายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายเข้ าสูร่ ะบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ต่อไป

(ค)

วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าคือเชื ้อเพลิงจากก๊ าซธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังมีวตั ถุดิบอื่นๆ เช่น นํ ้า
และสารเคมีที่ใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพนํ ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก๊ าซธรรมชาติ
ในปั จจุบนั โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงเพียงชนิดเดียว มี
ปริ มาณความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในอัตราสูงสุด ประมาณ 135 ล้ านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ซึ่งรั บก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมี ยนมาร์ (ฝั่ งตะวันตก) จาก
ปตท. โดยส่งผ่านทางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไทรน้ อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ซึง่ เชื่อมต่อจากท่อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้ อย (ท่อประธาน) ที่ Block Valve RA6 อําเภอไทรน้ อย จังหวัด
นนทบุรี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ ้ว โดยวางขนานไปตามแนวสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์
และถนนหลวง จากอําเภอไทรน้ อยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และ
เชื่อมต่อท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่บริ เวณ KP.0 + 050 ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ ้ว วางขนานไปตามทางรถไฟสายใต้ จากสถานีควบคุมและวัดปริ มาณ
ก๊ าซศาลาธรรมสพน์ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร4
นํ้า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ใช้ นํ ้าดิบจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเพื่อเป็ นตัวระบายความร้ อนที่
หอคอยหล่อเย็นและสําหรับใช้ ในกิจกรรมอื่นๆ ภายในโครงการ อันได้ แก่ นํ ้าใช้ เพื่อการอุปโภค
และบริโภค นํ ้าใช้ ในการล้ างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ และนํ ้าใช้ ในกระบวนการผลิตนํ ้าบริ สทุ ธิ์
(Demineralization Plant) เพื่อนําไปใช้ เป็ นนํ ้าเติม (Makeup Water) สําหรับเครื่ องผลิตไอนํ ้าจาก
พลังความร้ อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยจุดสูบนํ ้าดิบของโรงไฟฟ้า

4

ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

29

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

พระนครเหนื อ ชุดที่ 1 จะเป็ นจุดสูบนํ ้าดิบของโรงไฟฟ้าเดิมซึ่งเป็ นการติดตั ้งท่อสูบนํ ้าภายใน
โรงสูบนํ ้าที่ระดับความลึกประมาณ 4.5 เมตรจากพื ้นท้ องนํ ้า และมีตะแกรงกันสั
้ ตว์นํ ้าและสัตว์นํ ้า
วัยอ่อน 2 ขนาด ได้ แก่ ขนาดตา 2 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร และในกรณีที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยามี
สภาพเป็ นนํ า้ กร่ อยในช่วงฤดูแล้ ง โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะใช้ นํ ้าประปาจากการ
ประปานครหลวง (กปน.) เป็ นแหล่งนํ ้าสํารองสําหรับการผลิตไฟฟ้าและการอุปโภคและบริ โภค
ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ใช้ นํ ้าดิบจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นหลักสําหรับกิจกรรมต่างๆ
ภายใน โดยมีกระบวนการปรับสภาพนํ ้าดิบ ดังนี ้


นํ ้าดิบจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจะถูกสูบเข้ าสูโ่ รงปรับสภาพนํ ้า (service water treatment plant)
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าให้ เหมาะสมสําหรับระบบกําจัดแร่ ธาตุในนํ ้าแบบรี เวิร์สออสโมซีส
(Reverse Osmosis: “RO”)



นํ ้าที่ผ่านระบบกําจัดแร่ ธาตุในนํ ้าแบบรี เวิร์สออสโมซีสแล้ ว จะถูกนําไปใช้ เป็ นนํ ้าเติมใน
เครื่ องผลิตไอนํ ้าจากพลังความร้ อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”)
และนํ ้าส่วนที่เหลือจะถูกสูบลงสูบ่ อ่ ปรับสภาพเป็ นกลาง (Neutralization Basin)



นํ ้าที่ผ่านการปรับสภาพอีกส่วนหนึ่งจะถูกสูบนําไปใช้ ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ แก่ นํ ้าใช้ เพื่อการอุปโภคและบริ โภคของพนักงาน นํ ้าใช้ เพื่อล้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตลอดจนล้ างสารเคมี
ภายในพื ้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความต้ องการใช้ นํ ้าสําหรับกิจกรรมหลักต่างๆ ดังแสดงในผัง
สมดุลการใช้ นํ ้าของโครงการ ดังนี ้
ตารางที่ 1: ผังสมดุลการใช้ นํา้ ของโครงการ
กิจกรรม
1. นํ ้าหล่อเย็นในระบบระบายความร้ อนแบบปิ ดจากแม่นํ ้า
เจ้ าพระยา
2. นํ ้าใช้ ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จาก
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา
 บ่อพักนํ้า
 นํ้าอุปโภคและบริ โภค
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ปริมาณการใช้ นํา้ สูงสุด
(ลูกบาศก์ เมตรต่ อวัน)
48,576
515
48
6
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กิจกรรม
นํ้าใช้เพือ่ ล้างเครื ่องจักรและอุปกรณ์
 นํ้าใช้ในห้องปฏิ บตั ิ การเคมี
 นํ้าสําหรับระบบกํ าจัดแร่ ธาตุในนํ้า (RO)


ที่มา:

ปริมาณการใช้ นํา้ สูงสุด
(ลูกบาศก์ เมตรต่ อวัน)
11
4
446

รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 มีบ่อบําบัดนํ ้าทิ ้ง (Holding Pond) ขนาดความจุ 1,000
ลูกบาศก์ เมตร เพื่อนํานํ ้าทิ ้งจากกระบวนการต่างๆ ได้ แก่ โรงปรับสภาพนํา้ บ่อปรั บสภาพเป็ น
กลาง การล้ างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และห้ องนํ ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มาแยก
และพักในบ่อบําบัดนํ ้าทิ ้งไว้ ระยะหนึง่ ก่อน (อย่างน้ อย 1 วัน) เพื่อบําบัดและควบคุมคุณภาพให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากโรงงาน
สารเคมี
โดยปกติสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมมีความต้ องการใช้ สารเคมีในปริ มาณน้ อยและไม่เป็ น
อันตราย โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ใช้ สารเคมีสําหรับปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าเพื่อใช้ ใน
การผลิตนํ ้าเลี ้ยงหม้ อนํ ้า (Demineralized Water) เป็ นหลัก
(3)

โครงสร้ างรายได้ และรายจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือก่ อนการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ
(ก)

รายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ตารางที่ 2: รายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2556
รายการ
 รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เต็มจํานวนสําหรับ AP1
(FAP1)
 รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายเต็ม
จํานวนสําหรับ AP2 (FAP2)
 ค่าปรับและส่วนลดสําหรับ
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
AP1

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงิน
2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

2,683.32

24.76

2,549.31

19.47

2,748.51

22.34

209.86

1.94

210.89

1.61

235.62

1.92

(204.81)

(1.89)

(86.35)

(0.66)

(328.35)

(2.67)
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รายการ

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงิน
2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

 ค่าปรับและส่วนลดสําหรับ
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
AP2
(16.02) (0.15)
(7.14) (0.05)
(28.15) (0.23)
 ค่าพลังงานไฟฟ้า
8,026.60 74.06
9,826.14 75.03
9,710.62 78.94
 ผลต่างระหว่างรายได้ จริ งปั น
ส่วนจาก กฟผ. และรายได้
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการ
ซื ้อไฟฟ้า
138.68
1.28
602.90
4.60
(36.51) (0.30)
รวมรายได้ จากการจําหน่ าย
10,837.62 100.00 13,095.75 100.00 12,301.73 100.00
ไฟฟ้า
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุ: ตารางนี ้ไม่ปรากฏงบการเงินปี พ.ศ. 2557 ทั ้งนี ้ เนื่องจาก ณ ขณะที่มีการจัดทําข้ อมูล ยังไม่สิ ้นสุดปี
พ.ศ. 2557 ดังนัน้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการและรายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ
ชุดที่ 1 ยังไม่ครบถ้ วน

โครงสร้ างรายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มี รูปแบบเดี ยวกันกับที่ กฟผ. ทํากับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึง่ ประกอบด้ วยค่าความพร้ อมจ่าย และค่าพลังงานไฟฟ้า
1.

ค่าความพร้ อมจ่าย (Availability Payment “AP”)
ค่าความพร้ อมจ่ายจะถูกกํ าหนดตามอัตราค่าความพร้ อมจ่าย กํ าลังผลิตไฟฟ้าตาม
ข้ อตกลง (Contracted Capacity) และจํานวนชัว่ โมงของความพร้ อมจ่ายตามที่ระบุไว้
ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยค่าความพร้ อมจ่ายจะ
เกิดขึ ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้ อมจ่ายจริ งในการผลิตไฟฟ้า
ตามรายละเอียดในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และสามารถ
ผลิตไฟฟ้าตามที่ศนู ย์ควบคุมฯ สัง่ การ โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้ รับ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายถึงแม้ ว่าศูนย์ควบคุมฯ จะสัง่ เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า และ/หรื อ
จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบส่งหรื อไม่ก็ตาม ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
หยุดซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบํารุ งที่วางไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะยังคงได้ รับค่าความพร้ อมจ่าย
ในจํานวนร้ อยละ 10.00 ของ ค่าความพร้ อมจ่ายเต็มจํานวนสําหรับ AP1 (FAP1) แต่
หากโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมจ่ายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่
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กระทบโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 หรื อการหยุดซ่อมแซมตามนอกเหนือจาก
แผนการซ่อมบํารุ งที่วางไว้ นั ้น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะไม่ได้ รับค่าความ
พร้ อมจ่าย เว้ นแต่จะเป็ นเหตุที่เกิดจากการกระทําของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ ค่าความพร้ อมจ่ายสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วน คือ


ค่ าความพร้ อมจ่ าย AP1 หมายถึง ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อชดเชยเงินลงทุน ดอกเบี ้ยจ่าย และผลตอบแทนของ
เงินลงทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยอัตราค่าความ
พร้ อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ถูกกําหนดเป็ นเงิน
บาทต่อชัว่ โมงความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี ตลอดอายุของข้ อตกลงและเงื่อนไข
การซื ้อไฟฟ้



ค่ าความพร้ อมจ่ าย AP2 ซึ่งสะท้ อนถึงค่าใช้ จ่ายคงที่ ในการผลิตและ
บํา รุ ง รั ก ษา ค่ าอะไหล่ใ นการบํ า รุ ง รั ก ษา (Fixed
Operation
and
Maintenance “Fixed O&M”) โดยมีอตั ราค่าความพร้ อมจ่าย APR2
(Availability Payment Rate 2: APR2) ถูกกําหนดเป็ นเงินบาทต่อชัว่ โมง
ความพร้ อมจ่ายในแต่ละปี ตลอดอายุของข้ อตกลงและเงื่อนไขการซื ้อไฟฟ้า
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาผู้บริโภค

ทั ้งนี ้ ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะมีส่วนลดจากการที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติของ
หน่วยผลิตไฟฟ้าและค่าปรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1)

ส่วนลดจากความพร้ อมจ่ายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability
“DRA”)
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะถูกปรับหากไม่สามารถปฏิบตั ิการให้
เป็ นไปตามค่าคุณ ลัก ษณะของหน่ว ยผลิต ไฟฟ้ าได้ โดยส่ว นลดจะถูก แบ่ง
ออกเป็ น 7 ประเภท (DRA 1-7) ได้ แก่
Reduction in Active Power (DRA 1)
Increase in Minimum Generation (DRA 2)
Reduction in Reactive Power Capability (DRA 3)
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-

2.

Reduction in Loading Rate (DRA 4)
Reduction in Deloading Rate (DRA 5)
Reduction in Response Rates (DRA 6)
Failure to Provide Secondary Response (DRA 7)

2)

ค่าปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยแจ้ งล่วงหน้ า
น้ อยกว่าเวลาที่กําหนด (Deduction for Short Notice of Reduced
Capability “DSN”)

3)

ค่ า ปรั บ จากกรณี ที่ โ รงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ไม่ ส ามารถจ่ า ย
กระแสไฟฟ้า (Deduction for Dispatch Failure “DDF”)

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment “EP”)
ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) เป็ นค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้ าตาม
คําสัง่ เดินเครื่ องของศูนย์ควบคุมฯ โดยค่าพลังงานไฟฟ้ านี ้จะครอบคลุมถึง 1) ค่า
เชื ้อเพลิงในการผลิต (Fuel Payment) ตามคําสัง่ ของศูนย์ควบคุมฯ ซึ่งจะผันแปรตาม
ราคาเชื ้อเพลิง และ 2) ค่าใช้ จ่ายผันแปรของการเดินเครื่ องและซ่อมบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ า (Variable Operation and Maintenance “VOM”) โดยอาจมีรายได้ ส่วน
เพิ่ม (supplementary payment) หากศูนย์ควบคุมฯ ต้ องการให้ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เดินเครื่ องหลังจากที่เดินเครื่ องครบจํานวนชัว่ โมงในแต่ละปี

กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายตามสูตรการคํานวนภายใต้ สัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จาก (1) รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเต็มจํานวนสําหรับ
AP1 (FAP1) หักด้ วย (2) ค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ตามที่
แสดงไว้ ในตารางที ่ 2: รายได้ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 สํ าหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่านัน้ โดยรายได้ ในอดีตดังกล่าวเป็ นรายได้
เต็มจํานวนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ ภายหลังจากที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จนัน้ รายได้ ที่
กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากค่าความพร้ อมจ่ายจะเป็ นไปตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ าลงทุน ในรายได้ ค่า ความพร้ อ มจ่ า ยในแต่ล ะปี และกองทุน รวมฯ จะได้ รับ รายได้ ค่ า
ความพร้ อมจ่ ายภายหลังจากหักค่าเบี ้ยประกันภัยแล้ ว
ทั ้งนี ้ ค่าปรับและส่วนลดสําหรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ในปี 2556 ที่ 328.35 ล้ าน
บาทเป็ นผลจากการที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เนื่องจากในปี 2556 เกิดการหยุด
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เดินเครื่ องมาจากปั ญ หาของระบบปั๊ มนํา้ ซึ่ง มีการพบรอยแตกของจุด เชื่อมต่างๆ ที่หน่วยทํา
ความร้ อน (Line Hot Reheat) ส่งผลให้ ต้องมีการซ่อมบํารุ งนอกแผน ประกอบกับเป็ นช่วงการ
ซ่อมบํารุ งรักษาตรวจสอบขนาดเล็ก (Minor Inspection) ประจําปี
สําหรับผลต่างระหว่างรายได้ จริ งปั นส่วนที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับจาก กฟผ.
และรายได้ ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการซื ้อไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิด
จากการปั น ส่ว นรายได้ จ ริ ง ทั ้งหมดของ กฟผ. ให้ ก บั โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 ใน
สัดส่วนตามกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา แล้ วนํามาเทียบกับรายได้ ตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
การซื ้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(ข)

โครงสร้ างค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่เกิดขึ ้นจริ งและ
ค่าใช้ จา่ ยจากส่วนกลางที่ได้ รับจากการปั นส่วน
ตารางที่ 3: โครงสร้ างค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
2554
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายการ

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

ต้ นทุนการผลิต
 ค่าเชื ้อเพลิง
7,760.76
87.74
9,328.74
86.85
9,268.64
86.52
 ค่าใช้ จ่ายในการผลิต
565.67
6.39
664.80
6.19
750.40
7.00
 ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา
92.99
1.05
137.69
1.28
125.31
1.17
 ค่าใช้ จ่ายบริ หารการผลิต
139.84
1.58
275.89
2.57
260.33
2.43
ค่ าใช้ จ่ายในขายและบริ หาร
 ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
284.72
3.22
333.82
3.11
306.21
2.86
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
0.55
0.02
0.09
0.00
1.66
0.02
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
8,844.53 100.00 10,741.03 100.00 10,712.55 100.00
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

1.

ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ประกอบด้ วย ค่าเชื ้อเพลิงก๊ าซ
ธรรมชาติ ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายบริ หารการ
ผลิต


ค่าเชื ้อเพลิง
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ค่าเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติถือเป็ นต้ นทุนการผลิตหลักในการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มีต้นทุนในการผลิตจากการนําก๊ าซธรรมชาติมาใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 86.52 ของค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
2.

ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตและบํารุงรักษา


ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ประกอบด้ ว ยเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก ารของพนัก งาน
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 และค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 เป็ นหลัก โดยค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจํ าหน่ายเป็ นของส่ว นปรั บปรุ งที่ดิน โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ โรงไฟฟ้ า
สิ่งก่อสร้ างรวมถึงเครื่ องตกแต่งสํานักงานและครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ สําหรับปี พ.ศ.
2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีค่าใช้ จ่ายในการผลิตคิดเป็ นร้ อย
ละ 7.00 ของค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ



ค่าใช้ จา่ ยในการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ ความสําคัญกับการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร
ซึ่งถื อเป็ นกระบวนการที่ มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิ จไฟฟ้ า
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 จะสามารถดําเนินการ
ผลิตไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพตามที่กําหนดในสัญญาการ
เข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย โดย กฟผ. เป็ นผู้บ ริ ห ารงาน
เดิ นเครื่ องและซ่อ มบํารุ ง ซึ่งครอบคลุมถึ งการให้ บริ การงานเดิ นเครื่ องและ
บํารุ งรักษาประจําโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
รวม 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายทั ้งทางตรงและทางอ้ อม โดย
ค่าใช้ จ่ายทางตรงประกอบด้ วยต้ นทุนคงที่ เช่น ค่าจ้ างเหมาพนักงาน ค่าใช้
เครื่ อ งจัก รอุป กรณ์ และต้ น ทุน ผัน แปร เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า
ล่ว งเวลา และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การอื่ น ๆ เป็ นต้ น และยัง รวมถึ ง ค่ า
ตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประจําปี (Yearly Inspection)
และค่าตัดจ่ายของการบํารุงรักษาตามแผนซ่อมบํารุ งซึง่ ทําทุกๆ 3 ปี และแผน
ซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul)
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ทุก ๆ 6 ปี โดยสํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 มี
ค่าใช้ จ่ายการบํารุ งรักษาคิดเป็ นร้ อยละ 1.17 ของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1


ค่าใช้ จา่ ยบริหารการผลิต
ค่า ใช้ จ่า ยบริ ห ารการผลิต ไฟฟ้ าประกอบด้ ว ยเงิ นเดื อ นและสวัส ดิ ก ารของ
พนั ก งาน ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตัด จํ า หน่ า ย ค่ า นํ า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง สํ า หรั บ
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทวั่ ไป ค่าจ้ างเหมาสํานักงาน ค่าจ้ างขนส่ง ค่าเช่า
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า ค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับเงินนําส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เรื่ อง การ
นําเงินเข้ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่
ผลิตได้ และอื่นๆ โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
มี ค่ าใช้ จ่า ยบริ ห ารการผลิ ต คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.43 ของค่าใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

3.

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร


ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน สัง คมและสิ่งแวดล้ อม (CSR) ค่าใช้ จ่า ยในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานธุรการ บัญชี การเงิน อุปกรณ์ สํานักงานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยสําหรับปี พ.ศ. 2556 โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 2.86 ของ
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

(4)

สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(ก)

งบกําไรขาดทุนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ตารางที่ 4: งบกําไรขาดทุนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556

37

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

รายการ

2554
ล้ านบาท
10,837.62
10,837.62

งบการเงิน
2555
ล้ านบาท
13,095.75
13,095.75

2556
ล้ านบาท
12,301.73
12,301.73

 รายได้ จากการขายไฟฟ้า
รวมรายได้
ต้ นทุนการผลิต
 ค่าเชื ้อเพลิง
7,760.76
9,328.74
9,268.64
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตและบํารุ งรักษา
 ค่าใช้ จ่ายในการผลิต
565.67
664.80
750.40
 ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา
92.99
137.69
125.31
 ค่าใช้ จ่ายบริ หารการผลิต
139.84
275.89
260.33
รวมต้ นทุนขาย
8,559.26
10,407.12
10,404.68
กําไรขัน้ ต้ น
2,278.36
2,688.63
1,897.05
รายได้ อื่น
4.63
4.94
2.46
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
2,282.99
2,693.57
1,899.51
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
284.72
333.82
306.21
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
0.55
0.09
1.66
รวมค่ าใช้ จ่าย
285.27
333.91
307.87
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
นิติบุคคล
1,997.72
2,359.66
1,591.64
ต้ นทุนทางการเงิน
284.56
279.33
254.69
กําไรสุทธิ
1,713.16
2,080.33
1,336.95
ที่มา: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 เข้ าระบบส่งลดลง
ร้ อยละ 6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้ จริ งจากการผลิตของโรงไฟฟ้าทัง้ หมดของ กฟผ. ลดลง
ส่งผลให้ การปั นส่วนรายได้ ให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้ วย ส่วนต้ นทุนขายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุดที่ 1 มีระดับที่ค่อนข้ างคงที่หากเทียบกับปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุ ดที่ 1 มี อัต ราการผลิตไฟฟ้ าคงที่ และไม่ ได้ มีการหยุดเพื่ อซ่อมบํ ารุ งรั กษาตามแผนซ่อมบํ ารุ ง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ครัง้ ใหญ่ เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารได้ ลดลงร้ อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. มีค่าใช้ จ่ายตามโครงการเกษี ยณอายุก่อน
กําหนดและโครงการออกจากงานด้ วยความยินดีทั ้ง 2 ฝ่ าย ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่าการ
ลดลงของกําไรขั ้นต้ นและกําไรสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ในอัตราร้ อยละ 29.44 และร้ อยละ 35.73 ตามลําดับ
เกิดจากการลดลงของรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้า

38

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

(5)

การดําเนินงานบํารุงรั กษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
กฟผ. มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกัน
การหยุดชะงักในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดย กฟผ.มีการวางแผนหยุดเดินเครื่ องในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการไฟฟ้าของประเทศและก่อให้ เกิดผลกระทบ
กับค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าข้ างต้ นอย่างน้ อยที่สดุ ทั ้งนี ้การวางแผนหยุดเดินเครื่ องในโรงไฟฟ้านั ้น
จะอยู่ในช่วงปลายปี และ กฟผ. จะรับเป็ นผู้ดําเนินงานบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เอง
โดยจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกําหนดการในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายและ
ตามชั่ว โมงการเดิ น เครื่ องที่ ผ้ ูผ ลิต เครื่ อ งดัง กล่า วแนะนํ า นอกจากนี ้ กฟผ. ได้ มี ก ารจัด ทํ า สัญ ญาการ
ให้ บริ การตลอดจนการจัดหาอะไหล่และชิ ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรื อ สัญญา
LTPA) กับ GE Energy Parts International LLC และ General Electric International Operations
Company, lnc.สําหรับการบํารุงรักษาอะไหล่และชิ ้นส่วนระยะยาวของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
โดย กฟผ. ได้ มีการแบ่งงานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ออกเป็ น 3 ส่วนดังต่อไปนี ้
(ก)

การตรวจสอบระดับ A (Inspection A) ซึง่ จะซ่อมประมาณ 336 ชัว่ โมงหลังการเดินเครื่ องครบ
จํานวน 8,000 และ 16,000 ชัว่ โมง

(ข)

การตรวจสอบระดับ B (Inspection B) ซึง่ จะซ่อมประมาณ 888 ชัว่ โมงหลังการเดินเครื่ องครบ
จํานวน 24,000 ชัว่ โมง

(ค)

การตรวจสอบระดับ C (Inspection C) ซึง่ จะซ่อมประมาณ 1,176 ชัว่ โมงหลังการเดินเครื่ องครบ
จํานวน 48,000 ชัว่ โมง

หมายเหตุ กฟผ. มีการวางแผนตรวจสอบ Steam Turbine Generator ให้ สอดคล้ องตามแผนการ
บํารุงรักษา Gas Turbine Generator
ทั ้งนี ้ กฟผ. ได้ มีการวางแผนการดําเนินงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ตลอดช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมฯ มีการเข้ าลงทุน
ในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายดังรายละเอียดที่ปรากฎในตารางด้ านล่างดังนี ้
ตารางที่ 5: แผนการดําเนินงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ปี
2558
2559
2560
2561

ประเภทของการหยุดซ่ อมบํารุ งรั กษา
A
C
A
A
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ปี
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578

ประเภทของการหยุดซ่ อมบํารุ งรั กษา
B
A
A
C
A
A
B
A
A
C
A
A
B
A
A
C
A

ที่มา: โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หมายเหตุ: การซ่อมบํารุ งจริ งอาจมีความเปลีย่ นแปลงจากแผนการซ่อมบํารุ งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ในแต่
ละปี ดําเนินงานข้ างต้ น

(6)

สิ่งแวดล้ อม
กฟผ. จะอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมของประเทศ และของท้ องถิ่น
ซึ่ง ต้ อ งยื่ น เอกสารประกอบ รวมถึ ง รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและสุข อนามัย โดย
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 อยู่ ภ ายใต้ บัง คับ ของการตรวจสอบในด้ า นความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้ อมโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ทั ้งนี ้ ในปั จจุบนั กฟผ. ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยในทุกด้ านที่สําคัญ ที่ผ่านมา การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยดังกล่าว ไม่เคยมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงาน
รายจ่าย ผลกําไร ของ กฟผ. ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ จึงคาดว่า จะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อรายได้ ของกองทุนรวมฯ ในอนาคตจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1
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(7)

ระบบความปลอดภัย และการรั กษาความปลอดภัย
(ก)

ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety)
ในการดําเนินงานด้ านควบคุมความปลอดภัย กฟผ. ได้ มีการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้
1)

การดําเนินตามกฎหมายกําหนด คือ


มี ค ณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํางาน (คปอส.) ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด โดยผู้แทนฝ่ ายผู้ปฏิบตั ิการ
ที่ ม าจากการเลื อ กตัง้ และผู้แทนฝ่ ายบริ ห ารที่ ม าจากการแต่ ง ตัง้ โดยการ
ประชุมติดตามปั ญหาด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน เป็ นประจําทุกเดือน



การดําเนินการด้ านใบอนุญาต ใบประกาศศนียบัตรต่างๆ หรื อบุคคลกรตามที่
กฎหมายกํ าหนด ที่เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินการตามภาระกิจของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุดที่ 1 เช่น ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตผลิตพลังงาน
ควบคุม ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอนั ตรายก๊ าซธรรมชาติ ใบอนุญาตมีใช้ ซงึ่
ยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตการปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานในระดับต่างๆ เป็ นต้ น



การฝึ กอบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด ซึง่ ถูกบรรจุลงใน
แผนงานและนอกแผนงานการพัฒนาบุคลากรโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ประจําทุกปี



การจัดให้ มีอปุ กรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ได้ มาตฐาน
ตามลักษณะงานและการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการทํางาน



การตรวจวัดด้ านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมประจําปี ทัง้ ที่เป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนดและที่ระบุไว้ ตามรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA)
เช่น การตรวจวัดแสงสว่าง ระดับเสียง ความร้ อน สารเคมี คุณภาพอากาศ

41

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

รวมทั ้งนําผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรั บปรุ งแก้ ไขสภาพ
การทํางาน


การตรวจสุขภาพทัว่ ไปประจําปี ของผู้ปฏิบตั ิงาน และการตรวจสุขภาพพิเศษ
ตามปั จจัยเสี่ยงตามลักษณะงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

2)

การดํ า เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกับ ระบบจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คือ


การประเมินความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นระบบในการ
ชี ้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการควบคุมป้องกันสําหรับ
ทุกกิจกรรม ทุกพื ้นที่และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึง
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1



การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉิ นและการตอบโต้ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินให้ ดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง
รวดเร็ ว และควบคุมความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพทย์สิน และกระบวนการผลิต
โดยกําหนดให้ มีการซ้ อมแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินในกรณีต่างๆ และระดับความ
รุนแรงต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน



การจัดการกฎหมาย ข้ อกําหนดอื่นๆ และการประเมินความสอดคล้ อง เป็ น
การรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ทันสมัยและครบถ้ วน
สอดคล้ องเป็ นไปตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1



การควบคุมการดําเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นแนวทาง
ในการจัดทําวิธีหรื อมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้ านอาชีอนามัยและความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน เช่น คู่มือการปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยต่างๆ กฎ
ความปลอดภัยทัว่ ไป กฎเฉพาะงาน กฎเฉพาะพื ้นที่ การขออนุญาตเข้ าทํางาน
ที่มีความเสี่ยงสูง แผ่นพับด้ านความปลอดภัย วีดีทศั น์และการอบรมให้ ความรู้
ด้ านความปลอดภัยก่อนการปฏิบตั ิงาน (Safety Orientation)
ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ ก่อนการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
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การจัดการข้ อบกพร่อง การแก้ ไขและป้องกัน เป็ นการกําหนดมาตรการในการ
รายงานและการแก้ ไขสิ่งที่ไ ม่เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดหรื อมี แนวโน้ มว่าจะไม่
เป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดและป้องกันไม่ให้ เกิ ด ข้ อบกพร่ องในการจัดการด้ าน
สิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ แก่ การตรวจสอบการตรวจวัด
ที่ไม่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั จุดเสี่ยงอันตราย เป็ นต้ น



การเฝ้าติดตามและการตรวจวัด เป็ นการดําเนินการให้ สอดคล้ องระบบการ
จัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่นการตรวจวัดสุขศาสตร์ อตุ สาหรรม การตรวจสุขภาพ
ผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น

3)

ส่งเสริ มกิจกรรมด้ านความปลอดภัย
กิจกรรมที่เป็ นการส่งเสริ มด้ านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
ได้ แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ (Zero Accident)
โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน กีฬาภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกเพื่อสุขภาพพลานามัย
กิจกรรมวันคุณภาพและความปลอดภัย การรณงค์การสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) เป็ นต้ น

(ข)

การรักษาความปลอดภัย (Security)
ในการดํ าเนินงานด้ านการรั กษาความปลอดภัย กฟผ. มี การดํ าเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้
1)

การออกมาตรการ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ง โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านการรักษาความปลอดภัย โดยให้ สอดคล้ องตามลักษณะพื ้นที่ ลักษณะ
งานตามภารกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งเป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ของ
ผู้รักษาบริ เวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

2)

การดําเนินการด้ านการรักษาความปลอดภัยให้ เป็ นไปตามเอกสารการสํารวจมาตรการ
รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
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3)

(8)

การดํ าเนินงานรั กษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ใช้ มาตรการ
รั ก ษาความปลอดภัย บุค ลากรของฝ่ ายรั ก ษาความปลอดภัย (อรป.) กฟผ. โดยมี
ขันตอนและมาตรการด้
้
านการรักษาความปลอดภัย ได้ แก่


มาตรการรักษาความปลอดภัย กฟผ.



แผนปฏิบตั ิการรักษาความปลอดภัย (รปภ200)



คูม่ ือมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคล



มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื ้นที่ก่อสร้ าง

4)

การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการรักษาความปลอดภัย ในพื ้นที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ได้ แก่ กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ระบบยื่ น ยันบุค คล (Access
Control) เป็ นต้ น

5)

การติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบตั ิด้านการรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงาน
ด้ านความมัน่ คงของรัฐเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินจําเป็ นเร่งด่วน

ระบบป้องกันสาธารณภัย
(ก)

ระบบป้องกันอัคคีภยั
กฟผ. ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมและจัดวางระบบป้องกันอัคคีภยั ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี ้
1)

การเตรี ย มความพร้ อในการฝึ กอบรมหลัก สูต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การป้ องกัน และระงับ
อัคคีภยั ให้ แก่ผ้ ูปฏิบตั ิงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 เป็ นประจําและต่อเนื่อง
เช่น หลักสูตรการดับเพลิงขันต้
้ น หลักสูตรการดับเพลิงขันก้
้ าวหน้ า หลักสูตรการค้ นหา
และกู้ภยั หลักสูตรการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล หลักสูตรการดับเพลิงหม้ อแปลง
เทคนิคการดับเพลิง เป็ นต้ น

2)

การเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับเหตุฉกุ เฉินที่จะเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุ ด ที่ 1 โดยจัด ให้ มี ก ารซ้ อ มแผนรองรั บ เหตุฉุก เฉิ น กรณี เ พลิ ง ไหม้ หรื อกรณี อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ที่มีความรุ นแรงในระดับต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน และจัดให้ มีการซ้ อมแผน
รองรับเหตุฉกุ เฉินกรณีเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดขึ ้นปี ละ
1 ครัง้
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3)

การเตรี ยมความพร้ อมโดยจัดให้ มีการทดสอบระบบแจ้ งเตือน ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ให้ เป็ นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด เช่น


การทดสอบระบบเครื่ องสูบนํ ้าดับเพลิง (Fire Pump) ทุกเดือน



การตรวจสอบ ตู้หวั จ่ายนํ ้าดับเพลิง (Hydrant) ตามจุดต่างๆ ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบถังดับเพลิง การตรวจสอบสายดับเพลิง เป็ น
ต้ น โดยการใช้ แบบฟอร์ มตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1



การทดสอบระบบดับเพลิง (Fire Fighting) อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นประจําทุกปี โดยบุคคลภายนอก (Third Party)



การทดสอบระบบการแจ้ งเตือนอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปี ตามกฎหมายกําหนด
โดย บุคคลภายนอก (Third Party)

4)

การเฝ้าระวังจัดให้ มี ระบบแจ้ งเตือนอัคคีภยั ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ดังนี ้


ระบบอัตโนมัติ (Automatic System) เช่น อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke
Detector) และ อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)



ระบบควบคุมด้ วยมือ (Manual Fire Alarm)



ระบบสัญญาณแจ้ งเตือนอัคคีภยั และอพยพหนีไฟด้ วยเสียง (Siren) และ แสง
ไฟ (Lamp) แจ้ งเตือนการเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ

5)

การจัดวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยั ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
มีดงั นี ้


ระบบอัตโนมัติ (Automatic System)

เช่น ระบบดับเพลิงอัต โนมัติ ชนิ ด

คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) สําหรั บส่วนเครื่ องกังหันก๊ าซ (Gas

Turbine

Compartment) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดโฟม (Foam) สําหรับระบบ
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นํ ้ามันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil Unit) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดนํ ้า สําหรับ
หม้ อแปลง


ระบบควบคุมด้ วยมือ (Manual System) เช่น เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
(Portable Fire extinguisher) ชนิด ผงเคมีแห้ ง ชนิดคาร์ บอนไดออกไซด์
(Co2) และ โฟม (Foam) และเครื่ องดับเพลิงแบบรถเข็น

6)

การจัด เตรี ย มหน่วยงานและอุป กรณ์ ส นับสนุน ในการตอบโต้ และระงับ เหตุอัค คี ภัย
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1


รถดับเพลิงและเจ้ าหน้ าที่ดับเพลิงจากแผนกระงับอัคคีภัย ฝ่ ายรั กษาความ
ปลอดภัย กฟผ. หน่วยงานป้องกันและระงับอัคคี ภยั ท้ องถิ่นซึ่งมีการติดต่อ
ประสานงาน เช่น สถานีดบั เพลิงบางกรวย สถานีดบั เพลิงบางอ้ อ

(ข)

ระบบป้องกันนํา้ ท่ วม
กฟผ. ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมและจัดวางระบบป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่1 ดังต่อไปนี ้
1)

การเตรี ย มความพร้ อมในจัดให้ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ นํา้ ท่วมที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ โดยติดตามจากคณะทํางานป้องกันนํ ้าท่วม กฟผ.

2)

การเตรี ยมความพร้ อมโดยการรวบรวมและจัดทําข้ อมูลอุปกรณ์เครื่ องจักร ที่อาจได้ รับ
ผลกระทบซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายหากเกิดเหตุนํ ้าท่วม หรื อซึ่งอยู่ในระดับที่นํ ้าอาจ
ท่ว มถึ ง โดยที่ โ รงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ได้ จัด ให้ มี แนวทางในการขนย้ าย
อุปกรณ์สทู่ ี่ปลอดภัย

3)

การเตรี ยมความพร้ อมในการสํารวจแนวคันกันนํ ้าและจัดทําแนวป้องกันอาคารที่สําคัญ
ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 และเตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องสูบนํ ้า
เมื่ อต้ องใช้ ง าน นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิง รวมถึง จัด เตรี ย มกํ า ลังพลในการรั บ มื อ เมื่ อเกิ ด เหตุ
อุทกภัยโดยจัดตังเป็
้ นคณะทํางาน

4)

จัดเตรี ยมรายชื่อหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก กฟผ. ช่องทางการ
ติดต่อเพื่อประสานงานในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ องขอความช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัย
ขึ ้น
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5)

จัดให้ มีการเฝ้าระวังและติดตามข้ อมูลปริ มาณนํ ้าฝน มรสุม การขึ ้นลงของระดับนํ ้าทะเล
และระดับนํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยติดตามข้ อมูลการรายงานปริ มาณนํ ้าฝนและระดับ
นํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาผ่านทางระบบโทรมาตรที่ติดตั ้งที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตามข้ อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ หน่วยงานราชการและสื่อวิทยุโทรทัศน์ และจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวัง 24 ชัว่ โมงตลอดแนวตลิ่ง
ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา

6)

ระบบการป้องกันและระงับการเกิดเหตุนํ ้าท่วม มีดงั นี ้


มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ องการรองรับเหตุฉุกเฉิ นกรณี นํา้
ท่ ว ม โดยกํ า หนดระดับ ความรุ น แรงของเหตุนํ า้ ท่ ว ม มอบหมายหน้ า ที่ แ ก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องและเตรี ยมอุปกรณ์ที่จําเป็ นต่อการแก้ ปัญหาอุทกภัยที่อาจ
เกิดขึ ้น

7)

หน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลหากเกิดเหตุอทุ กภัย และอุปกรณ์ในการป้องกันเหตุ
นํ ้าท่วม


หน่วยงานภายใน กฟผ. เช่น ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ ายขนส่ง ฝ่ ายบริ การ
ฝ่ ายระบบควบคุมและป้องกัน ฝ่ ายแพทย์ และอนามัย ฝ่ ายบํารุ งรักษา
เครื่ องกล และฝ่ ายบํารุงรักษาไฟฟ้า



หน่วยงานท้ องถิ่นซึ่งมีการติดต่อประสานงาน เช่น เทศบาลบางกรวย สํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรี เป็ นต้ น

(9)

ประกันภัย
กฟผ. จะดํ าเนินการจัดหากรมธรรม์ ประกันวินาศภัย รวมทั ้งเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ เบี ้ยประกันภัยจะถูกหักออกจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่
จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ โดยกรมธรรม์ประกันภัยในปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial
All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ซึง่ รวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจาก
ภัยนํ ้าท่วม (Flood) ซึ่งมีทุนประกันภัยไม่ตํ่ากว่ามูลค่ารวมของราคาในการก่อสร้ างใหม่ (New
Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
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(ข)

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้มครองภัยที่เกิดจาก (ก)
และมีระยะเวลาของการชดใช้ ตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองทั ้งสิ ้น 24 เดือน
(Indemnity Period) และมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงสุดไม่เกิน 75 วัน ซึง่
หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้ รับการชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุกชะงักในช่วง 75 วันแรก หลังเกิด
เหตุซงึ่ เป็ นระยะเวลารับผิดส่วนแรกโดยขึ ้นอยู่กบั เหตุการณ์ของความเสียหาย ซึง่ กฟผ. จะได้ รับ
สินไหมทดแทนตังแต่
้ วนั ที่ 76 ถึง 24 เดือนหลังจากเกิดเหตุ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก กฟผ. เป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ในการประกันภัยดังกล่าว ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย จะกํ าหนดให้ กฟผ. มี หน้ าที่นําเงินซึ่งได้ รับจากประกันภัยนี ้ส่งให้ แก่กองทุนรวมฯ ตาม
จํานวนเงินที่ กฟผ. ได้ รับจากประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ า แต่ไม่เกิน 5 วันทําการของ กฟผ. นับแต่
วันที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันจากการประกันภัยข้ างต้ น

(ค)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้ รับความเสียหาย
จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ

(ง)

ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึง่ คุ้มครองถึงความ
เสียหายอันเกิดจากหรื อมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรื อความรุนแรงทาง
การเมือง

ในปั จจุบนั กฟผ. ได้ มีการจัดทําประกันภัยทังหมดซึ
้
่งประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ่ มต้ นตังแต่
้ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 กับ บริ ษั ท ทิ พ ยประกัน ภัย จํ า กัด
(มหาชน) ที่จดั ทําสําหรับกองทุนรวมฯ นัน้ กฟผ. จัดให้ มีวงเงินประกันภัยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2558 ตามตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6: สรุ ปทุนประกันภัยและข้ อจํากัดความรับผิดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
สําหรับปี พ.ศ. 2558
ประเภทประกัน
ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด
และความเสียหายของเครื่ องจักร

หน่ วย: ล้ านบาท
ทุนประกันภัยและข้ อจํากัดความรั บผิด
16,864*

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

3,684

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2,000

ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง

1,000

หมายเหตุ : * วงเงิ น 527 ล้ านดอลล่าร์ สหรั ฐคิดบนอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 32 บาทต่อดอลล่าร์ สหรั ฐ ซึ่งวงเงิ นประกันภัย
ดังกล่าวจะเพียงพอสําหรับราคาประเมินแบบมูลค่าทดแทน (Replacement Value)

ในกรณีของประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial
All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) นั ้น กฟผ. ได้ ดําเนินการจัดหาประกันภัย 2 ประเภทดังกล่าวแล้ วเสร็ จตามความเหมาะสมใน
ความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย กฟผ. จะเป็ นผู้ทําหน้ าที่ชําระเบี ้ย
ประกันภัยทังหมด
้
โดยหักออกจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่จะส่งมอบให้ กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตร
มาส ทั ้งนี ้ ในการจัดหาประกันภัยนัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุนรวมฯ เข้ ามามีสว่ นร่ วมพิจารณากําหนด
ขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้ วย
ในกรณีของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความ
รุ นแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นั ้น กฟผ. ได้ ดําเนินการจัดหาไว้ แล้ วก่อนการจัดตั ้ง
กองทุนรวมฯ โดยมี ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมฯ จึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเบี ้ยประกันภัยในส่วนนี ้ในปี 2558
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความพอเพียงของประกันภัย
บริ ษัทจั ดการมี ค วามเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มี กรมธรรม์ ประกันภัย ที่ ครอบคลุมทัง้
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองจาก
ความรุนแรงทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทนุ ประกันภัยและข้ อจํากัด
ความรับผิดจากประกันภัยดังกล่าวเพียงพอโดยทุนประกันภัยสําหรับประกันภัยทรัพย์ สินประเภทความ
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เสี่ ย งภัย ทุก ชนิ ด และความเสี ย หายของเครื่ อ งจัก ร
อ้ า งอิ ง จากราคาประเมิ น แบบมูล ค่ า ทดแทน
(Replacement Value) ของ John Foord ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่วงเงิน 527 ล้ านดอลล่าร์
สหรั ฐและทุนประกัน ภัย สํา หรั บประกันภัย ธุรกิ จหยุดชะงักที่ 3,684 ล้ านบาทอ้ างอิงจากประมาณการ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่ กองทุนรวมฯ คาดว่าจะได้ รับในช่วงระยะเวลา 24 เดือน โดยระยะเวลา 24
เดือนดังกล่าวมาจากการประมาณการระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ ทั ้งนี ้ ทุนประกันภัย
และข้ อจํ ากัด ความรั บ ผิ ด จากประกันภัย ดัง กล่าวอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลง เพื่ อ ให้ เหมาะสมเพี ย งพอใน
ช่วงเวลานันๆ
้
John Foord เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าด้ านอุตสาหกรรมข้ ามชาติ (Multi-National Company) ที่ให้ บริ การ
เชิงพาณิชย์แก่ลกู ค้ ากลุ่มประเภทอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ตลอดจนการประเมิน
มูลค่าเครื องจักรอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์และการประเมินราคาสิ่งก่อสร้ างที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เป็ น
หลัก
ในกรณี ที ่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที ่ มี ค วามเสี ย หายต่ อ โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 และส่ ง ผล
กระทบต่ อ รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย กองทุ น รวมฯ จะได้ รั บ ค่ า ชดเชยจากประกั น ภัย ธุ ร กิ จ
หยุ ด ชะงัก ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกรมธรรม์ โดยวงเงิ น เอาประกัน และระยะเวลาคุ้ ม ครองสํา หรั บ
กรมธรรม์ ด ัง กล่ า วเพี ย งพอและเหมาะสมเป็ นไปตามแนวปฎิ บ ัต ิ ทั ่ว ไปในอุ ต สาหกรรม ทั ง้ นี ้
วงเงิ น เอาประกัน และระยะเวลาคุ้ ม ครองดัง กล่ า วอาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง เพื ่ อ ให้ เ หมาะสม
เพี ย งพอในช่ ว งเวลานัน้ ๆ
สําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทั ้ง 4 ประเภทข้ างต้ นในปี ถัดๆ ไป ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงที่จะดําเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรื อ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึง มีต ามที่กองทุน รวมฯ ร้ อ งขอ โดยในการจัดหาประกันภัย นั ้น กฟผ.
ตกลงที่จ ะให้ ก องทุนรวมฯ เข้ า มามีส ่ว นร่ วมพิจารณากํา หนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงิน ประกัน ภัย
ด้ วย
(10)

พนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 กฟผ. มีพนักงานซึง่ รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 71 คน โดยประเภทของพนักงานของ กฟผ. สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้


ผู้บริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จํานวน 9 คน



พนักงานสื่อสารองค์กร จํานวน 2 คน



พนักงานเดินเครื่ อง จํานวน 28 คน
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(11)



พนักงานบํารุงรักษา จํานวน 19 คน และ



พนักงานทัว่ ไป จํานวน 13 คน

คดีความ
จากการตรวจสอบสารบบคดีที่ศาลจากสารบบคอมพิวเตอร์ ของศาลต่างๆซึ่งจัดทําโดยบริ ษัท วีระวงค์ ,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด อันประกอบไปด้ วย ศาลแพ่ง (ที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ตั ้งอยู่)
ศาลอาญา ศาลล้ มละลาย ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ ศาลภาษี ศาลแรงงาน
และศาลปกครอง โดยตรวจสอบ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และจากการยืนยันข้ อมูล ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดย กฟผ. บนข้ อมูลคดีความที่เกี่ยวข้ องกับ กฟผ. ซึ่งถูกตรวจพบในสารบบคดี
ข้ างต้ น ไม่ปรากฏว่ามี คดีความ คดีอนุญาโตตุลาการ หรื อกระบวนพิจารณาคดี อื่นใดที่มีนัยสําคัญและ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ซึ่ง กฟผ. เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ ายแรงต่อธุรกิจ สถาบันการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้ มการดําเนินการในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ บริ หารจัดการโดย กฟผ.

2.4

ราคาและวิ ธี ก ารกํ า หนดราคาของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน และส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคาทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน และราคาประเมิน
ราคาเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จะไม่สงู กว่าจํานวนเงินที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการออก
และเสนอขายหน่ วยลงทุนจากการเสนอขายครั ง้ แรก ซึง่ กําหนดมูลค่าเสนอขายสูงสุดที่ [] ล้ านบาท โดยราคา
เสนอขายสูงสุดนีส้ ูงกว่าราคาประเมินตํ่ าสุดประมาณร้ อยละ [] ทั ้งนี ้ ราคาสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่กองทุนรวมฯ
และกฟผ. จะตกลงกันโดยพิจารณาถึงราคาประเมิ นของผู้ ประเมินค่ าอิสระ และสภาวะของตลาดก่อนเข้ าทํ า
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

2.5

การประเมินสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
เป็ นครัง้ แรก และความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
2.5.1

การประเมินค่ าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(1)

การประเมิ นสิ ทธิ ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็ นครัง้ แรก
ราคาประเมินสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็ นครัง้ แรกแยกตามผู้ประเมินค่ าอิสระได้ มีรายละเอียดดังนี ้

51

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ตารางที่ 7: ราคาประเมินสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเป็ นครัง้ แรก
ล้ านบาท
มูลค่ าประเมินของสิทธิในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ าย
(ล้ านบาท)
บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่
จํากัด1

20,859 – 22,671

บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท
เซอร์ วิสเซส จํากัด2

21,603 – 22,593

มูลค่ าที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุนโดยประมาณ
ไม่เกิน 22,671 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นมูลค่าสูงสุดที่
ประเมินโดยผู้ประเมินค่ า
อิสระ

หมายเหตุ: 1. วันที่ประเมินราคา คือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มตั ้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2578
2. วันที่ประเมินราคา คือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2578

(2)

วิธีการที่ใช้ ในการประเมินค่ า และสรุ ปสมมติฐานที่ผ้ ูประเมินค่ าอิสระใช้ ในการประเมินค่ า

ตารางที่ 8: วิธีการที่ใช้ ในการประเมินค่ า และสรุ ปสมมติฐานที่ผ้ ูประเมินค่ าอิสระใช้ ในการประเมินค่ า
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส
จํากัด

 ข้ อมูลทีได้ รับจาก กฟผ.
 ประมาณการทางการเงินสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตั ้งแตปี
2558 ถึง 2577 ซึ่งผู้ประเมินได้ รับจากที่ปรึ กษาทางการเงินของ กฟผ. โดย
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
 ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะส่วนที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนคร
ข้ อมูลหลักที่ผ้ ูประเมินค่ าอิสระใช้ ใน
เหนื อ ชุ ด ที่ 1 สํ าหรั บ ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 และ
การศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า การประเมิ น ค่ า
2554
อิสระ
 รายงานการประเมินทางเทคนิค (ฉบับร่าง) (Technical Appraisal Report)
ที่จดั ทําโดย บริ ษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ที่ปรึกษาทาง
เทคนิค”) ในเดือนตุลาคม 2557
 กรมธรรม์ ประกันภัยของบริ ษัท ทิ พยประกันภัย จํ า กัด (มหาชน) สําหรั บ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 สํ า หรั บ ประกัน ภัย ทรั พ ย์ สิ น ประเภท
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บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส
จํากัด
ความเสี่ย งภัย ชุก ชนิ ด และความเสี ย หายของเครื่ อ งจักร (IAR)
และ
ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (BI) โดยมี ร ะยะเวลาประกั น ภั ย ตั ง้ แต่ 1
กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

วิธีท่ ใี ช้ ในการประเมินค่ า

วิธีรายได้ (Income Approach) ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) ของสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่
กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุน และคิดลด (Discount) กลับมาด้ วยอัตราคิดลดที่
สะท้ อนถึงผลตอบแทนสําหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง

้ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2577 โดยกําหนดให้
ระยะเวลาประมาณการสิทธิรายได้ ช่วงเวลาตังแต่
ค่ าความพร้ อมจ่ าย
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สิทธิในการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 หลังหักส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้ อม และเบี ้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
สูตรการคํานวณสิทธิ การรั บรายได้ ในการจัดตั ้งกองทุนรวมฯ (รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 = ค่าความพร้ อม
ค่ าความพร้ อมจ่ าย
จ่ายเต็มจํานวนสําหรับ AP1 (FAP1) – ส่วนลด/ค่าปรับ – เบี ้ยประกันภัย โดย
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย AP1 จะถูกตัดบางส่วนออกเพื่อให้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย AP1 ที่จะโอนให้ กบั กองทุนรวมฯ ในแต่ละปี มีความผันผวนน้ อยที่สดุ
รายได้ จากค่ าความพร้ อมจ่ าย AP1
อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1(Availability Payment Rate 1) และชัว่ โมงความ
คํานวณมาจาก
พร้ อมจ่าย (CAH) อ้ างอิงมาจากสูตรการคํานวณตามร่างสัญญาการเข้ าลงทุน
 อั ต ร า ค่ า ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึง่ ถูกกําหนดมาแล้ วทุกปี
APR1
กําลั งผลิตไฟฟ้าตามสั ญญา (DCC) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
 จํานวนชั่วโมงความพร้ อมจ่ าย
เท่ากับ 670.0 เมกะวัตต์ ต่อชั่วโมง และคาดว่า DCC จะคงที่ตลอดอายุของ
(CAH)
สัญญา ซึ่งอ้ างอิงมาจากร่ างสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
 กํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ าพึ ง ได้ ตาม
จ่ าย
สัญญา (DCC)
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 จะได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยในช่ ว งซ่ อ ม
รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยระหว่ า ง
บํารุ งรักษาตามแผน เป็ นร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ คํานวณ
การซ่ อมบํารุ งตามแผน
อ้ างอิงจากกําลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมงก่อนที่จะมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ส่ วนลดและค่ าปรั บต่ างๆ จากความ
ไม่ พร้ อมแบ่ งออกเป็ น
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บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด
1. ส่ ว นลดจากที่ โ รงไฟฟ้ าไม่
สามารถรั กษาความพร้ อม
จ่ ายได้ ต าม COC (ส่ ว นลด
จ า ก ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย ที่
ลดลง(DRA)
2. การลดลงของการผลิ ต
ไ ฟ ฟ้ า ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
เสื่อมสภาพของเครื่ องจักร
(Derate)
3. บทปรับจากการที่โรงไฟฟ้า
มีความพร้ อมลดลงและ
ไม่ ได้ แจ้ งล่ วงหน้ าภายใน
เวลาที่กาํ หนด (ค่ าปรับจาก
การลดความสามารถใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย
แจ้ งล่ วงหน้ าน้ อยกว่ าเวลา
ที่กาํ หนด (DSN) และ
ค่ าปรับจากกรณีท่ โี รงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ 1 ไม่
สามารถจ่ ายกระแสไฟฟ้า
ตามที่ศูนย์ ควบคุมฯ สั่งการ
(DDF)

ค่ าเบีย้ ประกัน

บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส
จํากัด

การซ่อมบํารุ งตามแผน: ชัว่ โมงซ่อมบํารุ งตามแผนในแต่ละปี ได้ ถกู กําหนดตาม
สัญญาเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
การซ่อมบํารุ งนอกแผน: ค่าเฉลี่ยในอดีตของการหยุดซ่อมบํารุ งนอกแผนเท่ากับ
ประมาณร้ อยละ 1.5 ของชัว่ โมงการผลิตทังปี
้
อัต ราการลดลงของการผลิ ต ไฟฟ้ าจากการเสื่ อ มสภาพจะเท่ า กั บ ประมาณ
ร้ อยละ 0.65 ในปี พ.ศ. 2558 และปรับตัวเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 4.25 ต่อปี
โดยในปี พ.ศ. 2577 อัตราการลดลงของการผลิตไฟฟ้า จะเท่ากับร้ อยละ 1.44
DDF และ DSN: ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กฟผ. จะหักส่วนลดค่าสูงสุดระหว่าง DSN และ DDF ซึ่งจากข้ อมูลในอดีตของ
กฟผ. ค่า DDF จะมีค่าสูงกว่า DSN เสมอ ส่งผลให้ ในประมาณการรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายจะมีการหักเฉพาะในส่วนของ DDF ซึง่ เป็ นส่วนที่มากกว่า
โดยสั ญ ญาเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย ได้ มี ก ารกํ า หนดไว้ ว่ า
ผลรวมของส่วนลดและค่าปรับต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น (ยกเว้ นส่วนลด DRA
เนื่องจากกําลังผลิตลดลงหรื อจากการหยุดซ่อม) ทาง โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ
ชุ ด ที่ 1 จะต้ อ งจ่ า ยส่ ว นลดและค่ า ปรั บ ดัง กล่ า วเฉพาะส่ ว นที่ มี ค่ า มากกว่ า
ร้ อยละ 0.5 แต่สะสมตลอดทั ้งปี แล้ วไม่เกินร้ อยละ 2 ของค่าความพร้ อมจ่ายเต็ม
ในแต่ละปี
ประกั น ภัย ทรั พ ย์ สิ น ประเภทความเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด และความเสี ย หายของ
เครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ จัดทําแล้ วเสร็ จโดยมีค่าเบี ้ยประกันประมาณ 52 ล้ าน
บาทต่ อ ปี และได้ ป ระมาณค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย ดัง กล่ า วคงที่ ต ลอดจนอายุ ข อง
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในขณะที่ ประกันภัยความ
รุ นแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) และ ประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 จะเป็ นการประกันร่ วมกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันดังกล่าวให้ แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในปี

54

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส
จํากัด
แรกนับจากวันที่ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ หลังจากนั ้น ภาระเบีย้ ประกัน
ดังกล่าวจะถูกนํามาเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ ซึ่งจะถูกหัก
ออกจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสุทธิ และคาดว่าเบี ้ยประกันดังกล่าวจะมี
มูลค่าประมาณ 2 ล้ านบาทต่อปี ตลอดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ าย
คํ านวณจากค่า เฉลี่ย ระหว่างอัต รา
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ กฟผ. อายุ 20 ปี และ
คํานวณด้ วยวิธี Build-up Method โดย
ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ถื อ หน่ วยลงทุ น
อ้ า ง อิ ง จ า ก อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
คาดว่าจะได้ รับ (Return on Equity)
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ
โดยอ้ างอิงจากบริ ษัทจดทะเบียนที่
3.9 และบวกด้ วยส่วนชดเชยความเสี่ย ง
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ร้ อยละ
จากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่
5.33 ต่อปี โดยมีการวิเคราะห์ความ
ร้ อยละ 1 - 1.5 จึงทําให้ อัตราคิดลดอยู่
ไวที่เพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้ อย
ระหว่างร้ อยละ 4.9 - 5.4
ละ 0.5 ต่อปี จึงทําให้ อตั ราคิดลดอยู่
ระหว่างร้ อยละ 4.8 - 5.8
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

อัตราคิดลด

โปรดพิจารณาภาคผนวก 2 “รายงานสรุปผลการประเมิ นมูลค่าสิ ทธิ การรับรายได้ค่าความพร้อม
จ่ ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที ่ 1 ซึ่ งคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย ณ วันที ่ 30 มิ ถุนายน 2558
(ฉบับปรับปรุง) โดย บริ ษทั อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํ ากัด” และภาคผนวก 3 “รายงานการ
ประเมิ นมู ลค่ารายได้ค่าความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที ่ 1 (ฉบับย่อ) สํ าหรับ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย
โดย บริ ษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี ่ จํ ากัด”
2.5.2

ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมิน
ค่ าอิสระ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผ้ ูประเมินค่ าอิสระทังสองราย
้
ได้ แก่ บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิส
เซส จํากัด และบริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งทัง้ สองเป็ นผู้ประเมินค่ าอิสระที่มีประสบการณ์ และ
ความเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิน นอกจากนี ้ บริ ษั ท จั ด การและที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น มี
ความเห็นว่า รายงานการประเมินค่ าอิสระของผู้ประเมินค่ าอิสระทัง้ สองรายมี ความสมเหตุสมผล
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เนื่องจากถูกจัดทําขึ ้นด้ วยวิธีการประเมินค่าที่เหมาะสมกับโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ได้ เข้ า
ลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กล่าวคือ การคํานวณ
ด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Method) ซึง่ คํานวณจากผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการสร้ างรายได้ ของสิทธิการรับรายได้ จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคต
ซึง่ วิธีดงั กล่าวจะสะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1
ทั ้งนี ้ สมมติฐานที่ผ้ ูประเมินค่ าอิสระทั ้งสองรายใช้ ในการประมาณการรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย อ้ างอิง
มาจากข้ อมูลที่ได้ จากฝ่ ายบริ หารของ กฟผ. สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายและ
รายงานประเมินทางเทคนิค ซึง่ เนื ้อหาของข้ อมูลรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุดที่ 1 ศักยภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประมาณการรายได้ ที่ กฟผ. จะโอน
ให้ แก่กองทุนรวมฯ และความคุ้มครองต่างๆ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการทําประกันภัย
บริ ษัทจั ดการและที่ปรึ กษาทางการเงินมี ความเห็นว่า อัตราคิ ดลดที่ผ้ ู ประเมินค่ าอิสระทัง้ สองราย
กําหนดเป็ นอัตราคิดลดที่สมเหตุสมผล โดยแต่ละบริ ษัทมีแนวทางการคํานวณอัตราคิดลดดังนี ้
 บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํากัด ได้ คํานวณอัตราคิดลดโดยวิธี Build-up Method โดย
อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรั ฐบาลไทยอายุ 20 ปี บวกความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดที่จะโอนให้ กองทุนรวมฯ ในอนาคต ตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยบริ ษัท
จั ด การและที่ป รึ ก ษาทางการเงิน เห็น ว่ า วิ ธี ก ารคํ า นวณอัต ราคิ ด ลดดัง กล่า วสมเหตุส มผล
เนื่องจากเป็ นการประเมินที่สะท้ อนโครงสร้ างรายได้ ของกองทุนรวมฯ ที่มีความผันผวนตํ่าในแต่
ละปี เนื่องจากมีการกําหนด CAH อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR 1 กําลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ และสัดส่วนของรายได้ ที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ ที่ชดั เจนตลอด
อายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ตลอดจนความคุ้มครองต่างๆ ที่
กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการทําประกันภัย จึงทําให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการลงทุนในหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก กฟผ. ไม่ได้ รับประกันผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ดังนัน้ การบวกส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ในการกําหนดอัตราคิดลด จึงสะท้ อน
ความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวได้ อย่างสมเหตุสมผล
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 บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํ ากัด ได้ คํานวณอัตราคิดลดจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในพันธบัตร กฟผ. อายุ 20 ปี และผลตอบแทนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับจากการ
ลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Return on Equity) เป็ นผลให้ อตั ราคิดลดอยู่
ระหว่างอัตราผลตอบแทนทั ้งสองประเภท ซึ่งบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า
สมเหตุสมผลเนื่องจากแนวทางการคํานวนอัตราคิดลดดังกล่าวสะท้ อนถึงโครงสร้ างรายได้ ของ
กองทุนรวมฯ ที่มีระดับความเสี่ยงตํ่ากว่าบริ ษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายที่มีมีความผันผวนตํ่าเนื่องจากมีการกําหนด CAH อัตราค่าความพร้ อมจ่าย
APR 1 กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ 670 เมกะวัตต์ และสัดส่วนของรายได้ ที่จะส่งมอบ
ให้ แก่กองทุนรวมฯ อย่างชัดเจนตลอดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย ตลอดจนความคุ้มครองต่างๆ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับจากการทําประกันภัย แต่อย่างไรก็ดี
ยังคงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. ไม่ได้ รับประกันผลการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าสมมติฐานค่าเบี ้ยประกันภัยที่ผ้ ูประเมินค่ า
อิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึง่ อ้ างอิงจากเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
ของ บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีการประมาณการไว้ คงที่ตลอดอายุของสัญญาการเข้ า
้
สมผลเนื่องจาก ค่าเบี ้ยประกันภัยประมาณ 52 ล้ านบาท
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายนันสมเหตุ
ต่อปี นัน้ เป็ นค่าเบี ้ยประกันภัยที่มีความคุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึง่ ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใหม่
ที่สดุ ในกลุ่มโรงไฟฟ้าความร้ อนร่ วมของ กฟผ. ในปั จจุบนั ซึ่งเชื่อว่าต้ นทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ใน
อนาคตด้ วยเทคโนโลยีเดิมจะมีมลู ค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Value) ของการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
ที่ลดลงในอนาคต โดยมูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ (Replacement

Value) ที่ใช้ ในการจัดทํ ากรมธรรม์

ประกันภัยในปั จจุบนั นั ้น สะท้ อนเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สดุ ในปั จจุบนั แล้ ว
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าการเข้ าลงทุนของกองทุนรวมฯ ในครัง้ นี ้มีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่าการเข้ าลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมฯ จะไม่เกินมูลค่าประเมินสูงสุดของสิทธิ
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่ าอิสระที่ 22,671 ล้ านบาท
้ ่บนปั จจัยสภาพแวดล้ อมการ
ทั ้งนี ้ ความเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ตังอยู
ดําเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตซึง่ อาจมิได้ เป็ นไปตามที่
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คาดการณ์ ไ ว้ ผลประกอบการที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง อาจจะแตกต่ า งจากสมมติ ฐานดังกล่ าว และอาจส่ง ผลให้
ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าในหัวข้ อ 6 “มูลค่าทรัพย์ สินโครงสร้างพืน้ ฐาน”
2.6

การบริหารจัดการและใช้ ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ
เนื่องจากสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเป็ นรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ ดําเนินงานและบริ หารจัดการโดย กฟผ. ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่จําต้ องมีการมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ดําเนินงานเกี่ยวกับสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ทั ้งนี ้ ภายหลังจากกองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายแล้ ว กองทุนรวมฯ ต้ องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเองโดย
กฟผ. ไม่มีการรับประกันผลการดําเนินงานตลอดจน รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกําหนด อาทิ Grid Code, Prudent Utility Practice และ
มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลัง
ความร้ อนร่ วม เพื่อให้ ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคตเป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนี ้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาจ้ างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค เพื่อเข้ ามาตรวจสอบ
การบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้ หากมีการลงทุนในทรั พย์ สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่มเติมอันเข้ าลักษณะเป็ นทรัพย์สินภายใต้ ข้อ (ก) หรื อ
(ข) ของนิยามคํ าว่า “ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน” กองทุนรวมฯ จะต้ องมอบหมายให้ บุค คลอื่นใดเป็ นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากข้ อจํากัดภายใต้ ประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งห้ ามมิให้
กองทุ นรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเอง ดัง นัน้ ในกรณี ดัง กล่า ว บริ ษั ทจั ดการต้ อ งปฏิบัติ ต าม
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.7 “การบริ หารจัดการหรื อการจัดผลประโยชน์ จากกิ จการ
โครงสร้างพืน้ ฐานในอนาคต”

2.7

บริหารจัดการหรือการจัดผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุ นรวมฯ จะเข้ า ทํ า แก้ ไ ขเพิ่ม เติม หรื อ ยกเลิ กสัญญาที่ ม อบหมายให้ บุค คลภายนอกเป็ นผู้
ดําเนินงานกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.7.1

การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดๆ ที่มอบหมายให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้ดําเนินงานกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว จะกระทําได้ เมื่อได้ รับมติของผู้
ถือหน่ วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ าน
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บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว
โปรดพิจารณาข้ อกําหนดเกี่ยวการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในหัวข้ อ 9.2 “หลักเกณฑ์ และวิ ธีการขอมติ ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน”
2.7.2
2.8

การคํานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าว ให้ พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลา
6 เดือน

ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูล ในหัวข้ อ 2.8 นี ้ เป็ นเพี ยงสรุ ปข้ อกํ าหนดหลักของร่ างเอกสารธุ รกรรมซึ่งได้ แก่สัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ทังนี
้ ้ เอกสารธุ รกรรมฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปข้ อกําหนดหลักนี ้ แต่จะไม่
แตกต่างในสาระสําคัญ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาสาระหรื อข้ อกําหนดของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายที่มีสาระสําคัญภายหลังจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จนัน้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย
2.8.1

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กองทุนรวมฯ จะเข้ าทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายจากการดําเนินบริ หารงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 รวมทั ้งจะเข้ าทําสัญญาและ
เอกสารดังที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.8 “ข้อกํ าหนดและเงื ่อนไขที ่เป็ นสาระสํ าคัญของร่ างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง” นี ้ และเอกสารอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
สําเร็ จลุลว่ ง โดยข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญของร่ างสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายโดยสรุป ได้ แก่
คู่สัญญา

1. กองทุนรวมฯ (ในฐานะผู้เข้ าลงทุน)
2. กฟผ. (ในฐานะผู้ให้ เข้ าลงทุน)

การเข้ าลงทุนใน
ภายใต้ ความสําเร็ จของเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
รายได้ ค่าความพร้ อม ค่ าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
จ่ าย
ความพร้ อมจ่ า ย ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ซึ่ง มี กํา ลั ง ผลิ ต
ไฟฟ้าตามสัญญา หกร้ อยเจ็ดสิบ (670) เมกะวัตต์ในวันที่กองทุนรวมฯ เข้ า
ลงทุนสําเร็ จ ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายในเจ็ด (7) วันทําการของ กฟผ. นับแต่วนั ที่
กองทุนรวมฯ ได้ รับอนุมตั ิจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
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จากสํานักงาน ก.ล.ต. และคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงว่าในระหว่างที่มีผลใช้
บังคับของสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หากมี การ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพกําลังผลิตไฟฟ้าเกินกว่าจํานวนหกร้ อยเจ็ดสิบ (670) เม
กะวัตต์ ให้ กําลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมีผลใช้ บงั คับ
มีจํานวนเท่ากับหกร้ อยเจ็ดสิบ (670) เมกะวัตต์
เพื่ อ เป็ นการตอบแทนการเข้ า ลงทุนในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยภายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงจะชํ าระ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ ในจํานวนที่คํานวณได้ ตาม
สูต รการคํ านวณซึ่งกํ าหนดไว้ ใ นสั ญญาการเข้ าลงทุ นในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย เป็ นระยะเวลายี่สิบ (20) ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน
สําเร็จจนถึงวันที่ [] พ.ศ. 2578
ทั ้งนี ้ ในการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายภายใต้ สัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงและรับทราบ
ว่า กฟผ. ไม่ได้ รับประกันรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1
เงื่อนไขบังคับก่ อน

1. หน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายในการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ า ยตามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย อยู่
ภายใต้ ความสําเร็ จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย (“เงื่อนไขบังคับก่ อน”) (อาทิ
เงื่อนไขบังคับก่ อนที่กําหนดให้ กองทุนรวมฯพร้ อมที่จะชําระมูลค่ า
การเข้ าลงทุน หรื อเงื่อนไขบังคับก่ อนที่กําหนดให้ กฟผ. ได้ ดําเนิ น
จัดหาและส่งมอบสําเนาใบอนุญาตดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1ซึ่งยังมีผลใช้ บงั คับตากฎหมายให้ แก่กองทุนรวมฯ ก่อนหรื อใน
วันที่กองทุนรวมฯเข้ าลงทุนสําเร็ จ) เว้ นแต่เงื่อนไขบังคับก่ อน
ดังกล่าวได้ รับยกเว้ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่มีหน้ าที่
้ สําเร็จ
ต้ องทําเงื่อนไขบังคับก่ อนนันให้
2. ภายในวั นที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ ในกรณี ที่เงื่อนไขบังคั บ
ก่ อนไม่สําเร็ จหรื อไม่ได้ รับการยกเว้ นโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่มีหน้ าที่ต้องทํา
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เงื่อนไขบังคับก่ อนนั ้นให้ สําเร็ จ ให้ คู่สญ
เลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยในกรณี
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มูลค่ าการเข้ าลงทุน
และการชําระราคา

ดังกล่าว คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
1. ภายใต้ ค วามสํ า เร็ จหรื อ การได้ รั บ ยกเว้ น โดยคู่สัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ องของ
เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ นของสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความ
พร้ อมจ่ า ย กองทุ นรวมฯ ตกลงจะชํ า ระมู ล ค่ า การเข้ า ลงทุน ให้ แก่
กฟผ. เป็ นจํ านวนเงิน [] บาท ([] บาท) ซึ่งเป็ นวันที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุน สํา เร็ จ โดยกองทุ น รวมฯ จะโอนเงิ น เข้ าบัญ ชี ธ นาคารซึ่ง
กฟผ. ได้ แจ้ งให้ กองทุนรวมฯ ทราบเป็ นหนังสือก่อนวันที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุนสําเร็จไม่น้อยกว่า [] วัน

การคํานวณและการ
นําส่ งรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย

2. เมื่อ กฟผ. ได้ รับมูลค่ าการเข้ าลงทุนที่กองทุนรวมฯ ชําระแล้ ว กฟผ.
จะส่งมอบใบเสร็ จรับเงินสําหรับมูลค่ าการเข้ าลงทุนให้ แก่กองทุนรวมฯ
1. คู่สัญญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงว่าจะมี การคํ านวณรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย โดยคํานวณจากสัดส่ วนของ AP1 ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุ ด ที่ 1 หัก ค่ าเบี ย้ ประกั น ภัย ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดของหลัก เกณฑ์ ก าร
คํานวณ AP1 จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เพื่อประโยชน์แห่งข้ อสัญญานี ้ ให้ คําดังต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
สัดส่ วนของ AP1 หมายถึง AP1 คู ณ ด้ วยร้ อยละซึ่ ง กํ า หนดไว้ ใน
สั ญ ญาการเข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ า
ความพร้ อมจ่ าย
หมายถึง ค่ า ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย ( Availability
Payments) ซึง่ มีรายละเอียดการคํานวณ
ตามรอบระยะเวลาการนํ าส่งรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ า ยภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ที่
กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

AP1

ทังนี
้ ้ ค่าความพร้ อมจ่ายดังกล่าวได้ มีการ
หั ก ส่ ว นลดและค่ า ปรั บ ของโรงไฟฟ้ า
พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ ชุ ด ที่ 1 โ ด ย มี
รายละเอี ย ดการคํ า นวณส่ ว นลดและ
ค่า ปรั บ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการ
เข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ าความพร้ อม
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จ่ า ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การหัก ส่ ว นลด
และค่าปรับดังกล่าว จะหักได้ ไม่เกินกว่า
หลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการ
เข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ าความพร้ อม
จ่ าย
เบีย้ ประกันภัย หมายถึง ค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย สํ า หรั บ กรมธรรม์
ประกันภัย ทรั พย์ สินประเภทความเสี่ย ง
ภั ย ทุ ก ชนิ ด และความเสี ย หายของ
เครื่ องจักร (Industrial All Risks and
Machinery Breakdown Insurance)
ประกั น ภั ย ความรุ น แรงทางการเมื อ ง
(Political Violence Insurance)
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance) และ
ประกั น ภัย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก (Business
Interruption Insurance) สําหรั บ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ที่
เกิ ด ขึ น้ ในแต่ ล ะปี ดํ า เนิ น งานตลอด
ระยะเวลาที่ สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมีผลใช้ บงั คับ
ทัง้ นี ้ กฟผ. ตกลงที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ าเบี ย้
ประกันภัยในแต่ละปี จากกองทุนรวมฯ
โดยเรี ยกเก็บเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ
เท่าๆ กัน
2. ภายหลังจากที่ กองทุนรวมฯ ชําระมู ลค่ าการเข้ าลงทุนให้ แก่ กฟผ.
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กฟผ. ตกลงนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ น
รายไตรมาสในแต่ละรอบระยะเวลาการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย โดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายภายในสี่สิบ
ห้ า (45) วันนับจากวันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส (อันได้ แก่ เดือนมีนาคม
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มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม)
ทั ้งนี ้ ในการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเป็ นรายไตรมาสสําหรั บ
คราวแรกและคราวสุดท้ ายนัน้ ให้ กฟผ. นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายคราวแรกโดย กฟผ. จะนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายล่วงหน้ า
ให้ แ ก่ ก องทุ น รวมฯ ในวั น ที่ ก องทุ น รวมฯ เข้ า ลงทุ น สํ า เร็ จ เป็ น
จํานวนประมาณ สี่สิบล้ าน (40,000,000) บาท และจะนําส่งรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายในส่วนที่ เหลือ ของไตรมาสแรกให้ แก่ก องทุนรวมฯ
ภายในวันที่ [] ของเดือน [] (ทังนี
้ ้ ให้ คํานวณรายได้ ค่าความพร้ อม
้ วนั ที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็จถึงวันที่ [] ของเดือน
จ่ ายนับตังแต่
[]) และให้ กฟผ. นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายคราวสุดท้ ายภายใน
วันที่ [] ของเดือน [] พ.ศ. 2578 โดยคํานวณรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกําหนดส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายสําหรับไตร
มาสก่อนหน้ าจนถึงวันที่ [] พ.ศ. 2578
นอกจากนี ้ คู่สัญญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่าในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่า
การนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของปี ดําเนินงานใด เมื่อรวมรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายของทังสี
้ ่ (4) ไตรมาสของปี ดําเนินงานนั ้นแล้ วจะทํา
ให้ ก ารนํ า ส่ ง รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยให้ แ ก่ ก องทุ น รวมฯ ของปี
ดําเนินงานดังกล่าวไม่เป็ นไปตามจํานวนที่คํานวณได้ จากผลรวมสัดส่ วน
ของ AP1 ของปี ดําเนินงานนันๆ
้ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญา
การเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย ให้ กฟผ. ปรั บ การ
คํ า นวณรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ า ยสํ า หรั บ ไตรมาสสุ ด ท้ ายของปี
ดําเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ
ทั ้งปี ดําเนินงานตามจํ านวนที่คํานวณได้ จากผลรวมสัดส่ วนของ AP1
ของปี ดํ า เนิ นงานนัน้ ๆ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
นอกเหนื อ จากหน้ า ที่ ใ นการนํ า ส่ง รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ นี ้ กฟผ. มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานมู ล ค่ า ของ AP1 และ
สั ด ส่ ว นของ AP1 ที่ เ กิ ด ขึน้ ในแต่ ล ะเดื อ นตามรู ป แบบและเนื อ้ หาที่
กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ กบั
กองทุนรวมฯ ภายในสิบ (10) วันทําการของ กฟผ. นับแต่วนั สุดท้ าย
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ของเดือน
3. เพื่อประโยชน์ในการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายตามที่กําหนดใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงจะส่ง
รายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ดังนี ้
(ก)

ภายในสิบ (10) วันทําการของ กฟผ. นับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละเดื อ น กฟผ . ตกลงที่ จ ะส่ ง รายงานการดํ า เนิ น งานให้ แ ก่
กองทุนรวมฯ ตามรู ปแบบและเนื ้อหาที่ กําหนดไว้ ในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

(ข)

ก่อนถึงกําหนดระยะเวลาการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ตามที่ กํ าหนดในสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความ
พร้ อมจ่ า ย กฟผ . ตกลงที่ จ ะจัด ส่ ง รายงานการดํ า เนิ น งาน
ให้ แ ก่ ก องทุ น รวมฯ ตามรู ป แบบและเนื อ้ หาที่ กํ า หนดไว้ ใ น
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ภายใน
สิบห้ า (15) วันทําการของ กฟผ. นับจากวันสุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาส (อัน ได้ แ ก่ เดื อ นมี น าคม มิ ถุน ายน กัน ยายน และ
ธันวาคม)

4. ในการนํ า ส่ง รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยให้ แ ก่ ก องทุ น รวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ.
ตกลงที่จะจัดส่งใบแจ้ งซึ่งระบุจํานวนมูลค่าของ AP1 และสัดส่ วนของ
AP1ที่ กฟผ.จะต้ องชําระสําหรับรายไตรมาสนั ้นและมีเนื ้อหาและรู ปแบบ
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ให้ กบั กองทุนรวมฯ ภายในสิบห้ า (15) วันทําการของ กฟผ. นับจาก
วันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส (อันได้ แก่ เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน
และธันวาคม) และกองทุนรวมฯ ตกลงที่จะแจ้ งยืนยันในความถูกต้ อง
ของการคํานวณตัวเลขรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่ กฟผ. จะต้ องชําระ
และมีการระบุไว้ ในใบแจ้ งดังกล่าวให้ แก่ กฟผ. ภายในเจ็ด (7) วันทํา
การของ กฟผ. นับจากวันที่กองทุนรวมฯ ได้ รับรายงานการดําเนินงาน
รายไตรมาสสําหรับไตรมาสที่จะมีการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
นั ้นตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย และใบแจ้ งซึง่ ระบุจํานวนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของไตรมาสที่
จะมีการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายนั ้นตามข้ อสัญญานี ้
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เพื่อความชัดเจนในข้ อสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงว่า หากกองทุนรวมฯ
ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการแจ้ ง ยื น ยัน ในความถูก ต้ อ งของการคํ า นวณ
ตัวเลขรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ กฟผ. ยังคงมีหน้ าที่นําส่งรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายให้ กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายต่อไป และเมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะดําเนินการดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าจํานวนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งสําหรับรายไตรมาสใด ไม่ครบถ้ วนตามจํานวน
ที่กองทุนรวมฯ พึงมีสิทธิได้ รับในไตรมาสนันตามสั
้
ญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ กองทุนรวมฯ มี
สิท ธิ เ รี ย กร้ องให้ กฟผ. ชํ า ระรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยให้
ครบถ้ วน โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ กฟผ. ชําระในส่วนที่ขาดให้ แก่
กองทุ น รวมฯ เมื่ อ มี ก ารชํ า ระรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย
สํ า หรั บรายไตรมาสถัด ไปนับ จากวัน ที่ ก องทุ น รวมฯ ใช้ สิ ท ธิ
เรี ย กร้ องดังกล่า ว โดยในการใช้ สิ ทธิ ดัง กล่ า ว กองทุ น รวมฯ
จะต้ องแจ้ งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้ าภายในระยะเวลาพอสมควร

(ข)

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าจํานวนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบแจ้ งสํ า หรั บ รายไตรมาสใด เกิ น กว่ า จํ า นวนที่
กองทุ น รวมฯ พึง มี สิ ทธิ ไ ด้ รับ ตามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ กฟผ. มี สิทธิปรั บสัด ส่วนการ
นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในไตรมาสถัดไปได้ ไม่เกินกว่า
จํ านวนส่วนที่ กองทุนรวมฯ ได้ รับเกินมานั ้น โดยในการใช้ สิทธิ
ดัง กล่ า ว กฟผ. จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ก องทุ น รวมฯ ทราบล่ ว งหน้ า
ภายในระยะเวลาพอสมควร

นอกจากนี ้ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายกํ า หนดให้ ก องทุ น รวมฯ หรื อ กฟผ.
แล้ วแต่กรณี มีสิทธิใช้ สิทธิเรี ยกร้ องข้ างต้ นของแต่ละไตรมาสได้ อย่างช้ า
สุดภายในเก้ าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ 31 ธันวาคมของปี ดําเนินงานนั ้น
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คํารั บรอง

1. ในวันทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และวันที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ กฟผ. ตกลงให้ คํารั บรองของ กฟผ.
ตามที่ระบุในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
2. ในวันทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และวันที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ กองทุนรวมฯ ตกลงให้ คํารับรองของ
กองทุนรวมฯ ตามที่ระบุในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย

รายงานและเอกสาร

1. กฟผ. ตกลงจัดเตรี ยมและนําส่งรายงานและเอกสารให้ แก่กองทุนรวมฯ
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย
2. กฟผ. ตกลงที่จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุดที่ 1 ซึ่ง กฟผ. จะจัดส่งให้ แก่กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย เพื่อให้ กองทุน
รวมฯ ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
และขันตอนและวิ
้
ธีการในการคํานวณรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ
กฟผ. นอกจากนี ้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ ความร่ วมมือในการอธิบาย หรื อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมต่อกองทุนรวมฯ เกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว
3. กฟผ. ตกลงที่ จ ะแจ้ งรายงานให้ แก่ ก องทุ น รวมฯ ทราบเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงการบริ หารโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งกําหนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

บัญชีธนาคาร

กองทุ น รวมฯ จะต้ อ งเปิ ดและรั ก ษาบัญ ชี ของกองทุ น รวมฯ ไว้ กับผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ สํ า หรั บ ใช้ เ ป็ นบัญ ชี รั บ เงิ น รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยจาก
กฟผ. ตามที่ กําหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย

ข้ อตกลงกระทําการ
และงดเว้ นกระทํา
การ

1. ตลอดระยะเวลาที่สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
มีผลใช้ บงั คับ กฟผ . ตกลงที่จะกระทําการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ดังต่อไปนี ้
(ก)

เพื่ อ ความชัด เจนในการชํ า ระรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยของ
กฟผ. ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
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จ่ าย กฟผ. ตกลงที่จะกระทํ าการดังต่อไปนี เ้ มื่ อเกิ ดเหตุการณ์
ดังนี ้
(1)

ในกรณี ที่ โ รงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ได้ รั บ
ผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ กฟผ. ได้
มีการปฏิบตั ิตามหรื อปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็ น
ในการดํ า เนิ น การโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน Grid Code ตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กฟผ. จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุน
รวมฯ ในช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า วเท่ า กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้ น โดยช่วงระยะเวลาหก (6)
เดือนดังกล่าวไม่นบั รวมระยะเวลาซึ่งมี การซ่อมแซมหรื อ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ตามที่
กํ าหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย

(2) ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ า ย ในกรณี ที่ ป รากฏเหตุก ารณ์ ว่ า กฟผ. ไม่ ส ามารถ
จัดหาก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ข้ างต้ นโดยช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนดังกล่าวไม่นบั รวม
ระยะเวลาซึง่ มีการซ่อมแซมหรื อบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุดที่ 1 ตามแผนการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
(3)
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ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย กฟผ. ตกลงที่ จ ะชํ า ระรายได้ ค่ า
ความพร้ อมจ่ ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนร้ อยละ
สิบ (10) ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึ่งคํานวณโดย
อ้ างอิ ง กํ า ลังผลิต ไฟฟ้ าในชั่วโมงสุดท้ า ยก่ อนที่ จะมี การ
ซ่อมแซมหรื อบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ตามแผนการบํารุงรักษาดังกล่าว
(ข)

กฟผ. จะดํ า เนิ น การโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ตาม
ข้ อกําหนดและมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อตกลงการบริ หารโรงไฟฟ้าฯ โดยเคร่ งครัด ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กฟผ. เอง

(ค)

กฟผ. จะดํ า เนิ น การจั ด หาวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ จํ า เป็ นในการ
ดํ าเนิ นการโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 สํ าหรั บประกอบ
กิจการ การเดินเครื่ องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กฟผ. เอง

(ง)

กฟผ. จะเดิ น เครื่ อ ง ดูแ ลรั ก ษา ซ่ อ มแซม วัส ดุแ ละอุป กรณ์ ที่
จําเป็ นในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 และ
เครื่ องจักรที่ใช้ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ตามปกติอยู่ตลอดเวลาตามมาตรฐาน
วิชาชี พ มาตรฐานวิ ศวกรรม มาตรฐานอุต สาหกรรม อันเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าซึ่งระบุไว้
ในข้ อตกลงการบริ หารโรงไฟฟ้าฯ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยโดยเคร่ ง ครั ด ด้ ว ย
ค่าใช้ จา่ ยของ กฟผ. เอง

(จ)

กฟผ. ตกลงว่ า ในการเดิ น เครื่ อ ง ก่ อ สร้ าง ปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 2 ของ กฟผ. จะไม่มีผลกระทบ
ต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1

(ฉ)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ กฟผ. ตกลงที่จะส่งหนังสือแจ้ ง
ไปยัง กองทุ น รวมฯ โดยทัน ที เ พื่ อ ให้ ก องทุ น รวมฯ ทราบถึ ง
เหตุการณ์ดงั กล่าว และ กฟผ. ตกลงที่จะรายงานถึงสถานการณ์
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การแก้ ไข หรื อเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้นจากเหตุการณ์
ข้ างต้ น ให้ กองทุ น รวมฯ ทราบเป็ นระยะๆ ตามที่ กฟผ.
เห็ น สมควร ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก องทุ น รวมฯ สามารถประเมิ น ถึ ง
ผลกระทบต่อการดํ าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น

(ช)

(1)

เหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และทําให้ มีการปิ ดโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1

(2)

เหตุ ก ารณ์ ที่ กฟผ. เห็ น ว่ า อาจจะมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
สาระสํ า คัญ ต่อ การดํ า เนิ น งานของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1

(3)

เหตุ ก ารณ์ ที่ กฟผ. เห็ น ว่ า อาจจะมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
สาระสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
ราย ไ ด้ ค่ า ค ว า ม พ ร้ อม จ่ า ย ขอ ง ก ฟ ผ. หรื อต่ อ
ความสามารถของ กฟผ. ในการบริ หารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1

(4)

เหตุการณ์ข้อพิพาทหรื อข้ อโต้ แย้ งทางกฎหมายซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และมีผลกระทบต่อ
การดํ าเนิ นงาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตาม
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

(5)

เหตุก ารณ์ ข้อพิพาทกับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อการกํ าหนด
โทษโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อการส่งหนังสือบอกกล่าวการ
ไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของ กฟผ. โดยเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
ทังนี
้ ้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

กฟผ. จะดําเนินการให้ ความร่ วมมือใดๆ เท่าที่จําเป็ นตามสมควร
และเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
เมื่อปรากฏว่ากองทุนรวมฯ มีการร้ องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2. กฟผ. ตกลงที่จะกระทําการและงดเว้ นกระทําการตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
3. กฟผ. ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมฯ ว่า ภายในระยะเวลาห้ า (5) ปี
นับตัง้ แต่มีการเข้ าทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย (“ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน”) กฟผ. ตกลงรักษา
สัดส่วนการถื อครองหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งออกและเสนอ
ขายเป็ นครัง้ แรก ให้ อยู่ในความครอบครองของ กฟผ. โดยมีสดั ส่วนการ
ถือครองหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละยี่สิบห้ า (25.0) ของจํานวน
หน่ วยลงทุนที่อ อกและเสนอขายทัง้ หมดในครั ง้ แรก ทัง้ นี ้ ในช่ว ง
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน กฟผ. ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอน
หน่ วยลงทุน หรื อนําหน่ วยลงทุนไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ จนทํา
ให้ ถือครองหน่ วยลงทุนรวมกันตํ่ากว่าสัดส่วนที่กําหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่
ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวมฯ
กรณีผิดสัญญาและ
การยกเลิกสัญญา

1. ในกรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

กฟผ. จงใจไม่ นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุน
รวมฯ หรื อนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ
ไม่ครบถ้ วนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย เป็ นระยะเวลาสอง (2) ไตรมาสติดต่อกัน

(ข)

กฟผ. จงใจหยุดหรื อระงับดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ
ชุ ด ที่ 1 โดยไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ ตกลงการบริ ห ารโรงไฟฟ้ าฯ ที่
กํ าหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุ นในรายได้ ค่ าความพร้ อม
จ่ าย หรื อกระทําโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เป็ นระยะเวลาสี่สิบห้ า
(45) วันติดต่อกัน

(ค)

ตลอดระยะเวลาที่ สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความ
พร้ อมจ่ ายมีผลใช้ บงั คับ ปรากฏข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการประกอบ
กิ จ การโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 อย่ า งหนึ่ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี ้
(1)
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ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหว่างสามสิบหก (36) เดื อน
ติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์ ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ
ชุดที่ 1 มี Actual Availability น้ อยกว่าร้ อยละหกสิบ (60)
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ของ Actual Availability ที่ควรจะเกิดขึ ้นภายใต้ กําลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและ Contracted Available
Hours ตลอดช่วงระยะเวลาสามสิบหก (36) เดือนนัน้
(2)

ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน ปรากฏเหตุการณ์
ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มีกําลังผลิตไฟฟ้า
ตามสั ญญาน้ อ ยกว่า ร้ อยละเจ็ ด สิบ ห้ า (75) ของกํา ลั ง
ผลิต ไฟฟ้าตามสั ญญา ของสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อสัญญานี ้
เพราะเหตุสุด วิสัยภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ า ย หรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ โ รงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุ ด ที่ 1 ได้ รั บ การซ่ อ มแซมหรื อ บํ า รุ ง รั ก ษาจากความ
เสี ย หายที่ เกิ ด ขึน้ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
(ง)

กฟผ. ปฏิ บัติ ผิ ด หน้ า ที่ ที่สํ าคัญ ตามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย หรื อ คํ า รั บ รองไม่ ถูก ต้ อ ง อัน อาจ
ส่ง ผลทํ า ให้ กฟผ. ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปได้

(จ)

กฟผ. ปฏิบตั ิผิดหน้ าที่ใดๆ ตามที่ กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และการผิดสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ

(เหตุผิดสัญญาข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “การผิดสัญญากรณีร้ายแรง”)
โดยในกรณี ที่เกิดการผิดสัญญากรณี ร้ายแรงตามข้ อ (ก) กองทุนรวมฯ
จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. แก้ ไขเหตุผิดสัญญา
นั ้นภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการ
ผิดสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุน
รวมฯ และหากปรากฏว่า กฟผ. ไม่ได้ ดําเนินการให้ การผิดสัญญากรณี
ร้ ายแรงสิ ้นสุดลง ให้ กองทุนรวมฯ สามารถใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ด้ วยการทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถเรี ยกร้ องให้
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กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือ
แจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
จากกองทุนรวมฯ และเรี ยกค่ าปรั บกรณี ผิดสัญญา โดยคํานวนจาก
วันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสั ญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่เกิดการผิดสัญญากรณีร้ายแรง ตามข้ อ (ข) (ค)
(ง) หรื อ (จ) กองทุนรวมฯ จะทําหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. เพื่อให้
กฟผ. แก้ ไขเหตุผิดสัญญานันภายในหกสิ
้
บ (60) วันนับจากวันที่ กฟผ.
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ ในกรณีที่ กองทุนรวมฯ เห็นว่า กฟผ. ได้
พยายามอย่างดีที่สดุ ในการเยียวยาแก้ ไขการผิดสัญญากรณีร้ายแรง
นั ้น ให้ กองทุนรวมฯ ขยายระยะเวลาการแก้ ไขการผิดสั ญญากรณี
ร้ ายแรงเป็ นจํ า นวนหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ (180) วั น นั บ จากวั น ที่ ค รบ
ระยะเวลา หกสิบ (60) วันข้ างต้ น ทังนี
้ ้ เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาหกสิบ
(60) วัน หรื อกําหนดขยายระยะเวลาหนึง่ ร้ อยแปดสิบ (180) วันดังกล่าว
แล้ วแต่กรณี หากปรากฏว่า กฟผ.ไม่ได้ ดําเนินการให้ เหตุผิด สัญญานี ้
สิ ้นสุดลง ให้ กองทุนรวมฯ สามารถใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ด้วยการทํา
เป็ นหนังสือบอกกล่าวไปยัง กฟผ. และสามารถเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชําระ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอก
เลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุน
รวมฯ และเรี ยก ค่ าปรั บกรณี ผิดสัญญา โดยคํานวนจากวันที่ กฟผ.
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ปรากฏว่า กฟผ. ได้ มี ก ารดํ า เนิ น แก้ ไ ขการผิ ด สั ญ ญากรณี
ร้ ายแรง เสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ กฟผ. ดําเนินการแจ้ งให้ กองทุนรวมฯ ทราบ
ภายในเจ็ด (7) วันทําการของ กฟผ. นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเสร็ จสิ ้น
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ก องทุน รวมฯ ไม่ ใ ช้ สิ ทธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อสัญญานี ้ กองทุนรวมฯ ยังคงมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นกับกองทุนรวมฯ จากการผิดสัญญากรณีร้ายแรงของ กฟผ.
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2. ในกรณีที่ กฟผ. ผิดข้ อสัญญาอื่นนอกจากการผิดสัญญากรณีร้ายแรง
ของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หากกองทุน
รวมฯ ได้ รับความเสียหาย ให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจาก
กฟผ. ตามจํ านวนเท่ากับความเสียหายที่เกิ ดขึ ้นจริ ง แต่ทั ้งนี ้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีสิทธิ บอกเลิก สัญญาจากการผิดสั ญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ทั ้งนี ้ ให้ ค่าเสียหายที่ กฟผ. จะต้ องชําระมี
จํานวนไม่เกินกว่ามูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับ
หนัง สื อ แจ้ งให้ ท ราบถึ ง เหตุ ผิ ด สัญ ญาจากกองทุ น รวมฯ และเรี ย ก
ค่ า ปรั บ กรณี ผิ ด สั ญ ญา โดยคํ า นวนจากวัน ที่ กฟผ. ได้ รั บ แจ้ ง เป็ น
หนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
จากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
ให้ แก่กองทุนรวมฯ
3. ในกรณี ที่ก องทุ นรวมฯ ใช้ สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาตามสั ญ ญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ ถือว่าสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเป็ นอันสิ ้นสุดลง และในการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่าเสียหายของกองทุนรวมฯ ภายใต้ สญ
ค่ าความพร้ อมจ่ าย ให้ กองทุนรวมฯ มี สิทธิเรี ยกร้ องให้ กฟผ. ชํ าระ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ. ได้ รับหนังสือแจ้ งการบอก
เลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุน
รวมฯ และเรี ย กค่ าปรั บกรณี ผิดสั ญญา โดยคํ า นวนจากวันที่ กฟผ.
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิดสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ า
ลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ
4. ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมฯ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
เอกสารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กองทุ น รวมฯ จนเป็ นเหตุใ ห้ สํา นั ก งาน
ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมฯ ให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายเข้ าตกลงกัน
ในเรื่ องของการเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ภายในเจ็ด (7) วันทําการของ กฟผ. นับจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ น
หนังสือจากกองทุนรวมฯ ถึงคําสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมฯ ของสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยในกรณี ที่ มีก ารตกลงกันให้ เลิก สั ญ ญาการเข้ าลงทุน ใน
รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันให้ มี การคื น
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มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่มีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามคําสั่งของ
สํา นั ก งาน ก.ล.ต. ให้ แ ก่ ก องทุ น รวมฯ แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่
คู่สัญญาทั ้งสองฝ่ ายไม่สามารถตกลงกันได้ กฟผ. ยินยอมให้ กองทุน
รวมฯ สามารถโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ภ ายใต้ สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นหรื อ
บุคคลอื่นตามที่ กฟผ. เห็นสมควรได้
5. ในกรณีที่ กฟผ. เห็นว่าตนไม่สามารถจัดหาเชื ้อเพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
ในระยะยาวสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 และมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 อย่า งมี ส าระสํ าคัญ
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันดังนี ้
(ก)

ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจัดหาเชื ้อเพลิงไม่ได้ เกิดขึ ้นเพราะ
กฟผ. ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติ ให้
กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ าย และให้ กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํ า นวนมู ล ค่ า การเข้ า ลงทุ น คงเหลื อ ณ วัน ที่ ก องทุ น รวมฯ
ได้ รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจาก กฟผ.

(ข)

ในกรณีเหตุของการไม่สามารถจัดหาเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้นเพราะ กฟผ.
ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติ ให้ กฟผ.
มี สิทธิ บอกเลิกสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย และให้ กองทุนรวมฯ มี สิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจํ านวน
มูลค่ารวมของมู ล ค่ า การเข้ าลงทุนคงเหลื อ ณ วันที่ กองทุ น
รวมฯ ได้ รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายจาก กฟผ. และค่ าปรั บกรณีผิดสัญญา โดย
คํานวนจากวันที่กองทุนรวมฯ ได้ รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจาก กฟผ. จนถึงวันที่
กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมฯ

เพื่อความชัดเจนในข้ อสัญญานี ้ ในระหว่างที่ กฟผ. ไม่ส ามารถจัดหา
เชื ้อเพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
ให้ กองทุนรวมฯ มี สิทธิได้ รับชํ าระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายตามที่
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กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
6. หาก กฟผ. และ กองทุนรวมฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรายได้
ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยที่ กฟผ. ต้ อ งชํ า ระ คู่ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลง
ร่วมกันดังต่อไปนี ้

ทรั พย์ สินเสียหาย

(ก)

ให้ กฟผ. ชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ
ในจํ า นวนที่ ไ ม่ มี ข้ อโต้ แย้ ง ทัง้ นี ้ ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

(ข)

เมื่อได้ ข้อยุติตามกระบวนการที่กําหนดในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ กฟผ. ชําระรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ ในจํ า นวนที่ มีข้อ โต้ แย้ ง พร้ อม
ดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี ้ยที่กําหนดไว้ ในค่ าปรั บ
กรณี ผิ ด สั ญญา โดยคํ า นวณนับ จากวันที่ กฟผ. มี ห น้ าที่ ต้ อ ง
ชํ า ระตามที่ กํ า หนดสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่า ความ
พร้ อมจ่ ายจนถึ ง วั น ที่ ก องทุ น รวมฯ ได้ รั บ ชํ า ระเงิ น จํ า นวน
ดังกล่าวครบถ้ วน

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่าในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่ทําขึ ้น
สําหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมฯ ทั ้งนี ้ กฟผ.
และ กองทุนรวมฯ ได้ ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีเกิดความเสียหายแต่ เพียง
บางส่ วน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss)
ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเกิดความเสียหายแต่ เพียงบางส่ วน (Partial Loss)
(ก)

ในกรณีที่ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ได้ รับ
ความเสียหายแต่ เพียงบางส่ วน กฟผ. ตกลงที่จะดํ าเนินการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ให้ โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 1 สามารถกลับมามีประสิทธิ ภาพในการผลิต
ไฟฟ้าดังนี ้
(1)
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มีประสิทธิภาพและกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาไม่น้อย
ไปกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75) ของกําลังผลิตไฟฟ้าตาม
สั ญ ญาของสั ญ ญาการเข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความ
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พร้ อมจ่ าย และ
(2)

ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกันภายหลังจากการ
ซ่ อ มแซมโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 มีรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายไม่น้อยไปกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75)
ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในช่วงระยะเวลาหก (6)
เดือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั ้น

ทั ง้ นี ้ กฟผ. ตกลงที่ จ ะซ่ อ มแซมความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ให้ แล้ วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้ า แต่
ทังนี
้ ้ไม่เกินกว่าระยะเวลาสามสิบ (30) เดือนนับจากวันที่เกิด
ความเสียหายนัน้ โดยค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 1 กฟผ. เป็ นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิ เรี ยกร้ อง
เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัย
ทรั พย์ สินประเภทความเสี่ ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของ
เครื่ องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown
Insurance) และ/หรื อ ประกันภัยความรุ นแรงทางการเมื อง
(Political Violence Insurance) ได้ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่
ปรากฏว่ า ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วไม่
เพียงพอในการซ่อมแซม กฟผ. ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซมส่วนที่ขาดแต่เพียงฝ่ ายเดียวจนกว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 จะกลับสูส่ ภาพเดิมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อสัญญานี ้
(ข)

ในการซ่อมแซมความเสียหายตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) กฟผ.
จะต้ องดําเนินการตามขั ้นตอนและระยะเวลาดังนี ้
(1)

การจัดเตรี ยมแผนการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่เกิด
ความเสียหาย

(2)

เริ่ ม ลงมื อ ซ่ อ มแซมโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1
ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ที่แบบได้ รับการอนุมตั ิภายใน
หน่วยงานของ กฟผ.

(3)

ดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้
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แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาสามสิบ (30) เดือนนับจากวันที่
เกิดความเสียหายนัน้ และหากการซ่อมแซมความเสียหาย
ไม่ แล้ วเสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาดังกล่าว โดยในกรณี ที่
ปรากฏว่าการซ่อมแซมความเสียหายไม่แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวเพราะเหตุที่นอกเหนือจากการควบคุม
ของ กฟผ. กองทุนรวมฯ จะเรี ยกค่าเสียหายจากการ
ซ่อมแซมที่ไม่แล้ วเสร็ จนั ้นจาก กฟผ. มิได้
2.

กรณีเกิดความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss)
ในกรณี ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ได้ รับความเสียหาย
ทัง้ หมด คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะให้ กฟผ. ใช้ สิทธิในการเลือกที่
จะก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ ้นใหม่ หรื อยกเลิกสัญญา
(ก)

ในกรณีที่ กฟผ. เลือกที่จะก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 กฟผ. ตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ สําหรับกรณีเกิด
ความเสียหายแต่ เพียงบางส่ วนโดยอนุโลม

(ข)

ในกรณีที่ กฟผ. ใช้ สิทธิยกเลิกสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาการเข้ า
ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยเป็ นอัน เลิ ก กั น และให้
กองทุนรวมฯ มีสทิ ธิได้ รับเงินค่าชดเชยดังนี ้
(1)

ในกรณีความเสียหายไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความผิดของ กฟผ.
ให้ ก องทุ น รวมฯ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชยเท่ า กับ จํ า นวน
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญาการเข้ า
ลงทุ น ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ า ย โดยให้ นํ า ค่ า
สินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้ รั บจากบริ ษัทประกันภัย ใน
กรมธรรม์ ประกันภัยทรั พย์ สินประเภทความเสี่ ยงภัยทุก
ชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All
Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชําระ
ให้ แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้ าปรากฏว่ายังไม่ได้ รับ
ครบตามจํ านวนที่ กองทุนรวมฯ มี สิทธิ ได้ รับ ให้ กฟผ.
รับผิดชอบในส่วนที่ขาด

(2)

ในกรณีความเสียหายเกิดขึ ้นจากความผิดของ กฟผ. ให้
กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่า
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รวมของมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ.
ได้ รับหนังสื อแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ ายจากกองทุ น รวมฯ และ
ค่ าปรั บกรณี ผิดสัญญา โดยคํานวนจากวันที่ กฟผ.
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือถึงการผิ ดสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวันที่
กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ให้ แก่ กองทุน
รวมฯ โดยให้ นําค่ าสินไหมทดแทนซึ่ง กฟผ. ได้ รั บจาก
บริ ษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภท
ความเสี่ยงภัยทุกชนิ ดและความเสีย หายของเครื่ องจักร
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown
Insurance) มาชําระให้ แก่ กองทุนรวมฯ ก่อน และถ้ า
ปรากฏว่ายังไม่ได้ รับครบตามจํานวนที่กองทุนรวมฯ มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ให้ กฟผ. รั บ ผิ ด ชอบในจํ า นวนที่ ยัง ขาดอยู่
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทผู้รับประกันไม่มีหน้ าที่ต้อง
ชํ า ระค่ า สิ น ไหมทดแทนภายใต้ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ กฟผ. ยังคงมีหน้ าที่ใน
การชําระคืนมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ กฟผ.
ได้ รับหนังสื อแจ้ งการบอกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ ายจากกองทุ น รวมฯ และ
ค่ าปรั บกรณีผิดสัญญานับจากวันที่ กฟผ. ได้ รับแจ้ งเป็ น
หนัง สื อ ถึ ง การผิ ด สั ญ ญาการเข้ าลงทุ น ในรายได้ ค่ า
ความพร้ อมจ่ า ยจากกองทุ น รวมฯ ตามรายละเอี ย ด
ข้ างต้ นให้ แก่กองทุนรวมฯ
3. ในกรณี ที่มีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าตามข้ อสัญญานี ้ ให้ กรรมสิทธิ์ของ
บรรดาทรัพย์สินจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ดังกล่าวตกเป็ นของ กฟผ.
4. เพื่อความชัดเจนในข้ อสัญญานี ้ ในระหว่างที่ เกิด ความเสี ยหายกับ
้
ายตกลงเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
หน้ าที่ของ กฟผ. ในการนําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแต่ เพียงบางส่ วน (Partial Loss) ให้
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กฟผ. มีหน้ าที่นําส่งรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในส่วนที่
ไม่ได้ รับความเสียหายและมีรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเกิดขึ ้น
เท่านันจนกว่
้
าจะมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็ จสิ ้นตามที่
กํ าหนดไว้ ในสั ญญาการเข้ าลงทุ นในรายได้ ค่ าความพร้ อม
จ่ าย
(ข)

ในกรณีเกิดความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss) ให้ กฟผ. ไม่มี
หน้ าที่ นํ า ส่ ง รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยตามที่ กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจนกว่าจะมี
การซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็ จสิ ้นตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
การเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย (สํ า หรั บ กรณี
กฟผ. เลือกที่จะก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1)

นอกจากนี ้ กฟผ. ตกลงที่ จ ะนํ า ส่ ง เงิ น ทั ง้ หมดที่ กฟผ. ได้ รั บ จาก
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้ แก่
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า แต่ไม่เกินห้ า (5) วันทําการของ กฟผ. นับ
แต่วนั ที่ กฟผ. ได้ รับเงินประกันภัยจากการประกันภัยดังกล่าว
เหตุสุดวิสัย

1. ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุ
ั ญาอีกฝ่ าย
สุ ดวิสัย ทําหนังสือแจ้ งถึงเหตุสุด วิสัยที่ เกิดขึ ้นไปยังคู่สญ
หนึ่ง ภายในระยะเวลาสิบห้ า (15) วันนับจากวันที่ คู่ส ัญญาฝ่ ายได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยทราบถึงเหตุดงั กล่าว
2. ภายใต้ ข้อ 3. ของเหตุสุดวิสัยของสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายได้ รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยไม่
จําต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนระหว่างระยะเวลาที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุ
สุ ดวิสัยนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด เพี ยงหน้ าที่ ของ กฟผ. ในการนํ าส่ง
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยในกรณีดงั กล่าวไม่ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
นั ้นผิดสัญญา ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ภาระหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิของคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ได้ รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเป็ นการชําระเงินหรื อธุรกรรมใดๆ ที่ต้อง
กระทํ า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ให้ ถื อ ว่ า เหตุ สุ ด วิ สั ย รวมถึ ง เหตุ ก รณี ที่
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ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไม่เปิ ดให้ บริ การด้ วย
นอกจากนี ้ คู่สัญญาฝ่ ายได้ รั บผลกระทบจากเหตุ สุด วิสัย มี หน้ าที่ ใ ช้
ความพยายามและดําเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ ้นนัน้
้ าให้ เกิดความเสียหาย
สิ ้นสุดลงโดยไม่ชกั ช้ า และหากเหตุสุดวิสัยนันทํ
ขึ ้นกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุน
รวมฯ หรื อบุคคลอื่นที่กองทุนรวมฯ มอบหมาย สามารถเข้ าตรวจสอบ
และติดตามการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ ตามที่กองทุนรวมฯ ร้ อง
ขอ
3. ในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ยังมีรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ กฟผ. มีหน้ าที่นําส่งรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ ายดังกล่าวตามจํานวนที่ เกิ ดขึน้ จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เท่านัน้ และ/หรื อเงินประกันภัยซึง่ ได้ รับ
จากก รม ธร รม์ ประเภทประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) ให้ กฟผ. มีหน้ าที่นําส่งเงินซึง่ กฟผ. ได้ รับจาก
การประกันภัยข้ างต้ นตามจํานวนเงินที่ กฟผ. ได้ รับจากการประกันภัย
ดังกล่าว ให้ แก่กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า แต่ไม่เกินห้ า (5) วันทําการ
ของ กฟผ. นับ แต่ วัน ที่ กฟผ. ได้ รั บ เงิ น ประกัน จากการประกั น ภัย
ดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงทาง 1. เพื่อประโยชน์แห่งข้ อสัญญานี ้ ให้ คําดังต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
กฎหมาย
“การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี ้ซึง่ เกิดขึ ้นหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ าย ซึ่ ง รวมถึ ง การกระทํ า หรื อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรื อ
การแก้ ไ ขกฎหมายที่ มี อ ยู่แ ล้ ว (2) การออกกฎหมายใหม่ (3) การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรื อการตีความกฎหมาย (รวมถึงการ
ตีความกฎหมายหรื อมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ด้ วย)
“กฎหมาย” หมายความถึง การออกข้ อบังคับต่างๆ โดยหน่วยงาน
รั ฐบาลไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้ อกํ าหนดส่วนท้ องถิ่ น และ
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สนธิสญ
ั ญาต่างๆ หรื อในรู ปอื่น ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายกัน รวมถึงกฎหมาย
รองต่างๆ เช่น กฎกระทรวงประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ
คําสัง่ ข้ อกําหนดของส่วนราชการต่างๆ
“หน่ วยงานรั ฐบาล” หมายความถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม
หน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้นโดยเฉพาะ (แต่ไม่รวมถึง กฟผ. หรื อผู้
สื บ สิ ท ธิ ใ นสัญ ญานี จ้ าก กฟผ.) และองค์ ก รต่ า งๆ ซึ่ ง อยู่ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ ว หรื อ
หน่วยงานอื่นในทํานองเดียวกัน
2.

ั ญา
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึง่ ไม่ได้ มีผลทําให้ ค่สู ญ
ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรงอันสืบเนื่องมาจาก
การที่จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดแห่งสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายต่อไป คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่จะได้ รับความเสียหายมีสิทธิ
ทํ า หนัง สื อ แจ้ ง อี ก ฝ่ ายหนึ่ง ให้ มี ก ารตกลงเงื่ อ นไขข้ อสัญ ญาใหม่ และ
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายปรึ กษาหารื อกันและแก้ ไขสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายโดยปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย โดยทํ า เป็ นสัญ ญาแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อท้ ายสัญญาให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในสามสิบ (30) วันนับแต่
วันที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ รับแจ้ งหนังสือเช่นว่านัน้
อย่างไรก็ดี หากคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถตกลงแก้ ไขสัญญาได้ ให้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายยังคงมีผลใช้ บงั คับ
ต่อไป

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนั ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุ ดที่ 1 อย่างร้ ายแรง หรื อ กฟผ. ต้ องแก้ ไขปรับปรุ งโรงไฟฟ้า
พระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ในประการสําคัญ หรื อทําให้ กฟผ. ต้ องแก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งอื่ น ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต ไฟฟ้ าหรื อ การบํ า รุ ง รั ก ษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ซึ่งมี ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ รายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย ให้ กฟผ. ทํ า หนัง สื อ แจ้ ง
กองทุนรวมฯ ให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดังกล่าว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้ อสัญญานี ้ ให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะตกลงร่ วมกันกับ
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กองทุนรวมฯ ในการเลือกที่จะปรับปรุ งและประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต่อไปโดยมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดย
ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลา
้
ายเห็นตรงกันว่าเกิดการ
สามสิบ (30) วันนับจากวันที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงหรื อในกรณี ที่
คู่สัญญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ให้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายมีผลสิ ้นสุดลงและให้ กฟผ. ชําระมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ ณ
วัน ที่ เ ลิ ก สั ญญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยให้ แก่
กองทุนรวมฯ
เพื่อความชัดเจนในข้ อสัญญานี ้ในระหว่างที่มีการตกลงระหว่างกันตาม
ข้ อสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงว่า กฟผ. จะยังคงนําส่งรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ กฟผ. ได้ มีการนําส่งให้ แก่กองทุนรวมฯ
ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ค่ าใช้ จ่าย

เว้ นแต่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย คู่สญ
ั ญาตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นของแต่ละฝ่ ายเอง โดย
ค่าใช้ จา่ ยนันรวมถึ
้
งค่าใช้ จ่ายซึง่ เกี่ยวเนื่องจากการเจรจาต่อรอง รวมถึงการเข้ า
ทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

การแก้ ไขสัญญา

1. การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
จะไม่มีผลใช้ บงั คับ เว้ นแต่ทําเป็ นลายลักษณ์ อักษรและลงนามโดยผู้มี
อํานาจของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมใดๆ
จะมีผลกระทบต่อข้ อบังคับที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมเท่านัน้ และข้ อสัญญาอื่นๆ
ทัง้ หมดของสัญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยจะ
ยังคงมีผลและใช้ บงั คับอย่างเต็มที่
2. การที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ละเลยหรื อล่าช้ าในการใช้ สิทธิหรื ออํานาจ
ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายไม่ถือว่าเป็ น
การสละสิทธิหรื ออํานาจเช่นว่านั ้น และการที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้
สิทธิหรื ออํานาจอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็ นการ
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ตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิหรื ออํานาจอื่น
3. การที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สละสิทธิในการบังคับการผิดสัญญาข้ อใด
ข้ อหนึ่งไม่ถือว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันสละสิ
้
ทธิในการบังคับการผิดสัญญาข้ อ
ั ญาอีก
อื่นๆ และไม่ถือว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นสละสิทธิหรื อยินยอมให้ คู่สญ
ฝ่ ายหนึ่งไม่ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติหรื อเงื่ อนไขหรื อข้ อกํ าหนดของ
สัญญาข้ ออื่นๆ อย่างเคร่งครัดต่อไปในอนาคต และการที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ ล่าช้ าหรื อละเลยที่จะใช้ สิทธิใดๆ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจะไม่กระทบกระเทื อนถึงการใช้ สิทธิ อื่นใด
ตามสัญญาที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นๆ อาจพึงมีพงึ ได้ ตอ่ ไปภายหลังจากนัน้
การบอกกล่ าว

1. คํ า บอกกล่า ว การทวงถาม หรื อ การสื่ อ สารใดๆ ที่ ก ระทํ า ขึ น้ ภายใต้
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย คู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายตกลงให้ ทําขึน้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และส่ง โดยทางบุค คล ทาง
้
ายจะได้
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อทางโทรสาร เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
ตกลงเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นในภายหลัง
2. เว้ นแต่จะมีการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเป็ นแห่งอื่น คําบอก
กล่าว การทวงถาม หรื อการสื่อสารใดๆ ที่กระทําระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ให้ ส่งไป
ั ญาทังสองฝ่
้
ายดังต่อไปนี ้
ยังสถานที่ติดต่อของคู่สญ
(ก)

(ข)

กฟผ.
ที่อยู่ :

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ์ ตํ า บลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ :

[]

โทรสาร :

[]

เรี ยน :

[]

กองทุนรวมฯ
ที่อยู่ :
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โทรศัพท์ :

0-2686-6100

โทรสาร :

0-2670-0430

เรี ยน :

[]

การส่งคําบอกกล่าว การทวงถาม หรื อการสื่อสารอื่นใดที่ส่งถึงคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายโดยทางบุคคลหรื อโดยทางโทรสาร ให้ ถือว่าเป็ นการส่งโดยชอบ
เมื่อนําไปส่งยังที่อยู่ข้างต้ น หรื อเมื่อรายงานผลการส่งทางโทรสารของผู้
ส่งระบุว่า คําบอกกล่าว การทวงถาม หรื อการสื่อสารดังกล่าวได้ ส่งไป
ตามที่ อยู่ของเลขหมายโทรสารของผู้รับตามจํานวนหน้ าของเอกสารที่
ต้ องการนําส่งแล้ ว หรื อภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ส่ง ถ้ าเป็ นการส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้ อตกลงอื่นๆ ไม่ มี
ผลผูกพัน

สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยเป็ นสัญ ญาเฉพาะ
ระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายใช้ บงั คับเกี่ยวกับเรื่ องที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และไม่มีคํารับประกัน การคํ ้าประกัน คํา
รับรอง หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามในสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจะมีผลและหรื อใช้ บงั คับ เว้ นแต่
ได้ บนั ทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย หลังจาก
วันที่สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายมี ผลใช้ บงั คับ ให้
สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย และเอกสารอื่ น ๆ ที่
เพิ่มเติมสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายแทนที่สัญญา
การติดต่อ และการแสดงเจตจํานงทั ้งปวงก่อนหน้ านี ้

ข้ อกําหนดทั่วไป

1. หากข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อข้ อตกลงใดๆ ในสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรื อใช้
บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ไม่ ว่ า เพราะเหตุ ผ ลใดๆ คู่ สั ญ ญาทั ง้ สองฝ่ ายตกลงให้
ข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อข้ อตกลงที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย
หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ นนแยกต่
ั้
างหากจากข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อข้ อตกลง
ส่วนที่สมบูรณ์ และให้ ข้อกําหนด เงื่อนไข หรื อข้ อตกลงส่วนที่สมบูรณ์นั ้น
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่
ใช้ บงั คับได้ ต่อไป คู่สญ
และโดยสุจริ ตในการร่ วมกันแก้ ไขข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อข้ อตกลงที่เป็ น
โมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ดงั กล่าวให้ เป็ นข้ อ
สัญญาที่สมบูรณ์และใช้ บงั คับได้ ใกล้ เคียงกัน หรื อตรงตามความประสงค์
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แรกเริ่ มของคูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายต่อไป
2. สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายและภาคผนวกและ
เอกสารแนบท้ ายสัญญาเป็ นความตกลงทั ้งหมดระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายและมีผลเหนือความตกลง ความเข้ าใจ คํารับรอง และข้ อปฏิบตั ิใดๆ
ทั ้งปวงที่มีขึ ้นก่อนหน้ าระหว่างคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย
ในกรณีที่เนื ้อหาในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ไม่ตรงกับเนื ้อหาในภาคผนวกและเอกสารแนบท้ ายของสัญญา คู่สญ
ั ญา
ทั ้งสองฝ่ ายตกลงให้ เนื ้อหาในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายมีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญาเหนือภาคผนวกและเอกสารแนบท้ าย
3. คู่สัญญาทั ้งสองฝ่ ายจะเก็ บรั กษาข้ อมูลที่ตนได้ มาเนื่องจากการเข้ าทํา
หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เป็ นความลับตลอดไปจนกว่าจะปรากฏเหตุการณ์เลิกกองทุนรวมฯ
แต่อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ เฉพาะ
ั ญาอีกฝ่ าย
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้หลังจากได้ มีการปรึ กษากับคู่สญ
หนึง่ แล้ วและการปรึกษานันเป็
้ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมายและตามสมควร

4.

การระงับข้ อพิพาท

(ก)

กฎหมายบังคับให้ เปิ ดเผย

(ข)

การเปิ ดเผยต่อที่ปรึ กษา ผู้สอบบัญชีและ/หรื อผู้ให้ ก้ ูยืมเงินของ
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย

(ค)

ข้ อมู ล นั น้ กลายเป็ นข้ อมู ล สาธารณะโดยมิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าว

(ง)

คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายให้ ค วามยิ นยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรต่อ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลเช่นว่านั ้น

เว้ นแต่จะได้ มีการตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
้
ายตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ าที่
ค่ าความพร้ อมจ่ าย คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
ของตนภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย เว้ น
แต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่

1. ในกรณี ที่ เ กิ ด ข้ อ พิ พ าทหรื อ ข้ อ ขัด แย้ ง ตามสั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ใน
รายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ าย คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่ จะพยายาม
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อย่างดีที่สุดที่จะระงับปั ญหาข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ งดังกล่าวด้ วยการ
เจรจาระหว่างคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายหรื อตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ าย
ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่เกิดข้ อพิพาทหรื อข้ อขัดแย้ ง และหาก
ปรากฏว่าคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายไม่สามารถหาข้ อยุติในปั ญหาข้ อพิพาทที่
เกิ ด ขึ น้ ได้ ภ ายในระยะเวลาสามสิ บ (30) วัน นับ จากวัน ที่ เ ริ่ ม เจรจา
ระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย ให้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสิทธินําข้ อพิพาท
นั ้นขึ ้นสู่การพิจารณาในชัน้ ศาลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาการ
เข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
เพื่ อ ความชั ด เจนในข้ อสั ญ ญานี ้ ให้ คู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในส่วนของตนซึง่ เกิดขึ ้นจากการระงับข้ อพิพาทภายใต้
ข้ อสัญญานี ้
2. คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่า ข้ อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ
ซึง่ เกิดขึ ้นจากสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หรื อ
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย
รวมทัง้ ปั ญ หาการผิ ด สัญ ญา การเลิ ก สัญ ญาหรื อ ความสมบูร ณ์ แ ห่ ง
สั ญ ญาการเข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ย ให้ ศ าลไทยมี
อํานาจในการวินิจฉัยชี ้ขาด
2.9

กลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทไฟฟ้า บริ ษัทจัดการ
ซึง่ มีเป้าหมายหลักที่จะทําให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ รับเงินปั นผลเพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเข้ าลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทไฟฟ้าซึ่งได้ รับการพัฒนาและส่งเสริ มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีกลยุทธ์การ
ลงทุนโดยมุ่งลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทไฟฟ้าโดยพิจารณาและประเมินศักยภาพการสร้ างรายได้
อย่างต่อเนื่องของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่จะลงทุนนัน้ เพื่อให้ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรั พย์สินของ
กองทุนรวมฯ เป็ นไปตามเป้าหมายหลัก
ทังนี
้ ้ เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินดังที่ได้ กล่าวมา ภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก บริ ษัท
จัดการในนามของกองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยกองทุนรวมฯ ได้ มีการ
พิจารณาถึงจุดเด่นและกลยุทธ์การบริ หารทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังต่อไปนี ้
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2.9.1

จุดเด่ นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ในการคัดเลือกโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 บริ ษัทจั ดการได้ พิจารณารายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่ งประเทศไทย ซึง่ มีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าวโดยใช้ ทรัพย์สินของ กฟผ.
ทั ้ง 3 ประเภท (ซึง่ ได้ แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์สว่ นกลางต่างๆ) โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้ มี
การนําเสนอว่าโรงไฟฟ้าเป็ นทรัพย์สินที่เหมาะสมที่จะใช้ ในการระดมทุน เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็ นทรัพย์สินที่มี
้
ตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ลักษณะที่เข้ าใจได้ ง่ายถึงความสัมพันธ์ในการก่อให้ เกิดรายได้ กบั กฟผ. อีกทังการผลิ
แต่ละโรงสามารถวัดจํานวนหน่วยที่ผลิตได้ อย่างชัดเจน ดังนั ้น จึงสรุ ปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควร
มุ่งเน้ นไปที่ทรัพย์สนิ ประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็ นหลัก
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการ ได้ พิจารณาข้ อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏข้ อมูลว่า
กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเองประมาณร้ อยละ 41.56 ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด และในส่วนการผลิตไฟฟ้าของ
กฟผ. เป็ นการผลิตโดยใช้ โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมถึงร้ อยละ 45.75 ของการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็น ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมเป็ นเทคโนโลยี การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ ในการ
ดําเนินงานมากที่สดุ และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบํารุงรักษา อีกทั ้งยังเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ แพร่หลาย
ทัว่ โลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมเป็ น
ประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สดุ ในการนํามาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
ดังนั ้น บริษัทจัดการ จึงเห็นว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีลกั ษณะที่เหมาะสมที่สดุ ที่
จะเป็ นทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานในการเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย โดยบริ ษัท
จัดการ ได้ พิจารณาถึงจุดเด่นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย ดังนี ้
(1)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และมีอายุการใช้ งานในระยะยาว
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่ มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ (Gross
Capacity) 723.4 เมกะวัตต์ กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ที่ 704.0 เมกะวัตต์ และมี
กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670.0 เมกะวัตต์เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือชุดที่ 1 ได้ เริ่ มดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นอกจากนี ้
ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึง่ มีรูปแบบและโครงสร้ างรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายแบบเดียวกับสัญญาซื ้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ที่ กฟผ. เข้ า
ทํากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้ มีการกําหนดให้ กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็ นระยะเวลา 20 ปี
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(2)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่ใช้ เทคโนโลยีซ่ งึ เป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล มีความเชื่อถือและมีผลจาก
การดําเนินงานจริงพิสูจน์ ได้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ใช้ ในการดําเนินงานมากที่สุด และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการ
บํารุงรักษา อีกทังยั
้ งเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ แพร่ หลายทัว่ โลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟ้าชนิดอื่น

(3)

การพัฒนาด้ านระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ ถกู เลือกให้ เข้ าโครงการ “โรงไฟฟ้าต้ นแบบ” (Model Plant)
ของ กฟผ. ซึ่ง จัดทําขึ ้นเพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2558-2568 ภายใต้ ชื่อ
“Building Excellence for Society and Thailand หรื อ EGAT BEST 2014-2025” ซึง่ ดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ในด้ านการผลิตไฟฟ้า โดยมีบริ ษัท McKinsey & Company ประเทศไทย
เป็ นที่ปรึ กษา โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาด้ านสมรรถนะโรงไฟฟ้า ความสามารถด้ านการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา
และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อก้ าวไปสู่การเป็ นองค์กรชันนํ
้ าระดับโลก (Global Top
Quartile)

(4)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีผลการดําเนินงานที่ผ่านมาดี เช่ น มีค่าดัชนีความพร้ อม (Available
Factor) สูง และมีค่าดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการ
หยุดซ่ อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ค่อนข้ างตํ่า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 ได้ มีการเริ่ มเดินเครื่ องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 ซึง่ มีผลการดําเนินงานมากว่า 3 ปี โดยผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าดัชนีความพร้ อม (Available Factor) สูงที่
ประมาณร้ อยละ 91.83 ในปี พ.ศ. 2556 และมีการบํารุ งรักษาที่ดี โดยดัชนีการหยุดซ่ อมตาม
แผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน (Unplanned Outage
Factor) ตํ่าที่ประมาณร้ อยละ 7.35 และร้ อยละ 0.81 ในปี พ.ศ. 2556 ตามลําดับ

(5)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าความร้ อน (Heat Rate) ตํ่ากว่ าค่ าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับต้ นของ กฟผ. โดยมี
ค่าความร้ อน (Gross Heat Rate) ในปี พ.ศ. 2556 ที่ประมาณ 7,306 กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ตามลําดับ
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(6)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การบริหารโดย กฟผ. ซึ่งเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ภายใต้ การบริ หารของ กฟผ. ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจด้ านกิจการ
พลังงานภายใต้ การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง และมีพนั ธกิจหลัก
คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายกําหนด และประเทศใกล้ เคียง พร้ อมทังดํ
้ าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรื อต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 กฟผ. เป็ นเจ้ าของและบริ หารโรงไฟฟ้าซึง่ ตั ้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ
รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 40 แห่ง ซึง่ มีกําลังผลิตติดตั ้งทังสิ
้ ้น 15,010 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยโรงไฟฟ้า
หลายประเภท ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้ อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังนํ ้า 22 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง

(7)

การรับรายได้ ของกองทุนรวมฯ บนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ซึ่งเป็ นรายได้ ค่าตอบแทนตามความพร้ อม
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้ าสูร่ ะบบ
จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงตํ่า และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้ างจะแน่นอน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH)
อัตราค่าความพร้ อมจ่าย APR1 (Availability Payment Rate 1: APR1) ซึง่ อัตราค่าความพร้ อม
จ่าย APR1 ได้ ถกู กําหนดเป็ นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ตามชัว่ โมงความพร้ อมจ่าย โดย CAH และอัตรา
ค่าความพร้ อมจ่าย APR1 จะถูกกําหนดไว้ แต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาการเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย นั ้น จะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการดูแลและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้ มีกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและมีความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้า
ตามชัว่ โมงที่ได้ มีการระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเท่านัน้
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมเนื่องจากเกิดความ
เสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้ มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการทําประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial All Risks and
Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และ
ประกันภัยความรุ นแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ให้ กบั โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นกับโรงไฟฟ้า
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โดยกองทุนรวมฯ จะได้ รับการชดเชยรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)
ดังนัน้ เมื่ อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่จะส่งมอบให้ แก่
กองทุนรวมฯ นัน้ จะเห็นว่า รายได้ ที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับนัน้ จะไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การแข่งขันและ
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคํานึงถึงความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในอนาคต และ/หรื อ การบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน อาทิ ค่าเชื ้อเพลิง แต่ขึ ้นอยู่กับกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และ
Contracted Available Hour จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คงภายใต้ การ
เข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
นอกจากนี ้ ในช่ ว งที่ มี ก ารบํ า รุ ง และรั ก ษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ตามแผนการ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึง่ กําหนดไว้ ใน สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่ กองทุนรวมฯ เป็ น
จํานวนร้ อยละ 10 ของรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ คํานวณโดยอ้ างอิงกําลังผลิตไฟฟ้าในชัว่ โมง
สุดท้ ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรื อบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามแผนการ
บํารุงรักษาดังกล่าว
(8)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีมีสถานที่ตงั ้ อยู่ใกล้ ศูนย์ กลางชุมชนผู้ใช้ ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่
้ สถานที่ตั ้งอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางชุมชนผู้ใช้ ไฟฟ้า (ลดความสูญเสียใน
ใช้ ก๊าซจากฝั่ งตะวันตก รวมทังมี
ระบบสายส่งไฟฟ้า) จึงทําให้ ได้ ถูกจัดลําดับให้ เป็ นโรงไฟฟ้าที่ ต้องผลิตไฟฟ้าส่งเข้ าระบบเป็ น
ลําดับแรก และได้ รับโอกาสผลิตไฟฟ้าเต็มความสามารถตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้ องการ
การใช้ ไ ฟฟ้ าของประเทศที่ เ พิ่ ม สูง ขึน้ ตามความเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นสัง คม เศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม เพื่อรักษาระดับความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า (Reliability) ในภาพรวม

(9)

เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาการให้ บริการตลอดจนการจัดหาอะไหล่ และชิน้ ส่ วนระยะยาวกับ
บริษัทผู้ผลิต Gas Turbine Generator
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีการจัดทําสัญญาการให้ บริ การตลอดจนการ
จัดหาอะไหล่และชิ ้นส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรื อ “สัญญา LTPA”) เพื่อใช้
ในการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กับ GE Energy Parts International LLC
และ General Electric International Operations Company, Inc. ซึง่ เป็ นผู้ผลิต Gas Turbine
Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้ 2 เครื่ อง ทั ้งนี ้ สัญญา LTPA มีอายุ 7 ปี

90

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

โดยจะมีการต่ออายุสญ
ั ญา LTPA ทุกๆ 7 ปี หลังจากสัญญา LTPA หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2561
ทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ จะมีความมัน่ คงและต่อเนื่องในการเดินเครื่ องและบํารุงรักษา
2.9.2

กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
บริษัทจัดการเชื่อว่ากลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ดังต่อไปนี ้
จะช่วยทําให้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการดําเนินการบริ หารจัดการในระดับมาตรฐานที่เหมาะสม และมีแนวโน้ ม
ที่ กองทุนรวมฯ จะได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจากการดําเนินการบริ หารโรงไฟฟ้านี ้อย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนตลอดระยะเวลาการเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
(1)

การปรั บปรุ งประสิทธิภาพอย่ างต่ อเนื่อง
การเพิ่มความคล่องตัวโดยการใช้ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันตกและตะวันออก
กฟผ. มีแผนการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงจาก 1) การขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันตก หรื อ 2) เปลี่ยนแปลง
คุณภาพก๊ าซซึง่ ทําให้ คณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ด้ วยเหตุที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ซึ่งเดิมถูกออกแบบรองรั บก๊ าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊ าซตะวันตกเท่านัน้ จึงทํ าให้ เกิ ด
ความเสี่ ย งในกรณี ที่ แ หล่ง ก๊ า ซธรรมชาติ ฝั่ ง ตะวัน ตกเกิ ด ปั ญ หาหรื อ ต้ อ งหยุด ซ่อ ม อัน ทํ า ให้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่สามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีแผนปรับเปลี่ยน
โดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas Turbine เพื่อให้ โรงไฟฟ้านี ้สามารถรองรับ
ก๊ าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊ าซธรรมชาติตะวันตก และแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
ตะวันออก เพื่อส่งเสริ มความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้า โดยแผนดังกล่าว กฟผ. ได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
นอกจากนี ้ ยังมีการวิเคราะห์และติดตามสาเหตุของความแตกต่างระหว่างค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
และค่าใช้ จา่ ยที่คาดการณ์ตามงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องจากการ
ดําเนินงานที่อาจก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายที่สูงเกินความจําเป็ น และนําผลที่ได้ จากการวิเคราะห์มา
ปรับปรุ งงบประมาณราย 5 ปี และงบประมาณสําหรับปี ถัดไปให้ มีความเหมาะสม ซึง่ จะส่งผลให้
การวางแผนการดํ าเนินงานและบริ หารโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มี ประสิทธิภาพที่ ดี
ยิ่งขึ ้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องกังหันก๊ าซ (Gas Turbine)
กฟผ. มีโครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อชุดที่ 1 โดยเปลี่ยนเครื่ อง
กังหันก๊ าซทัง้ 2 เครื่ องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็ นรุ่ นที่ใช้ Advance Gas Path
(AGP) จะดําเนินการโดยบริ ษัทผู้ผลิต General Electric (GE) ซึง่ เป็ นผู้รับจ้ างติดตั ้งอุปกรณ์และ
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ทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 โดยมีกําหนดปรับปรุ งเครื่ องช่วงไตร
มาสแรกของปี 2559 ซึง่ จะอยู่ภายในช่วงกําหนดการซ่อมบํารุ งรักษาประจําปี (Major Overhaul)
โดยใช้ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 40 วัน
ในเบื ้องต้ น กฟผ. คาดว่าประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จะได้ รับจากการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในครัง้ นี ้ได้ แก่
1)
ประสิทธิภาพค่าความร้ อน (Heat Rate) ของเครื่ องกังหันก๊ าซดีขึ ้นประมาณ 2.0%
2)
กําลังผลิตต่อเครื่ องกังหันก๊ าซเพิ่มขึ ้นประมาณ 6%
3)
ลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ประมาณ 16,310 ตันต่อปี
ทังนี
้ ้ จากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ที่สงู ขึ ้น กฟผ. คาดว่าชัว่ โมงความ
พร้ อมจะเพิ่มขึ ้นเนื่องจากรอบของการซ่อมบํารุ งที่เพิ่มจาก 24,000 ชัว่ โมงทุก 3 ปี เป็ น 32,000
ชัว่ โมงทุก 4 ปี และประหยัดค่าซ่อมชิ ้นส่วนเนื่องจากอายุการใช้ งานของชิ ้นส่วนจะเพิ่มขึ ้นจาก
72,000 ชั่ว โมง เป็ น 96,000 ชั่ว โมง ซึ่ง จะทํ า ให้ กฟผ. สามารถประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บํารุงรักษาตามวาระตลอดอายุโรงไฟฟ้าที่เหลือ
(2)

การควบคุมรั กษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ให้ อยู่ในเกณฑ์ การ
วัดผลการดําเนินการที่สาํ คัญ
เนื่องจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ เป็ นรายได้ ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขึ ้นอยู่
กับประสิ ทธิ ภ าพในการเดิ นเครื่ อ งและบํารุ งรั กษาของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้ วยกําลังผลิต Contracted Available Hours (CAH) ระยะเวลาการหยุดซ่อมตามแผน
(Planned Outage) ระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage) และส่วนลดหรื อ
ค่าปรับที่เกิดขึ ้นในกรณี ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ไม่มีความพร้ อมในการจ่ายไฟฟ้า
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามคุณลักษณะของหน่วยผลิตไฟฟ้าได้
ทังนี
้ ้ ดัชนีดงั ต่อไปนี ้ถูกนํามาเป็ นตัววัดผลการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1


ดัชนีความพร้ อม (Availability Factor “AF”) คืออัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมง
ในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้ ซงึ่ หน่วยผลิตหน่วยหนึง่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทั ้งนี ้ ไม่วา่
หน่วยผลิตดังกล่าวจะมีการผลิตไฟฟ้าหรื อไม่ก็ตาม



ดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (Planned Outage Factor “POF”) คือ อัตราส่วนร้ อย
ละของจํ า นวนชั่ว โมงในช่ ว งเวลาใดที่ กํ า หนดไว้ ซึ่ง หน่ ว ยผลิ ต หน่ ว ยหนึ่ ง ต้ อ งหยุ ด
เดินเครื่ องตามแผนการซ่อมบํารุง การหยุดซ่อมตามแผนจะมีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ าเป็ น
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ระยะเวลา 5 ปี เพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรื อการหยุดพักซ่อมระยะยาว โดยการ
หยุดซ่อมตามแผนจะเกิดขึ ้นเพียงครัง้ หรื อ 2 ครัง้ ต่อปี


ดัชนีหยุดซ่ อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor “UOF”) ประกอบด้ วยดัชนี
ดังต่อไปนี ้
−

ดัชนี การหยุดซ่ อมเพื่อบํารุ งรั กษา (Maintenance Outage Factor
“MOF”) คืออัตราส่วนร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดไว้
ซึ่งหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งอยู่ในระหว่างการหยุดเพื่อบํารุ งรักษาสามารถเลื่อน
ออกไปได้ มากกว่า 1 ช่วงสัปดาห์ แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ต้ อง
หยุดเดินเครื่ องหน่วยผลิตดังกล่าวล่วงหน้ าเพื่อที่จะมีการหยุดซ่อมตามแผน

−

ดัชนีการหยุดซ่ อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor “FOF”) คืออัตราส่วน
ร้ อยละของจํานวนชัว่ โมงในช่วงระยะเวลาใดที่กําหนดในกรณีที่หน่วยผลิต 1
หน่วยจะต้ องมีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน การหยุดซ่อมนอกแผนเป็ นการหยุดซ่อมที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ต้ องหยุดเดินเครื่ องหน่วยผลิตดังกล่าว
ก่อนที่จะสิ ้นสุดสัปดาห์ ถัดไป (เพื่อหยุดซ่อมหรื อปิ ดเครื่ อง) หรื อเกิดขึ ้นจาก
ความพยายามที่ไม่เป็ นผลสําเร็ จในการเดินเครื่ องหน่วยผลิตดังกล่าวกลับสู่
ระบบ (การเริ่ มเดินเครื่ องที่ล้มเหลว)

ดัชนีความพร้ อม (Availability Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมจะคํานวณจากหน่วยผลิต
มากกว่า 1 เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าโดยจะคิดเป็ นรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และค่าปั จจัยการหยุด
เดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าที่เป็ นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ ของหน่วยผลิตทังหมด
้
หากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มีดัชนีความพร้ อม (Availability Factor) สูงแสดงว่ามีจํานวนชัว่ โมงที่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาที่มีการวัดผล ขณะที่หากมีดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน
(Unplanned Outage Factor) (ซึ่งรวมถึงดัชนีการหยุดซ่ อมเพื่อบํารุ งรั กษา (Maintenance
Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่ อมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor)) ตํ่าแสดงว่า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มีการซ่อมบํารุ งที่ดีและมีความมัน่ คงในการเดินเครื่ อง โดย
ปั จจัยบ่งชี ้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สามารถบ่งชี ้ตามตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 9: ปั จจัยบ่ งชีป้ ระสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หน่ วย: ร้ อยละ
ดัชนีวัดผลการดําเนินการ
 ดัชนีความพร้ อม (AF)
 ดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (POF)
 ดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน (MOF+ FOF)
- ดัชนีการหยุดซ่ อมเพื่อบํารุ งรักษา (MOF)
- ดัชนีการหยุดซ่ อมฉุกเฉิน (FOF)

รอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
93.48
5.31
1.20
0.64
0.56

96.37
1.57
2.06
1.93
0.12

91.83
7.35
0.81
0.10
0.71

ที่มา: ข้ อมูลจาก: รายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ ว่าดัชนีความพร้ อม (Availability Factor) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด อีกทั ้งยังมีดัชนีการหยุดซ่ อมตามแผน (Planned Outage Factor)
และดัชนีการหยุดซ่ อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor) ที่ตํ่า เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 มีมาตรการในการลดจํานวนการหยุดเดินเครื่ องเพื่อซ่อมบํารุ งนอกแผน และ
ลดระยะเวลาการซ่อมบํารุ งรั กษาให้ สั ้นที่สุด โดยโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 จะมี การ
กําหนดแผนการตรวจซ่อมบํารุงรักษาไว้ ลว่ งหน้ า และกําหนดระยะเวลาการซ่อมบํารุ งตามแผนใน
แต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ทังนี
้ ้ หากเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ด้ วยดัชนีความพร้ อม
กับโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าใกล้ เคียงกับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และเปรี ยบเทียบกับ
ดัชนีความพร้ อมเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าในอเมริ กาเหนือ ซึง่ จัดทําโดย North American Electricity
Reliability Corporation (NERC) ที่เป็ นองค์กรอิสระซึง่ ทําหน้ าที่กํากับดูแลเพื่อให้ ความมัน่ ใจว่า
ระบบไฟฟ้าของอเมริ กาเหนือมีความมัน่ คงจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีค่าดัชนี
ความพร้ อมสูงกว่าโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC มาโดยตลอดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554-2556 และมีค่า
ดั ช นี ค วามพร้ อมสู ง กว่ า ค่ า ดั ช นี ค วามพร้ อมเป้ าหมายที่ โ รงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด
ที่ 1 วางแผนไว้ ทั ง้ นี ้ ในปี 2556 ค่ า ดั ช นี ค วามพร้ อมของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด
ที่ 1 ลดลงเนื่องจากเป็ นช่วงการหยุดซ่อมบํารุงตามแผนขนาดเล็ก (Minor Inspection) ทําให้ ดชั นี
การหยุดซ่อมตามแผนสูงขึ ้นจากร้ อยละ 1.57 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 7.35 ในปี 2556 ส่งผลให้ ค่า
ดัชนีความพร้ อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 91.83 โดยยังคงสูงกว่าดัชนี
ความพร้ อมของโรงไฟฟ้า IPP1 และ NERC ที่ ร้ อยละ 86.27 และร้ อยละ 88.70 ตามลําดับ แต่
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ตํ่ ากว่าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ไม่มีการหยุดซ่อมตามแผนทํ าให้ ค่าดัชนี ความพร้ อมอยู่ที่ร้อย
ละ 99.10
สําหรับดัชนี การหยุดซ่ อมนอกแผนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 1.20,
2.06 และ 0.81 ในปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยในปี 2554 โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 มีความจําเป็ นต้ องหยุดเดินเครื่ องนอกแผน (Reserved Shutdown) เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์ขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ (Gas Shortage) ในขณะที่ปี 2555 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุ ด ที่ 1 มี ก ารปลดเครื่ อ งเนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพก๊ า ซธรรมชาติ และการหยุ ด
เดิ น เครื่ อ งนอกแผน (Reserved
Shutdown) จากการขาดแคลนก๊ าซธรรมชาติ (Gas
Shortage) และสํ า หรั บ ปี 2556 เหตุ ผ ลหลั ก ในที่ ต้ องหยุ ด เดิ น เครื่ อ งมาจากระบบปั๊ มนํ า้ มี
ปั ญหา (circulating water pump trip) และมีการพบรอยแตกของจุดเชื่อมที่ท่อ(Hot Reheat
Line)
ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีแผนการดําเนินงานเพื่อลดการหยุดซ่อมนอกแผนโดยได้
ดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในหลายส่ ว นโดยเฉพาะการกํ า หนดแผนงานการเดิ น เครื่ อ งและ
บํารุ งรั กษาตามแนวทางของโรงไฟฟ้ าต้ นแบบและแผนพัฒนาระบบบริ หารด้ านการผลิตและ
บํารุงรักษาตามแผนปฏิบตั ิการของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ปี 2558 โดยนํากระบวนการ
การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และกระบวนการทํางานมาปรับใช้ และมีการเตรี ยมอะไหล่สํารองเพื่อลด
ระยะเวลาในการซ่อมบํารุง เช่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ได้ จดั ซื ้อปั๊ มสํารองเพื่อลดเวลา
ในการซ่อมบํารุงรักษา
อนึ่ง การหยุดเดินเครื่ องนอกแผน (Reserve shutdown) ในปี 2554 และปี 2555 จาก
เหตุการณ์ gas shortage นัน้ จะไม่กระทบต่อกองทุนรวมฯ เนื่องจาก ภายใต้ สัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หากปรากฏเหตุก ารณ์ ว่า กฟผ. ไม่สามารถจัดหาก๊ าซ
ธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุ ดที่ 1 กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายให้ แก่กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิ ดเหตุการณ์ ข้างต้ น โดยช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวไม่นบั รวมระยะเวลาซึง่ มีการซ่อมแซม หรื อบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตามแผนการบํ ารุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุด ที่ 1 ที่ กํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
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แผนภาพที่ 5: แผนภูมเิ ปรียบเทียบดัชนีค่าความพร้ อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วมของ กฟผ.ในประเทศไทย และดัชนีความพร้ อมเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ
หน่วย: ร้ อยละ
99.10
96.37

95.64
93.48

92.06
88.51 87.76

2554

91.83

91.74

88.70

87.64

2555

โรงไฟฟาพระนครใต้

โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

NERC

เปาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

86.27

2556
โรงไฟฟา IPP1

นอกจากนี ้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 สามารถวัดได้ จากค่าความร้ อนต่อ
หน่วยผลิตโดยค่าความร้ อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อยู่ในระดับดีเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมของ กฟผ. ในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือชุดที่ 1 เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า IPP1 และมีค่าความร้ อนระดับดีกว่า
แผนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนื อ ชุ ด ที่ 1 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการเผาไหม้ เ ชื อ้ เพลิ ง โดยในปี 2556 ค่ า ความร้ อนของ
โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 โรงไฟฟ้ าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้ า IPP1 อยู่ ที่ 7,306,
7,259 และ 7,405 กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมงตามลําดับ
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แผนภาพที่ 6: แผนภูมเิ ปรี ยบเทียบดัชนีค่าความร้ อนของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วมของ กฟผ.ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับเป้าที่วางแผนไว้
หน่วย: กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง

7,310
7,272
7,197

7,405

7,386
7,267

7,405
7,259

7,255 7,241

7,306

7,160

2554
โรงไฟฟาพระนครใต้

(3)

2555
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

2556
โรงไฟฟา IPP1

เปาของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1

การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อชุดที่ 1 มีระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยนําผล
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นกับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อชุ ดที่ 1 จากการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในปี ที่ผ่านมา มาเป็ นส่วนในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ผ่านการประเมินโดยผู้บริ หารเพื่อพิจารณาผลได้ ผลเสีย โดยใช้ วิธีการสนับสนุนพนักงานร่ วมกับ
การสร้ างความผูกพัน เพื่อให้ พนักงาน สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้ าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 จึงมีกรอบยุทธศาสตร์ สําหรับแผนอัตรา
กํ า ลัง คนล่วงหน้ า 10 ปี ระหว่า งปี 2558-2567 ในการสร้ างบุค ลากรรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ ทดแทนการ
บุคลากรที่จะเกษี ยณอายุเพื่อให้ มีจํานวนบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอกับการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 อีกทั ้งยังจัดให้ มีการสัมมนาและฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานอย่าง
เป็ นระบบ โดยเฉพาะด้ านการเดินเครื่ องบํารุงรักษา และด้ านบริ หารจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญ และเรี ยนรู้ ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อชุ ดที่ 1 ให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ รวมถึงมี การจัดทําเส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของทุกตําแหน่งงาน ตลอดจนมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและโอนย้ าย
ผู้ปฎิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะในการทํางานของบุคลากรให้ มีความหลากหลาย ทั ้งนี ้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีการดําเนินการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของพนักงานอย่าง
Key
เป็ นระบบ สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายขององค์ ก ร โดยใช้ ตัว ชี ว้ ัด ความสํ า เร็ จ (KPI:
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Performance Index) ประเมิ นโดยผู้บงั คับบัญชาปี ละ 2 ครั ง้ และมีก ารประเมิ นสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ที่ได้ มีการกําหนดไว้ ในแต่ละตําแหน่งงานมาเป็ นตัวตั ้งในการ
ประเมินพนักงาน รวมทั ้งมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้ วย 3 กิจกรรมหลักคือ 1.
แผนอัตรากําลังคน 10 ปี 2. แผนพัฒนาบุคลากรซึง่ จํานวนบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายต้ องได้ รับ
การพัฒนา โดยวัดความสามารถในการดําเนินการได้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรกลุม่ เป้าหมายตาม
ทิศทางและยุทธศาสตร์ ของสายงาน ได้ ไม่น้อยกว่า 80% และกําหนด Man-day การฝึ กอบรม
เฉลี่ยได้ ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟผ. คือ 7 man-day รวมทั ้งมีการวัดผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร
ด้ านการเรี ยนรู้ (Learning) โดยการใช้ แบบทดสอบ (Post Test) และ 3. แผนสร้ างความผูกพัน
บุคลากรโดยจะมีการวัดผลลัพธ์จากแบบประเมินความผูกพัน
(4)

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 มีการติดตามและประเมินในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย ด้ านพลังงานเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 นําระบบการบริ หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ กฟผ. มาบังคับใช้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ทํางานด้ วยความปลอดภัย อยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนและ
สิ่ง แวดล้ อ มอย่างมี ค วามสุข อี ก ทัง้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ด ที่ 1 ยัง จัด ให้ มี ก ารแต่งตัง้
คณะทํางานเพื่อดูแลตรวจสอบคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องในด้ าน
คุณภาพอากาศ ระดับเสียงในบรรยากาศ และคุณภาพนํ ้าทิ ้ง ให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจากการ
ดําเนินงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ และข้ อกําหนดตั ้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ รับการรับรองมาตรฐาน เกียรติบตั ร และรางวัลต่างๆ ดังนี ้
ปี
2553

เกียรติบตั ร
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
การอนุรักษ์ และเฝ้าระวังลุม่ แม่นํ ้า
เจ้ าพระยาตอนล่าง "ระดับดีเด่น"

2554
EIA Monitoring Awards 2011
2555

การรับรองระบบการจัดการ สิง่ แวดล้ อม
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.14001-2548
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ร่วมกับ สํานักงานสิง่ แวดล้ อม ภาคที่ 6
(นนทบุรี)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.)
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ปี

2556

2557

2.10

เกียรติบตั ร
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.
18001-2542
CSR-DIW Award ประจําปี 2555
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
องค์กรนําร่องต้ นแบบที่มีการจัดทํา
คาร์ บอนฟุตพริน้ ท์
Zero accident ประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับต้ น โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
จากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ ประจําปี
2556
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.
18001-2554
CSR-DIW Continuous Award ประจําปี
2556
Zero accident ประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับต้ น โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
จากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ ประจําปี
2557
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ระดับประเทศ

องค์ กรที่จัด
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน) และ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนสามารถกระทําได้ เป็ นครัง้ คราวในรูปของเงินปั นผลและเงิน
คืนเงินลงทุนจากการลดทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กระทําได้ ตามกฎหมาย
หลักทรั พย์
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2.10.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุน
รวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจ่า ยเงิน ปั น ผลใดๆ จะจ่า ยให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หน่ ว ยลงทุน เมื่ อ รวมแล้ ว ในแต่ล ะรอบปี บัญ ชีไ ม่
น้ อยกว่า ร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ที่ป รั บ ปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราอื่น ตามที่ ก ฎหมายหลักทรั พย์
อนุญาตเป็ นครั ง้ คราว) ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้ รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้น
รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่มี ก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลนัน้ แล้ ว แต่ก รณี เว้ น แต่มีเ หตุจํา เป็ นที่ทํา ให้ ไ ม่
สามารถจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งการได้ โดยในกรณี ด ัง กล่า ว บริ ษัท จัด การจะต้ อ งแจ้ ง เป็ น
หนัง สือ ให้ ผู้ ถ ือ หน่ ว ยลงทุน และสํา นั ก งาน ก.ล.ต. ทราบถึง เหตุจํ า เป็ นดัง กล่า ว ทัง้ นี ้
ภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์
“กําไรสุทธิท่ ปี รั บปรุ งแล้ ว” หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุ งด้ วยรายการ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

การหักกํ า ไรที่ ยังไม่ เ กิ ด ขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมิ นค่ า ทรั พย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทัง้ การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่ นตามแนวทางที่ สํา นั ก งาน
ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวมฯ

(ข)

การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่ กันไว้ เพื่ อซ่อมแซม บํารุ งรั กษาหรื อปรั บปรุ งกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตาม
แผนที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนั งสือชี ช้ วน
หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หรื อตามที่ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนมีมติอนุมตั ิ

(ค)

การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของ
กองทุนรวมฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในหัวข้ อ 3 “นโยบาย
การกู้ ยื ม เงิ น” หรื อ ที่ บริ ษั ทจั ด การได้ แจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อหน่ ว ยลงทุ น ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี ้
กองทุนรวมฯ ไม่มีนโยบายการกู้ยืมเงิน

(ง)

การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนชนิด
ที่ให้ สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทน หรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก ทังนี
้ ้ กองทุน
รวมฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหน่ วยลงทุน โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายมีสิทธิได้ รับ
หน่ วยลงทุนเท่ากันทุกราย
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ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสํารองตามรายการตามข้ อ (ข) (ค)
และ (ง) ข้ างต้ นได้ ในจํ านวนไม่เกิ นกว่าผลลัพ ธ์ ของจํ านวนเงิ นที่ มีภาระตามข้ อ (ข) และ (ค)
ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
จากกําไรสะสมได้

(3)

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จา่ ยเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ น
การจ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วตาม (1) และ/หรื อ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้ างต้ น

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรั พย์ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวมฯ ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั ้น ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการ
โดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
2.10.2 เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จา่ ยเงินปั นผลในครัง้ นั ้นและให้ ยกไปจ่ายเงินปั น
ผลพร้ อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
2.10.3 วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
(1)

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกี่ยวข้ องหรื อรอบการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณี การ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั ้น
โดยในกรณี ที่ บริ ษัทจั ดการไม่ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจั ดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(2)

บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน และอัตราเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

(ข)

ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
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(ค)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่อ ปรากฏอยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนเท่านันที
้ ่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
(3)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่ วยลงทุน หรื อเป็ น
เช็ค ขีด คร่ อ มเฉพาะสั ่ง จ่า ยในนามผู้ ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ตามชื ่ อ และที ่อ ยู่ที ่ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน

(4)

ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํ านวนดังกล่าวไปใช้ เพื่ อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ

ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในรูปของหน่ วยลงทุนได้
2.10.4 ข้ อจํากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับความในเรื่ องข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดหรื อผู้ลงทุนต่ างด้ าวใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วย
ลงทุน ” บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ้น หรื อผู้
ลงทุนต่ างด้ าวนั ้นเฉพาะหน่ วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กําหนด เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ น
ตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผู้ ถือหน่ วยลงทุนหรื อกลุ่ มบุ คคลเดี ยวกัน ของผู้ ถือหน่ วยลงทุ นหรื อ ผู้ ล งทุน ต่ า งด้ า วซึ่งถื อหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่ วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่
้
กําหนดนัน้ ทัง้ นี ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถื อว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนทังปวง
รับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นํามา
รวมคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ จนกว่าจะมีการเลิกกองทุนรวมฯ
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่ วยลงทุน
ที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนันให้
้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของแต่ละ
ราย
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โปรดพิจารณาข้ อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้ กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 8.8.2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่ วยลงทุนในจํานวนที่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานอื่น ใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้นโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแล้ ว
2.10.5 การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิได้ รับเงินจากการลดทุนเป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะมี
สิทธิได้ รับตามอัตราส่วนการถื อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มี สภาพคล่องส่วนเกินเกิ นกว่าที่
กองทุนรวมฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ และกองทุนรวมฯ ลดทุนจดทะเบียน
ทั ้งนี ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนในหัวข้ อ 7.3 “การลดเงิ นทุนจดทะเบี ยน”
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3.

นโยบายการกู้ยืมเงิน
กองทุนรวมฯ ไม่ มีนโยบายที่ จะก่อหนี ท้ ัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ ตาม หากกองทุนรวมฯ ประสงค์ จะ
พิจารณาทําการก่อหนี ้ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนและจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด
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4.

ข้ อมูลทางการเงินและการดําเนินงานและการแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน

4.1

ผลการดําเนินงานในอดีตสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

บาท

12,301,734,229

13,095,750,863

10,837,625,578

(10,404,683,017)

(10,407,119,988)

(8,559,259,700)

1,897,051,212

2,688,630,875

2,278,365,878

2,465,278

4,940,606

4,631,503

1,899,516,490

2,693,571,481

2,282,997,381

(306,211,512)

(333,818,633)

(284,723,711)

(1,660,554)

(94,092)

(550,000)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(307,872,066)

(333,912,725)

(285,273,711)

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน

1,591,644,424

2,359,658,756

1,997,723,670

ต้ นทุนทางการเงิน

(254,692,212)

(279,325,342)

(284,562,753)

กําไรสุทธิ

1,336,952,212

2,080,333,414

1,713,160,917

รายได้ จากการขายไฟฟ้า
ต้ นทุนขายไฟฟ้า
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอื่น

ในปี พ.ศ. 2556 รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่เข้ าระบบส่งลดลงร้ อยละ
6.06 จากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรายได้ จริ งจากการผลิตของโรงไฟฟ้าทั ้งหมดของ กฟผ. ลดลง ส่งผลให้ การปั นส่วน
รายได้ ให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลง ในส่วนต้ นทุนขายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 นั ้น มี
ระดับที่ค่อนข้ างคงที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีอตั ราผลิตไฟฟ้า
คงที่ และไม่ได้ มี การหยุดเพื่อซ่อมบํารุ งรั กษาตามแผนซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ครัง้ ใหญ่
เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ 8.27 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กฟผ.
มีค่าใช้ จ่ายตามโครงการเกษี ยณอายุก่อนกําหนดและโครงการออกจากงานด้ วยความยินดีทั ้ง 2 ฝ่ าย ทั ้งนี ้ จากข้ อมูล
ข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า การลดลงของกําไรขั ้นต้ นและกําไรสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ในอัตราร้ อยละ 29.44 และร้ อยละ
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35.73 ตามลําดับ เกิดจากการลดลงของรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ชึ่งส่งผลให้ การปั นส่วนรายได้ แก่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ลดลงด้ วย
4.2

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุน
รวมฯ สําหรั บปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้
รายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า

1,194

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริ หารกองทุนรวมฯ

(43)
(67)

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

1,084

กําไรสุทธิ
ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่ งสําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร
(อัตราการปั นส่วนกําไร ร้ อยละ 98.50)

1,068

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(อัตราการแบ่งปั น ร้ อยละ 98.50)

677
1,745

รวม
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

2,142,808,821

เงินที่จ่ายคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :

บาท

กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งต่อหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วยลงทุน)

0.50

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
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สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน่ วย: ล้ านบาท
(บาทต่อหน่วยลงทุน)

0.31
0.81

รวมเงินจ่ ายคืนต่ อหน่ วยลงทุน
4.2.1

การประเมินค่ ายุตธิ รรม
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดให้ มีผ้ ปู ระเมินค่าอิสระที่ได้ รับอนุญาตจาก สํานั กงาน ก.ล.ต. เพื่อทําการ
ทบทวนมูลค่าของกองทุนรวมฯ ตามระยะเวลาอันสมควรและดําเนินให้ เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง ซึง่
บริ ษัทจัดการคาดการณ์วา่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนั ้น ผลกําไรหรื อขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ ้นในภายหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนรวมฯ จะไม่มีผลกระทบต่อประมาณ
การงบกํ าไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐาน เนื่ องจากกํ าไรที่
สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรคิดจากส่วนที่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินค่าของ
กองทุนรวมฯ

4.2.2

การจ่ ายเงินปั นผลและการลดทุน
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผล ซึง่ มาจากการปั นส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
เมื่อกองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิหรื อกําไรสะสม โดยกองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วประจําปี ทั ้งนี ้ กําไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นกําไรสุทธิที่ไม่
รวมรายการกํ า ไรหรื อ ขาดทุน ที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง จากการประเมิ น ค่ า ราคากองทุ น รวมฯ ประจํ า รอบ
ระยะเวลาบัญชีนั ้น และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสมในงวดบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจะจ่ายเงิน
ปั นผลจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ นต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมฯ เกิดยอด
ขาดทุนสะสม
บริ ษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน โดยการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมฯ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทจัดการประมาณการว่าจะจ่ายเงินปั นผลจากกระแส
เงินสดรับจากรายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในอัตราร้ อยละ 98.50 ของรายได้
ทั ้งหมดที่จะได้ รับจาก กฟผ. ในปี ประมาณการ พ.ศ. 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,745 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ น
รายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่รับรู้ ในงบประมาณการกําไรขาดทุนจํานวน 1,068
ล้ านบาท และถือเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินจํานวน 677 ล้ านบาท
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4.2.3

จํานวนหน่ วยลงทุน
จํานวนหน่ วยลงทุนภายหลังการนําเสนอขายหน่ วยลงทุนคิดจากมูลค่าจ่ายซื ้อในอัตราร้ อยละ 100 ของ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และที่ราคาเสนอขายต่อหน่วยที่ราคา 10 บาทต่อหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน
จริ งจึงอาจมีความแตกต่างจากจํานวนหน่ วยลงทุนตามสมมติฐาน

4.2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี
ประมาณการข้ างต้ นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประมาณการงบกํ า ไรขาดทุนและการแบ่ง ปั นส่ว นแบ่ง สํา หรั บผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุน ตาม
สมมติฐานข้ างต้ นอย่างมีสาระสําคัญ

4.2.5

สมมติฐานอื่นๆ
ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานสําหรับปี
ประมาณการ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ ้นโดยมีข้อสมมติฐานอื่นเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้


ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในระหว่างปี ประมาณการ พ.ศ. 2558



ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมในปี ประมาณการ พ.ศ. 2558



ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้ านภาษี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีสาระสําคัญ



สัญญาทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ มีผลบังคับใช้ ได้ และสามารถปฏิบตั ิได้ ตามที่ระบุใน
สัญญา

4.2.6

การวิเคราะห์ ความผันผวน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานได้ จดั ทําขึ ้น
ตามสมมติฐานที่เป็ นสาระสําคัญดังที่กล่าวไว้ ในข้ างต้ น ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วน
แบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐาน มีความเสี่ยงจากปั จจัยดังต่อไปนี ้


เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ดี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ได้ ทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) ภายใต้ สมมติฐานว่าจะมี ผลใน 60 วันหลังจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1
หยุดเครื่ อง ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ต้ องแบกรับค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นในช่วง 60 วันแรก
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ไม่สามารถเดินเครื่ องตามชั่วโมงการผลิตในข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการซื ้อไฟฟ้าได้ หรื อ หยุดเครื่ องโดยไม่แจ้ งต่อศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่ง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะถูกปรับแต่ค่าปรับจะไม่เกินร้ อยละ 2 ของค่ าความพร้ อม
จ่ ายเต็มจํานวน (Full Availability Payment)

ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างชัดเจน และตัวเลขที่ประมาณ
การไว้ ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐาน
อาจแตกต่างจากที่จะเกิดขึ ้นจริ
4.2.7

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้
ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานแสดงไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เกณฑ์ ในการจัดทําประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรั บผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามสมมติฐาน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐาน
ประกอบด้ วยข้ อมูลของประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามสมมติฐาน สมมติฐานที่เกี่ยวข้ อง และหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุน
และการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานแต่มิได้ รวมถึงงบการเงินเต็ม
รูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง ดังนั ้น ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
แบ่งปั นส่วนแบ่ง สํ าหรั บผู้ ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานจึงมิ ไ ด้ แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้ องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่ง
สํ า หรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามสมมติ ฐ านเป็ นนโยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกับ นโยบายบัญ ชี ข อง
กองทุนรวมฯ

(2)

การรับรู้ รายได้
รายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
แบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง

(3)

ค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
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(4)

ภาษีเงินได้
กองทุนรวมฯ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามสมมติฐาน

4.3

การปรั บปรุ งประมาณการการด้ อยค่ าของมูลค่ าเงินลงทุนเป็ นวิธีเส้ นตรง (Straight Line Basis) และการปั น
ส่ วนแบ่ งกําไรตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ (หลักความระมัดระวัง)
ภายใต้ การประมาณการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีเส้ นตรง (Straight Line) ที่กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนที่
มูลค่า 20,859 – 22,671 ล้ านบาท ซึง่ จะทยอยรับรู้รายได้ เป็ นเส้ นตรงประมาณปี ละ 1,043 – 1,134 ล้ านบาท บวก
กับรายได้ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยสําหรับการประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคต ซึ่งมี
การประมาณการว่าจะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้ วบนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่ได้ รับจาก กฟผ.
และการลดเงินทุนจดทะเบียนจากการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในอัตราร้ อยละ 98.50 เป็ นจํานวนเงินประมาณ
1,745 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประมาณการรายได้ ของกองทุนรวมฯ และการแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสําหรั บผู้ถือหน่ วย
ประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคต
ของกองทุนรวมฯ
หน่ วย: ล้ านบาท
กรณีมลู ค่าการเข้ า
ลงทุนตํ่าสุด

รวมเงินทัง้ หมดที่กองทุนรวมฯ ได้ รับจากกฟผ.

กรณีมลู ค่าการเข้ า
ลงทุนสูงสุด

1,882

1,882

(1,043)

(1,134)

รายได้ ผลประโยชน์ จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

839

748

รายได้ ผลประโยชน์ จากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

839

748

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จา่ ยในการบริหารกองทุนรวมฯ

(43)

(43)

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

(67)

(67)

กําไรสุทธิ

729

638

การด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนโดยวิธีเส้ นตรง

ค่ าใช้ จ่าย
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ประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคต
ของกองทุนรวมฯ
หน่ วย: ล้ านบาท
ประมาณการจํานวนส่ วนแบ่ งสําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร
(อัตราการปั นส่วนกําไร ร้ อยละ 98.50)
การลดเงินทุนจดทะเบียนจากการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน
(อัตราการแบ่งปั น ร้ อยละ 98.50)
รวม

718

628

1,027
1,745

1,117
1,745

หมายเหตุ: การประมาณการรายได้ ของกองทุนรวมฯ และการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นการแสดงข้ อมูลเพื่อให้ นัก
ลงทุนสามารถทําความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็ นการทัว่ ไปในรู ปแบบการคํานวนการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีเส้ นตรงเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอาจแตกต่างจากวิธีปฏิบตั ืจริ ง

ตัวอย่างการคํ านวณอัตราส่วนแบ่งปั นส่วนของกองทุ นรวมฯ บนประมาณการรายได้ 12 เดื อนในอนาคตของ
กองทุนรวมฯ

อายุของกองทุนรวมฯ
ประมาณอัตราส่วนแบ่งปั นส่วนที่จา่ ยแก่ผ้ ถู ือหน่วย (ร้ อยละ)
คิดเป็ นอัตราเงินคืนทุนเฉลี่ยต่อปี (ร้ อยละ)
คิดเป็ นอัตราส่วนแบ่งกําไรสุทธิต่อปี (ร้ อยละ)

ประมาณการรายได้ 12 เดือนในอนาคต
ของกองทุนรวมฯ
กรณีมูลค่ าตํ่าสุด
กรณีมูลค่ าสูงสุด
20
20
8.37
7.70
4.93
4.93
3.44
2.77

การประมาณการเงินคืนทุนเฉลี่ยต่อปี อาจมีความแตกต่างโดยขึ ้นอยู่กบั มูลค่าการเข้ าลงทุนในวันที่กองทุนรวมฯ เข้ า
ลงทุนสําเร็ จ และผลการดําเนินงานจริ งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 และการประมาณการเงินลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ด้ วยวิธีการแบบเส้ นตรง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถทําความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการ
แสดงผลการดําเนินงานเป็ นการทัว่ ไป ในรู ปแบบการคํานวนการด้ อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีเส้ นตรง ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงเงินลงทุนที่ถกู ทยอยคืนในแต่ละปี ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการคืนเงินลงทุนเป็ นเส้ นตรง ซึง่ การประยุกต์ใช้
วิ ธี ล ดทุน แบบเส้ น ตรงอาจมี ค วามแตกต่ า งจากแนวทางของมาตรฐานบัญ ชี ที่ ส ภาวิ ช าชี พ บัญ ชี กํ า หนด และ
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศของสํานั กงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรั พย์ ที่ประกาศใช้ ในปั จจุบนั และอนาคตได้
โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทังประมาณการงบกํ
้
าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติที่แสดงไว้ ในข้ อ 4.2
“ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการแบ่ งปั นส่ วนแบ่งสํ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติ ฐานของกองทุนรวมฯ
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สํ าหรับปี ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม พ.ศ 2558 ถึ งวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558” และพิจารณาข้ อสมมติฐานดังกล่าว
ตลอดจนข้ อมูลทางการเงินอย่างถี่ ถ้วน โดยใช้ วิจารณญาณของตนเองอย่างถี่ ถ้วนเกี่ ยวกับผลการดําเนินงานใน
อนาคตของกองทุนรวมฯ
4.4

การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ในการโฆษณาผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ นั ้น ที่ปรึ กษาทางการเงินต้ องแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึง
ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินถูกกําหนดให้ จดั ทํางบกําไรขาดทุน
และการแบ่งปั นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ สําหรับปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ รวมถึงข้ อมูลจํานวนเงินที่สามารถปั นเป็ นส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วย
ลงทุน และประมาณการจํานวนส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมมติฐานของกองทุน
้ ่บนรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่
รวมฯ ที่ใช้ ในการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมฯ ตังอยู
กําหนดไว้ ล่วงหน้ า ซึ่งส่วนใหญ่ได้ ถูกกําหนดไว้ อย่างแน่นอนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ ายและไม่คาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมีนยั สําคัญระหว่างประมาณการ นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่า
หากที่ปรึ กษาทางการเงินเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
ข้ อมูลดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนมีความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนในอนาคต ตลอดจนความเสี่ยง
ของกองทุนรวมฯ ได้
ด้ วยเหตุดังกล่าวข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินจึง มี เหตุผ ลและความจํ าเป็ นที่ จะไม่เปิ ดเผยรายละเอีย ดข้ อมูล
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และใน
หนั งสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามประกาศ สธ.

16/2556 ได้ และขอให้ สํานั กงาน

ก.ล.ต. ผ่ อ นผัน ไม่ นํ า หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขดัง กล่า วมาใช้ บัง คับ การโฆษณาข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ตัว เลขที่ แ สดงถึ ง
ประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมฯ
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5.

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุ น รวมฯ โดยบริ ษั ท จั ด การกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งกระทํ า ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ดงั ต่อไปนี ้

5.1

การทําธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.1.1

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในหัวข้ อนี ้ คําว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 และ
ประกาศ สน. 29/2549 ซึง่ รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(ก)

บริษัทจัดการ

(ข)

บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัท
จัดการซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ

(ค)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
้
อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้ นแต่บคุ คลตาม (ข) เป็ น
บริ ษัทที่จดั ตั ้งในต่างประเทศ

(ง)

นิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด หรื อจํานวนหุ้นส่วน

(จ)

นิ ติ บุค คลที่ มี บุค คลที่ ถื อหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่ว นเกิ น ร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหุ้นที่ จํา หน่ า ยได้ แล้ ว
ทังหมด
้
หรื อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัทจัดการด้ วย

(ฉ)

ผู้บริ หารของบริษัทจัดการ

(ช)

ผู้จัดการกองทุนรวมฯ

(ซ)

นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (ฉ) หรื อ (ช) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้

(ฌ)

ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ
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(ญ)

บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ

(ฎ)

ที่ปรึ กษาที่ให้ คําปรึ กษา หรื อคําแนะนําเกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการบริ หาร
จัดการทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

(ฏ)

กองทุนอื่น (กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคล) ที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

(ฐ)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฑ)

ผู้บริ หารทรัพย์สิน

(ฒ)

บุคคลที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรื อ (ฑ) เกินร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
้
คคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรื อ (ฑ) แล้ วแต่กรณี ซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ
ทังหมดของบุ

(ณ)

บุคคลที่ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฒ) เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทัง้ หมด หรื อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิ ใช่หน่วยงานของรั ฐ เว้ นแต่บุคคลตาม
(ฒ) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตั ้งในต่างประเทศ

(ด)

นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ญ) (ฎ) (ฐ) หรื อ (ฑ) ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกิน
กว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อจํานวนหุ้นส่วน

(ต)

บุคคลที่มีอํานาจควบคุมบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) หรื อบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) ที่มีอํานาจควบคุม
บุคคลอื่นตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(ถ)

บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของกองทุนรวมฯ โดยให้ มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคํา
ว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ ของข้ อนี ้ คําว่า “หน่ วยงานของรั ฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่ว นท้ อ งถิ่ น กองทุน เพื่ อ การฟื ้น ฟูแ ละพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น สํ า นัก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ว น
พระมหากษัตริ ย์ และหน่วยงานอื่นตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั ง้ นี ้ ให้ “บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง” รวมถึ ง บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศแก้ ไข หรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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5.1.2

ข้ อกําหนดทั่วไป
เงื่อนไขและข้ อกํ าหนดทั่วไปในการเข้ าทํ าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สํานั กงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดมีดงั ต่อไปนี ้

5.1.3

และ

(1)

ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัทจัดการ
จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทํ าที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

(2)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่
ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม

(3)

บุคคลที่มีส่วนได้ เสีย กับการทํ าธุรกรรมจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทํ าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

(4)

การคิ ด ค่าใช้ จ่า ยที่ เกิ ดขึน้ จากการเข้ า ทํ าธุร กรรมกับ บุ คคลที่เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานจากกองทุนรวมฯ ต้ องอยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

การดําเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีดงั ต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนด
ข้ างต้ นแล้ ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1)

การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3
ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั
ส่วนราชการหรื อองค์ การของรั ฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้ องค์ การของรั ฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตั ้งกิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึง่ ไม่มี
ฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึง่ ได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(2)

การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาที่เกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการหรื อการจัดหาประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า
20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มี
การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
หรื อ
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(3)

5.1.4

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัด
ความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน” ทําธุรกรรมตามข้ อ (1) หรื อข้ อ (2)
ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เมื่ อมี การจดทะเบียนจัด ตัง้ กองทุนรวมฯ กับสํานั กงาน ก.ล.ต. การลงทุนของกองทุนรวมฯ จะ
ประกอบด้ วยการโอนสิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ค่า ความพร้ อมจ่ า ยในอนาคตของกิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. ต่อไป
เมื่ อการจองซื ้อหน่ วยลงทุน และการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวมฯ กับสํานั กงาน ก.ล.ต. เสร็ จสิ ้น
กฟผ. จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทั ้งหมดในการเสนอขายครั ง้ แรก และจะมีผลทําให้ กฟผ. เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมฯ
การทํ าธุรกรรมเกี่ ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานระหว่างกองทุนรวมฯ และ กฟผ. หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของ กฟผ. หรื อระหว่างกองทุนรวมฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทําภายใต้ เงื่อนไขที่
เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานั กงาน ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนดบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทุน
รวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้ าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เ กี่ยวข้ องตามที่ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ประกาศ และ/หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ กองทุ น รวมฯ จะทํ า การเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาด
หลักทรั พย์ รวมทั ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ
และในรายงานประจําปี ของกองทุนรวมฯ ด้ วย

5.2

ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยม และเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ รวมทั ้งงบการเงิน
(ทั ้งรายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน
หรื อผลประกอบการของกองทุนรวมฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กําหนด
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5.2.1

การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ และผู้ถือหน่ วย
ลงทุน
เหตุการณ์สําคัญที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั ้งกองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
ครั ้งแรกซึ่งเป็ นผลให้ ต้องยุติการเสนอขายครั ง้ แรก ให้ บริ ษัทจัดการรายงานให้ สํานั กงาน
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่ วยลงทุนนั ้น
กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 14.1 เรื่ อง “การยกเลิ กการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ โดย
สมัครใจ”

(2)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้
หรื อควรรู้ ถึงกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน”

(3)

เมื่ อ สิ น้ สุด การเสนอขายหน่ วยลงทุ น หากปรากฏกรณี อัน ทํ า ให้ ก ารอนุ มัติ จั ด ตัง้ กองทุ น
้
นรวมฯ ได้ บริ ษัทจัดการ
รวมฯ ของสํานั กงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถจัดตังกองทุ
จะต้ องแจ้ งต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ให้ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่ วยลงทุน

(4)

เมื่อเกิดกรณีที่อาจทําให้ ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
และผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ชกั ช้ า และในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ให้ บริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

(5)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ (ใน
กรณี ที่กองทุนรวมฯ มีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ) โดยไม่
ชักช้ า เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินของ
กองทุนรวมฯ ที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญ

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ 10.1.2 “หน้าที ่
และความรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดการ”
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5.2.2

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดสําหรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน
เมื่ อหน่ วยลงทุนได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
รายงานข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ ในเรื่ องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

วันกํ าหนดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน และวาระการประชุม หรื อในกรณี ขอความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ งกํ าหนดวันสุดท้ ายของ
การรับหนังสือแจ้ งมติด้วย

(2)

มติกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน หรื อวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน
เพื่อการประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อวันให้ สิทธิใดๆ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน

(3)

กองทุนรวมฯ จ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล

(4)

มติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่ วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน

(5)

การออกหน่ วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)

(6)

การดํ าเนินการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ใน
สาระสําคัญ

(7)

การก่อภาระผูกพันแก่ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ อย่างมีนยั สําคัญ

(8)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(9)

การเกิดเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ อง
รายงานเรื่ องดังกล่าวพร้ อมเหตุผล

(10)

การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ต่ อ กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่ วยลงทุน

(11)

การประกาศเลิกกองทุนรวมฯ

(12)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
หน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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(13)

กิจ การโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ม าหรื อจํ า หน่า ยไปซึ่ง สัญ ญาทางการค้ าที่ สํ าคัญ ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ

(14)

การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(15)

มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(16)

การผิดนัดชําระหนี ้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ ยวกับการรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนรวมฯ ซึง่ มีมลู ค่าตั ้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน
รวมฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทั ้งแนวทางในการแก้ ไขเหตุดงั กล่าว

(17)

กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ เกี่ ย วข้ องมี ก ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สําคัญ การพัฒนาที่ สําคัญ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากร เทคโนโลยี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และตลาด หรื อ การค้ นพบที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ

(18)

กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ องมีข้อพิพาทที่สําคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมฯ เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุนรวมฯ
เป็ นต้ น

(19)

กองทุนรวมฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ

(20)

กองทุนรวมฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(21)

กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชําระบัญชี

(22)

การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ สํ า คั ญ ของกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ เ กี่ ย วข้ องโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(23)

กรณีใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อการตัดสินใจลงทุน
หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุน

(24)

การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนรวมฯ ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์

(25)

การเปลี่ยนแปลงของนายทะเบียน หรื อสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
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5.2.3

(26)

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ มูลค่ าของหน่ วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุนรวมฯ รายงานประจําปี ของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด ทัง้ นี ้ บริ ษัท จั ด การต้ องดํ า เนิ น การเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.2.3 “งบการเงิ น” หรื อ 5.2.4 “รายงาน
ประจํ าปี ” หรื อ 5.2.6 “การรายงานมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ” ตามแต่กรณี

(27)

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรั พย์ กําหนด

(28)

ข้ อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี ้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมฯ มีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ )
(1)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทั ้งนี ้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละไตรมาส และ

(2)

งบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ทั ้งนี ้ ภายใน 3
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

ในกรณี ที่ บริ ษัท จั ดการได้ นํ าส่งงบการเงิ นประจํ างวดการบัญ ชี ของกองทุนรวมฯ ตามข้ อ (2) ให้ แก่
สํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ ให้ ถือว่าบริ ษัท
จัดการได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้ อ (1) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
งบการเงินจะต้ องจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรื อ
วิธีการต้ นทุน บริษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านัน้
5.2.4

รายงานประจําปี
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทําและส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวมฯ ให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนและสํานั กงาน
ก.ล.ต. และในกรณี ที่กองทุนรวมฯ มีหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ให้
จัดส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ
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หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ มีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มี
ข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนรวมฯ ไว้ ในรายงานประจําปี ของกองทุนรวมฯ
ที่จะจัดส่งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
5.2.5

การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่ แล้ วเสร็จ
ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ าของโครงการ ทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับนับแต่วนั สุดท้ ายของกําหนดเวลา 6 เดือน หรื อ
ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กําหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์

5.2.6

การรายงานมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน เป็ นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิน้ ไตรมาส กรุ ณาพิจารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.1 “การ
คํานวณมูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”

5.2.7

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การต่ า งๆ ตามกฎ ระเบี ย บ และวิ ธีก ารที่ กํ า หนดไว้ ข้ า งต้ น เว้ น แต่ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานั กงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ ทําการแก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด ออกคําสัง่ หรื ออนุญาตเป็ นประการอื่น ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิไปตามการแก้ ไข
เพิ่มเติม การประกาศกําหนด คําสัง่ หรื อคําอนุญาตนัน้ โดยถือว่าได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว

5.3

คํารั บรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับธุรกรรม
การได้ มาซึ่งสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ กฟผ. จะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ ดังนัน้ กฟผ. และนิติบคุ คลอื่นที่กฟผ. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้มี
อํานาจควบคุมจึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมฯ และการที่กองทุนรวมฯ เข้ าทําธุรกรรมดังต่อไปนี ้ จะ
ถือเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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การเข้ าทําธุรกรรมระหว่ างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อม
จ่ าย
ภายหลังจากหรื อในวันเดียวกันกับวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมฯ เข้ า
ทําสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายกับ กฟผ. เพื่อเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
คํารั บรองของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้แลผลประโยชน์ ให้ คํารั บรองว่าธุรกรรมที่ กองทุนรวมฯ จะเข้ าทําสั ญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายกับ กฟผ. จึงเป็ นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หากแต่มีเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพล
ที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความเห็นว่า กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
ในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีความสมเหตุสมผลเนื่องด้ วยเหตุผล ดังนี ้
1.

จากรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
โดยใช้ ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 ประเภท ได้ แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งผล
การศึกษาได้ นําเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็ นทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เหมาะสมที่ จะใช้ ในการระดมทุน
เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่มีลกั ษณะที่เข้ าใจได้ ง่ายถึงความสัมพันธ์ ในการสร้ างรายได้ อีกทังการผลิ
้
ตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวัดจํานวนหน่วยที่ผลิตได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ รายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย ได้ เ สนอให้ ก องทุ น รวมฯ เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค่ า ความพร้ อมจ่ า ยของโรงไฟฟ้ า
เนื่องจาก รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย เป็ นรายได้ ค่าตอบแทนตามความพร้ อมของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึ ้นกับการจ่ายไฟฟ้าเข้ าสูร่ ะบบ จึงทําให้ กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยง
ตํ่า และมีผลตอบแทนที่ค่อนข้ างจะแน่นอน ดังนั ้น จึงสรุ ปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้ นไปที่
ทรัพย์สนิ ประเภทโรงไฟฟ้าเป็ นหลัก เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมฯ
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2.

เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า โดยใช้ โ รงไฟฟ้ าพลัง งานความร้ อนร่ ว มของ กฟผ. เป็ นเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ กัน
แพร่หลายทัว่ โลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 เป็ นโรงไฟฟ้าที่ดําเนินงานอยู่ในปั จจุบนั และเป็ นโครงการที่แล้ วเสร็ จ จึงมีความแน่นอนในการก่อให้ เกิด
รายได้ แก่กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการดําเนินงานตลอดจนการบํารุ งรักษา
ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเป็ นประเภทของโรงไฟฟ้าที่
เหมาะสมในการนํารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอนาคตมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ

3.

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้ างรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายที่จะส่งมอบให้ กองทุนรวมฯ แล้ วจะเห็น
ได้ ว่า ลักษณะอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคตไม่ได้ ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้ รับในอนาคต ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายได้ หลัก
ของกองทุนรวมฯ ขึ ้นอยู่กบั จํานวนชัว่ โมงความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ประสิทธิภาพในการเดินเครื่ อง และการบํารุงรักษา เป็ นหลัก จึงทํา
ให้ กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ ที่มนั่ คง

4.

ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ในกรณี ที่กองทุนรวมฯ ใช้ สิทธิ บอกเลิก
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กองทุนรวมฯ มี สิทธิได้ รับเงินอย่างน้ อยเท่ากับ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ (ซึ่งคํานวณจากประมาณการรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่กองทุนรวมฯ
จะได้ รับนับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จจนถึงวันสิ ้นสุดของสัญญา) และในกรณี ที่การเลิก
สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กฟผ. ภายใต้
สั ญญาการเข้ าลงทุน ในรายได้ ค่ าความพร้ อมจ่ า ย กองทุ นรวมฯ จะมี สิ ทธิ ได้ รับ ค่ าปรั บกรณี ผิด
สัญญา นอกเหนือจากมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ

5.

กฟผ. จะได้ ดําเนินการจัดหากรมธรรม์ประกันวินาศภัย โดยเป็ นทั ้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
สําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อคุ้มครองความเสียหายดังนี ้
-

ประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial
All risk and Machinery Breakdown Insurance)
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)

ในกรณีของประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่ องจักร (Industrial
All risk and Machinery Breakdown Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) นัน้ กฟผ. ตกลงที่ จะดํ าเนินการจัดหาประกันภัย 2 ประเภทดังกล่าวไว้ แล้ วก่อนการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ โดยได้ พิจารณาตามความเหมาะสมในความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรม
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ประเภทเดียวกัน โดยกฟผ. จะเป็ นผู้ชําระเบี ้ยประกัน และจะหักค่าเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวออกจากรายได้
ค่ าความพร้ อมจ่ ายที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส ทังนี
้ ้ ในการจัดหาประกันภัยนั ้น
กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุนรวมฯ เข้ ามามีสว่ นร่วมพิจารณาขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้ วย
ในกรณีของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความ
รุ นแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) นัน้ กฟผ. ได้ ดําเนินการจัดหาไว้ แล้ วก่อนการจัดตั ้ง
กองทุนรวมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยค่าเบี ้ยประกันในปี 2558
จะไม่ถกู หักออกจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ ดังนั ้น กองทุนรวมฯ จึง
ไม่ได้ รับผลกระทบจากค่าเบี ้ยประกันภัยในส่วนนี ้ในปี 2558
สําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทัง้ 4 ประเภทข้ างต้ นในครัง้ ต่อๆ ไป ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ตกลงที่จะดํ าเนินการจัดหาประกันภัยตามประเภทซึ่งธุรกิจหรื อ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันพึงมีตามที่กองทุนรวมฯ ร้ องขอ โดยกฟผ. จะเป็ นผู้ชําระเบี ้ยประกันทั ้ง 4
ประเภทข้ างต้ นในครัง้ ต่อๆ ไปและจะหักค่าเบี ้ยประกันดังกล่าวออกจากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่จะส่ง
มอบให้ กองทุนรวมฯ ในแต่ละไตรมาส โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้ กองทุนรวมฯ
เข้ ามามีสว่ นร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัยด้ วย
อนึ่ง กฟผ. จะเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยทั ้ง 4 ประเภทข้ างต้ น เนื่องจาก กฟผ. ยัง
เป็ นเจ้ า ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 อยู่ อย่า งไรก็ด ี หากเกิด เหตุซึ ่ง เป็ นเหตุที่ส ามารถ
เรี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย กรณีธุร กิจ หยุด ชะงัก ได้ นั ้น กฟผ. มีห น้ า ที่นํา เงิน ที่ไ ด้ รับ จากการ
ประกันภัยดังกล่าว ส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ดังนั ้น การที่กองทุนรวมฯ สามารถกําหนดขอบเขต เงื่อนไข และวงเงินประกันภัย ตลอดจนมี
โอกาสได้ รับการชดเชยจาก กฟผ. ตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุด ชะงัก ดังที่กล่า วข้ างต้ นจึง
ช่ว ยลดความเสี่ย งแก่ก องทุน รวมฯ ได้ เ มื่อ เกิด เหตุก ารณ์ ที่อ ยู่ภ ายใต้ ค วามคุ้ม ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักนัน้
ผลกระทบที่กองทุนรวมฯ อาจได้ รับจากการเข้ าทําธุรกรรม
1.

เนื่องจากการเข้ าลงทุนนี ้เป็ นการลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายซึง่ เป็ นรายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
และไม่สามารถกําหนดจํานวนรายได้ ดังกล่าวให้ เป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้ าทําสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย ฉะนั ้น การใช้ สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย จึงอาจถูกโต้ แย้ งได้ ว่ากองทุนรวมฯ ในฐานะผู้เข้ าลงทุนไม่มีสิทธิได้ รับ
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายจนกว่ารายได้ ดังกล่าวจะเกิ ดขึน้ จริ ง ดังนัน้ ในกรณี ที่มีการโต้ แย้ งสิทธิ ของ
กองทุนรวมฯ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายก่อนที่จะมีรายได้ เกิดขึ ้นจริ งและส่งมอบให้
กองทุนรวมฯ สิทธิของกองทุนรวมฯ ภายใต้ สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอันที่จะ
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เรี ยกร้ องเอาจาก กฟผ. นัน้ จึงเป็ นเพียงสิทธิตามสัญญา (บุคคลสิทธิ) และจะไม่ดีไปกว่าสิทธิเจ้ าหนี ้ไม่มี
ประกันรายอื่นของ กฟผ. หรื อผู้มีบรุ ิ มสิทธิและสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย (ถ้ ามี) ดังนัน้ ในกรณีที่ กฟผ. มี
ทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกราย กองทุนรวมฯ อาจไม่ได้ รับชําระหนี ้รายได้ ค่าความ
พร้ อมจ่ ายจาก กฟผ. เต็มจํานวน
2.

สัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย กฟผ. ได้ ทําความตกลงกับกองทุนรวมฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินให้ กบั กฟผ. ในรู ปแบบที่กองทุนรวมฯ เป็ นเพียงผู้จดั หาเงินให้ กฟผ. และใน
การจัดหาเงินนั ้น กองทุนรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แต่มีเพียงสิทธิใน
การได้ รับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายในอนาคตที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 เท่านั ้น

3.

โรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ยังเป็ นสินทรั พย์ ของ กฟผ. และ กฟผ. ไม่ มีการรั บประกันจํ านวน
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายที่กองทุนรวมฯ จะได้ รับแต่อย่างใด กองทุนรวมฯ ต้ องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับ
จํานวนเงินรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายเอง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 ที่ กฟผ. ดูแลและเป็ นเจ้ าของ
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6.

มูลค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

6.1

ข้ อกําหนดทางกฎหมาย
การประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เป็ นการจัดทํารายงานการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน (“รายงานประเมิน
ค่ า”)

(2)

การประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานต้ องผ่านการประเมินค่ าทรั พย์ สินโดยผู้ประเมินค่าอย่าง
น้ อย 1 ราย ในกรณีที่ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะเข้ าลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
้ 50 ล้ านบาท
ขึ ้นไป

(3)

กรณี มีการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 5.1.1
“บุคคลทีเ่ กี ่ยวข้อง”) ต้ องผ่านการประเมินค่ าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อย 2 ราย

(4)

กรณีทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นหุ้นหรื อตราสารแห่งหนี ้ (ตามข้ อ (จ) ของนิยามคําว่า “ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึง่ จะต้ องทําการประเมินค่าหุ้น
หรื อตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน และการดําเนินงานทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน

(5)

ผู้ ประเมิ น ค่ า ต้ องเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ หรื อความรู้ ความเชี่ ย วชาญในการประเมิ น
ค่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

(6)

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์ หรื อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรู ปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ไม่วา่ จะเป็ นฉบับร่ างที่ใกล้ เสร็ จสมบูรณ์ หรื อฉบับลงนาม
ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ)

(7)

การประเมินค่ าทรั พย์ สินต้ องดําเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นเวลา
ไม่เกิน 1 ปี

(8)

การประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง้
มิได้
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(9)

6.2

การประเมิ นค่ า ทรั พย์ สิ นโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุ นรวมฯ จะกระทํ า ทุก 3 ปี นับแต่วันที่ มีก าร
ประเมินค่ าทรั พย์ สินครัง้ ล่าสุด หรื อเมื่อปรากฏแก่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อผู้สอบ
บั ญชี ข องกองทุ น รวมฯ เห็ น ว่า มี เหตุก ารณ์ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อมูล ค่ า
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานอย่างมีนยั สําคัญ

การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่ วยลงทุน
6.2.1

การคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
ในการคํ านวณมูล ค่าการลงทุน ในทรั พย์ สินหลั ก บริ ษัทจัดการจะคํ านวณโดยใช้ ราคาที่ ได้ จากการ
ประเมินครัง้ ล่าสุด ซึ่งปรับปรุ งด้ วยการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ถ้ ามี) และ
การตัดจําหน่ายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ถ้ ามี) ที่เกิดขึ ้นภายหลังการประเมินครัง้ ล่าสุด ทังนี
้ ้ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี แรกหลักจากจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนรวมฯ การคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิในส่วนของ
สิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว) เว้ นแต่จะมีการประเมินค่า
ใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ส่วนในกรณีการลงทุนในทรั พย์ สินรอง บริษัทจัดการจะใช้
ราคาอื่นที่กําหนดโดยสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management
Companies - AIMC)
การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิหรื อมูลค่ าของหน่ วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1)

คํานวณและประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คํ า นวณมู ล ค่ า ของหน่ วยลงทุ น เป็ นตัว เลขโดยมี ท ศนิ ย ม 5 ตํ า แหน่ ง โดยใช้ วิ ธีก ารปั ด เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่ าของหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง
โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เ กิ ด ขึ น้ จากการคํ า นวณตามข้ อ (1) และ (2) ข้ า งต้ น ให้ บ ริ ษั ท จั ด การนํ า
ผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ
สําหรั บวิธีการคํ านวณ กํ าหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ มูลค่ าของ
หน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่กรณี ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน และ/หรื อ หน่ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อํา นาจตาม
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กฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว
ทัง้ นี ้ การคํ านวณมูลค่าทรั พย์ สิน มู ลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ และมู ลค่ าของหน่ วยลงทุนที่ บริ ษัทจัดการ
ประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่า หรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุด
เป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมฯ ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขาย
ได้ จริ งของทรัพย์สินหลักดังกล่าว
6.2.2

การเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณ และเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
เป็ นรายไตรมาสภายใน 45 วัน นับ แต่ วัน สิ น้ ไตรมาส ทัง้ นี ้ มูล ค่ า ที่ คํ า นวณได้ ดัง กล่ า วต้ อ งมี ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์ เป็ นผู้รับรองว่าการคํานวณดังกล่าวได้ กระทําตามกฎหมายหลักทรั พย์
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการ
เปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์ สินของกองทุนรวมฯ

6.2.3

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวมฯ
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
รอบปี บัญชีครัง้ แรกได้ แก่ระยะเวลานับตังแต่
้ วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
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7.

การออกหน่ วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน

7.1

การออกหน่ วยลงทุน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ จะอยู่ใ นรู ป แบบไร้ ใบหน่ว ยลงทุน ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุน อาจร้ องขอให้ น าย
ทะเบีย น และ/หรื อ บริ ษัท จัด การออกใบหน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารซึ่ง นายทะเบีย น
และ/หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัท
จัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่ วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
บริ ษัท จั ด การจะดํา เนิน การให้ น ายทะเบีย นบัน ทึก รายชื่ อ ผู้จ องซื อ้ แต่ ล ะรายที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรหน่ ว ยลงทุน
เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้
หน่ วยลงทุนเมื่อผู้จองซื ้อได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่ วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับ
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์) หรื อบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื ้อ (ซึง่ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian))
หรื อฝากไว้ กบั นายทะเบียน (โดยฝากไว้ กบั ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ) ตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจอง
ซือ้ หน่ วยลงทุน

7.2

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
7.2.1

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการจะกระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน และได้ รับชําระ
ราคาค่าหน่ วยลงทุนจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ซึง่ กรณีนี ้ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1)

ได้ รั บ มติ ข องผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น แล้ ว (กรุ ณ าพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหัว ข้ อ 7.2.2
“มติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน” ท้ ายนี ้)

(2)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
หรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย
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7.2.2

(3)

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามี ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซึ่งถือ
หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน เกิ น กว่ า ร้ อยละ 10 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด
คัดค้ านการเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(4)

ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นกรณียกเว้ น เช่น การเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ออก
ใหม่ทั ้งหมดต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน และได้ รับชําระราคาค่าหน่ วย
ลงทุ น จากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น (กรุ ณ าพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหัว ข้ อ 7.2.3 “ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.” ท้ ายนี ้)

(5)

ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น มี ม ติ ใ ห้ เ ส น อ ข า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที่ อ อ ก ใ ห ม่ ทั ้ง ห ม ด
ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขาย
หน่ วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ อง
ดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่

มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
วิธี ก ารขอมติผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุน เพื่อ เพิ่ม เงิน ทุน จดทะเบีย นของกองทุน รวมฯ จะต้ อ งกระทํ า ตาม
วิธีก ารที่กํา หนดไว้ ใ นข้ อ ผู ก พัน ระหว่ า งผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษัท จัด การ และไม่ข ดั หรื อ แย้ ง กับ
กฎหมายหลักทรั พย์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 9 “การขอมติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนมี มติให้ เสนอขายหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ทัง้ หมดต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการต้ องดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่
ในกรณี ที่ผ้ ู ถือ หน่ ว ยลงทุน มี ม ติใ ห้ เ พิ่ม เงิน ทุน จดทะเบีย นของกองทุน รวมฯ โดยเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามี ผ้ ู ถือหน่ วยลงทุนซึ่ง
้
ดค้ านการ
ถื อหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดคั
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
บริ ษัท จัด การต้ อ งดํา เนิน การจัด ให้ มี ข้ อ มูล ดัง ต่อ ไปนี ร้ ะบุอ ยู่ใ นหนัง สือ นัด ประชุม หรื อ หนัง สือ แจ้ ง ผู้
ถือหน่ วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้ วแต่กรณี
(1)

ในกรณี ปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนรวมฯ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ (2) ข้ างท้ ายนี ้)
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(2)

(ก)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข)

จํานวนหน่ วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีก ารเสนอขายและการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน

(ค)

ในกรณี ที่ ร าคาเสนอขายหน่ วยลงทุ น ต่ อ ผู้ ลงทุ น ตํ่ า กว่ า ราคาที่ เ สนอขายต่ อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อตํ่ากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะ
เสนอขายหน่ วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ

(ง)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฯ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่ วยลงทุน (Price Dilution) ผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และ
ข้ อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุน

ในกรณีเป็ นการเพิ่มทุนตามหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุนรวมฯ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัด
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อขอมติ
(ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม
(ก)

ลักษณะของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

หลักเกณฑ์การกําหนดราคาทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว

(ค)

สรุ ปรายงานการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว และสมมติฐานที่
สําคัญในการประเมินค่ า

(ง)

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมิน
ค่ าตาม (ค)

(จ)

สรุ ปสาระสําคัญของข้ อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)

(ฉ)

การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น แหล่งที่มาและจํานวนเงินที่
จะกู้ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะนํ า ไปเป็ นหลัก ประกั น และลํ า ดับ สิ ท ธิ ข องเจ้ าหนี เ้ งิ น กู้ ยื ม
เปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเปิ ดเผย
ข้ อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทํารายการที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ที่คาดหมายของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการอาจไม่
ระบุข้อมูลนัน้ โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพื่ อขอมติ แล้ วแต่ก รณี ทัง้ นี ้ เมื่ อความจํ าเป็ นในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ หมดไป บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
7.2.3

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ในการยื่นคํ าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการ
จะต้ องแสดงได้ ว่ากองทุนรวมฯ มีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งเป็ นข้ อกําหนด
เดี ย วกัน กับ ที่ ต้องปฏิบัติตามเมื่ อมี การจัดตัง้ กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ การเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบี ยนของ
กองทุนรวมฯ จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุนรวมฯ กฎหมายหลักทรั พย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย
ให้ การอนุมตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เป็ นอันสิ ้นสุดลงเมื่อเกิด
กรณีตอ่ ไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่ วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(2)

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานตามที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน ในกรณี
เช่นนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนั ้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน และแจ้ งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทจั ดการไม่ สามารถคื นเงินและผลประโยชน์ ภายในกํ าหนดเวลานัน้ ได้ เพราะ
พฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชําระดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี นับ แต่ วัน ที่ ค รบกํ า หนดเวลานัน้ จนถึ ง วัน ที่ บ ริ ษั ท จั ด การคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้
ครบถ้ วน
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เมื่ อ การเสนอขายหน่ วยลงทุ น เสร็ จ สิ น้ บริ ษั ท จั ด การจะยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จํา นวนเงิน ทุ น จด
ทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
หน่ วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จะต้ องดําเนินการตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหัวข้ อ 12 “การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ” และข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับการจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พ ย์ จด
ทะเบียนตามหัวข้ อ 7.4 “ข้อกํ าหนดการจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยน”
7.3

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการอาจกระทําได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้ มีการกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ อย่างชัดแจ้ ง

(2)

กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ทั ้งนี ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกําไร
สะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว

(3)

กองทุน รวมฯ มี ร ายการค่าใช้ จ่า ยที่ ไม่ ใ ช่เงิ นสด และไม่ มี เหตุต้อ งนํ า ไปใช้ ใ นการคํ านวณกํ าไรสุท ธิ ที่
ปรับปรุ งแล้ วของกองทุนรวมฯ

(4)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่ไม่
สามารถได้ มาซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลค่าหน่ วยลงทุนหรื อลดจํานวน
หน่ วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่ วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกําไรสะสมของกองทุนรวมฯ
การขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่ อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัท จัดการจะดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และตามกฎหมายหลักทรั พย์ ทั ้งนี ้
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 9.2 “หลักเกณฑ์ และวิ ธีการขอมติ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน” นอกจากนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของ
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กองทุนรวมฯ จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามหัวข้ อ 12
“การแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”
บริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อขอ
มติ (ตามแต่กรณี)
(ก)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

(ข)

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่ วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครัง้

(ค)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฯ จากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ

ตามประกาศ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคําขอแก้ ไข
เพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เฉลีย่
เงินคืนแก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนรวมฯ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในรายงานประจําปี ของกองทุนรวมฯ ด้ วย
7.4

ข้ อกําหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่ อ มี ก ารจัด ตัง้ กองทุ น รวมฯ (กล่า วคื อ วั น จดทะเบี ย นกองทุ น รวมฯ ) บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งยื่ น คํา ขอต่อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นภายใน 30 วัน นับ แต่ว ั น จด
ทะเบี ย นกองทุน รวมฯ ดัง กล่า ว เมื ่ อ ได้ จ ดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ แล้ ว ผู้ลงทุนอาจซื ้อขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ได้ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการที่
ตลาดหลักทรั พย์ ประกาศกําหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ซึ่งบริ ษัทจัดการ
จะต้ องยื่ นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนที่ ขายได้ เพิ่มเติ มเพื่ อการเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุ นรวมฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 30 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ
หน่ วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ชําระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด
้

(2)

ระบุชื่อผู้ถือ

(3)

ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน ยกเว้ นข้ อจํากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ต้ องระบุข้อจํากัดนันไว้
้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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(4)

เป็ นกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมฯ จากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว

(5)

มีผ้ จู ดั การกองทุนรวมฯ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(6)

มี ก ารกระจายการถื อ หน่ วยลงทุ น แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ วยลงทุ น รายย่ อยไม่ น้ อยกว่ า 500 ราย โดย
ผู้ถือหน่ วยลงทุนรายย่ อยดังกล่าวต้ องถือหน่ วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนทังหมดที
้
่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรั พย์
“ผู้ถือหน่ วยลงทุนรายย่ อย” ในข้ อนี ้หมายถึงผู้ถือหน่ วยลงทุนซึง่ มิใช่บคุ คลต่อไปนี ้
(ก)

กรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายของกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุค คลดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งได้ แก่ บิด า
มารดา คูส่ มรส บุตร หรื อญาติสนิทอื่น

(ข)

บริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนรวมฯ นิติบคุ คลผู้โอนที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานให้
ปฏิ บัติ ตามคํ าสั่งของตนในการกํ าหนดนโยบาย การจัด การ หรื อการดํ า เนิ นงานของกิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึง่ รวมถึงบุคคลตามข้ อ (ก)

(ค)

ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้ นผู้ถือหน่ วย
ลงทุนนันเป็
้ นบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรื อโครงการลงทุนที่ ได้ รับอนุมัติตาม
กฎหมาย

(ง)

ผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ไม่
ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญา
หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้


บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่ วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ
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บุคคลที่ตามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนได้



บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซงึ่ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริ หาร
จัดการหรื อการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน ให้
ปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ง ของตนในการกํ า หนดนโยบายการจัด การหรื อการดํ า เนิน งานของ
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน หรื อ



บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ
เข้ าลงทุน หรื อมี ความรั บผิดชอบในการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนเยี่ ย งผู้บริ หาร รวมทัง้ บุค คลที่ มี ตํา แหน่งซึ่ง มี อํานาจหน้ าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน

บริ ษัท จั ด การมี แ ผนที่ จ ะยื่ น คํา ขอจดทะเบีย นหน่ ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ทนั ทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ อนึ่ง แม้ ว่าบริ ษัทจัดการคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นการยื ่น ขอจดทะเบีย นหน่ ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชําระค่าหน่ วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว แต่ตลาดหลักทรั พย์ มี
สิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้ เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรั พย์ ได้ รับเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้ องครบถ้ วนจากบริ ษัทจัดการแล้ ว หลังจากนั ้น หน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
แล้ วสามารถเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ ได้ ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรั พย์ สงั่
รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนัน้ จนกว่าจะได้ รับอนุมัติจากตลาดหลักทรั พย์ รับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน หน่ วย
ลงทุนที่จําหน่ายแล้ วจะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อและผู้ขายอาจตก
ลงซื ้อขายหน่ วยลงทุนนอกตลาดได้ ทั ้งนี ้ บนสมมุติฐานว่าหน่ วยลงทุนจะได้ รับอนุมัติจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ หน่ วยลงทุนที่จําหน่ายในการเสนอขายจะทําการซื ้อขายได้
ในตลาดหลักทรั พย์ โดยการโอนหน่ วยลงทุนจะต้ องกระทําตามข้ อกําหนดในหัวข้ อ 8.5 “วิ ธีการโอน
หน่วยลงทุน”
8

การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

8.1

ประเภทและคุณสมบัตขิ องผู้ลงทุน
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะมีเพียงชนิดเดียว ซึง่ จะเสนอขายหน่ วยลงทุนทังหมดต่
้
อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปไม่
ว่าจะเป็ นผู้จองซือ้ ทั่วไป หรื อผู้จองซือ้ พิเศษ
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หมายเหตุ:
ผู้จองซือ้ ทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื ้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ หรื อผู้จองซือ้ พิเศษที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรแบบผู้จองซือ้ พิเศษ
ผู้จองซือ้ พิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ และ/หรื อลักษณะอื่นใดตามที่จะได้ มีการประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติมโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน แล้ วแต่กรณี
(1)

ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง การกํ าหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดังต่อไปนี ้
(ก)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข)

ธนาคารพาณิชย์

(ค)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(ง)

บริ ษัทเงินทุน

(จ)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ฉ)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(ช)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(ซ)

บริ ษัทประกันชีวติ

(ฌ)

กองทุนรวม

(ญ)

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

(ฎ)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(ฏ)

กองทุนประกันสังคม

(ฐ)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(ฑ)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(ฒ)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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(ณ)

ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(ด)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(ต)

ตลาดหลักทรัพย์

(ถ)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(2)

กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรื อ (3) ถึง (10)

(3)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น

(4)

สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์

(5)

สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์

(6)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

(7)

โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme) ที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่อไปนี ้

(8)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ประกอบธุรกิจ
การซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(ข)

ผู้ลงทุนตาม (3)

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรื อ (ข)

(9)

นิติบุคคลซึ่งมีผ้ ูลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั ้งหมด

(10)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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8.2

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องเริ่ มเสนอขายหน่ วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ จดั ตั ้ง
กองทุนรวมฯ มิเช่นนันการอนุ
้
มตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ เป็ นอันสิ ้นสุดลง
บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะดําเนินการเสนอขายครั ง้ แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น และ/หรื อ ในกรณีที่บริ ษัท
จัดการและผู้ ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครั ้งแรกอาจมี ปัญหา อุปสรรค หรื อ
ข้ อจํ ากัดในการดําเนินการ หรื อในกรณี ที่บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนเห็นสมควร
บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อ
และการจัดสรรหน่ วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรื อจํานวนการจัดสรรตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายครั ง้ แรกประสบความสําเร็ จสูงสุด
สําหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ อื่นๆ ของกองทุนรวมฯ (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะต้ องทําการเสนอขาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และวิธีการเสนอขายที่บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดสําหรับ
การเสนอขายครัง้ นันๆ
้
ตารางเวลาที่คาดหมายเกี่ยวกับการเสนอขายครัง้ แรก
ระยะเวลาขอรับหนั งสือชีช้ วนและใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้
ทั่วไป

ไม่ช้ากว่าวันที่ [●] ในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อ
สํานักงานใหญ่ และแต่ละสาขาของผู้สนั บสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุน จนถึงเวลา [●] น. ของวันที่ [●]
*ทั ง้ นี ้ กรณี ข อรั บ ในวัน ที่ [●] หรื อ [●] ผู้ จองซื อ้
ทั่ว ไปสามารถขอรั บ ได้ ที่สาขาของผู้ สนั บสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุ น ที่ เปิ ดทํ า การในวัน นัน้ และเปิ ดรั บ
จองซื ้อหน่ วยลงทุนเท่านัน้

ระยะเวลาขอรับหนั งสือชีช้ วนและใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้
พิเศษหรื อ กฟผ.

ไม่ช้ากว่าวันที่ [●] ในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
จนถึงเวลา [●] น. ของวันที่ [●]

ระยะเวลาจองซื ้อสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป

ตัง้ แต่วัน ที่ [●] ถึง วันที่ [●] ในระหว่า งเวลาทํ า การ
ของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
ล ง ทุ น สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่ แ ล ะ แ ต่ ล ะ ส า ข า ข อ ง
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ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน ถึงเวลา [●] น.

ระยะเวลาจองซื อ้ สํ า หรั บ ผู้ จ องซื อ้ พิ เ ศษ และ
กฟผ.

ตัง้ แต่วัน ที่ [●] ถึง วันที่ [●] ในวัน และเวลาทํ า การ
ของสํานักงานของบริษัทจัดการ

วันประกาศราคาเสนอขายสุดท้ าย

วันที่ [●]

วันประกาศผลการจัดสรรหน่ วยลงทุนสําหรั บผู้
จองซือ้ ทั่วไป

อย่างเร็ ววันที่ [●] จนถึงวันที่ [●]

วันที่คาดว่าหน่ วยลงทุนจะเข้ าจดทะเบียนซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ [●]

วัน และเวลาที่ แ สดงข้ า งต้ น เป็ นเพี ย งกํ าหนดเวลาที่ บ ริ ษั ท จั ด การคาดหมายว่า จะเกิ ด ขึน้ เท่า นัน้ จึง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้
8.2.1

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วน ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
(1)

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
ผู้จองซือ้ ทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน และใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วย
ลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป (ซึง่ คําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่ วยลงทุนจะอยูใ่ นฉบับเดียวกัน)
ได้ ที่บริ ษัทจัดการ สํานักงานของผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่
และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน ไม่ช้ากว่า
วันที่ [] ในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อ
สํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
นอกจากนัน้ ผู้จองซือ้ ทั่วไปสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วน และใบคําขอเปิ ด
บัญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน สํา หรั บผู้ จองซื อ้ ทั่วไป ได้ ที่เว็ บไซต์ ของบริ ษัท จั ดการ []
้ วนั ที่ [] 2558 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC) และแบบ
ตังแต่
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ซึ่งสามารถขอรั บได้ จากสํานักงานของ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุ นการขาย
หน่ วยลงทุน)
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(2)

สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ และ กฟผ.
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ และ กฟผ. สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน และใบคําขอ
เปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ พิเศษ หรื อ กฟผ. (ซึง่ คําขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่ วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดียวกัน) ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานของผู้ประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ไม่ช้ากว่าวันที่ [] ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน

8.2.2

วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(1)

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
ตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึงวันที่ [] ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ทังนี
้ ้ กรณี จองซื ้อในวันที่ [] ผู้จองซือ้ ทั่วไปสามารถทําการจองซื ้อได้ ที่สาขาของผู้สนั บสนุ น
การขายหน่ วยลงทุนที่เปิ ดทําการในวันนันและเปิ
้
ดรับจองซื ้อหน่ วยลงทุนเท่านัน้

(2)

สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ*
ตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึงวันที่ [] ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน
หมายเหตุ * ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษที่จองซื ้อหน่ วยลงทุนและได้ รับการจัดสรรตามวิธีการสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
จะไม่สามารถทําการจองซื ้อหน่ วยลงทุนแบบผู้จองซือ้ พิเศษได้

(3)

สําหรับ กฟผ.
ตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึงวันที่ [] ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของบริษัทจัดการ

8.2.3

การกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ าย
สําหรั บราคาเสนอขายสุดท้ าย บริ ษัทจัดการ ผู้ประกั นการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน จะกํ าหนดโดย
วิธีการทํา Bookbuilding ซึง่ เป็ นวิธีการสํารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่ วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน
ในแต่ละระดับราคาของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น โดยเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนสถาบันแจ้ งราคาและ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อมายังผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน โดยราคาเสนอขาย



กฟผ. ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ที่จะจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ แก่กองทุนรวมฯ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ อนุญาต
หรื อจะอนุญาต
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สุดท้ ายจะเป็ นราคาที่มีนกั ลงทุนสถาบันเสนอความต้ องการซื ้อเข้ ามา และทําให้ บริ ษัทจัดการได้ รับเงิน
ตามจํานวนที่กําหนดว่าต้ องใช้ ในการลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย และยังมีความต้ องการ
ซื ้อหน่ วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทําให้ ราคาหน่ วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั ้งนี ้
ราคาเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนเบื ้องต้ นซึง่ เป็ นช่วงราคาที่ใช้ ใน
การทํา Bookbuilding คือ [] - [] บาท ต่อหน่ วยลงทุน (“ช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น”)
บริ ษัทจัดการ ร่ วมกับผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนจะ
ดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ ายโดยเร็ วภายหลังการกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายแล้ วเสร็ จ และ
มี การลงนามในเอกสารระบุราคาเสนอขายสุด ท้ ายซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) แล้ วเสร็ จ โดยคาดว่าจะสามารถ
ดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ ายดังกล่าวภายในวันที่ [] ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์
(เท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ ) สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
และสํานักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศของผู้สนั บสุนนการขายหน่ วยลงทุน รวมทั ้งผ่านทางเว็บไซต์
[] และเว็บไซต์และ Call Center ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนอย่างช้ า
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ตามรายละเอียดดังนี ้
เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ /
Call Center

www.ktam.co.th

02-670-6100

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

บริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายได้ หรื อในกรณีที่สามารถกําหนดราคา
เสนอขายสุดท้ ายได้ แต่ในขณะที่ยงั มิได้ มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้ประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุนหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
และเงื่ อ นไขใดๆ ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ย
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) กรณีที่ กฟผ. ไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหน่ วยลงทุนใน
จํานวนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่ วยลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”
้
ดการ
บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน อาจจะดําเนินการยกเลิกการจัดตังและจั
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กองทุนรวมฯ และ/หรื อยุติการเสนอขายครั ง้ แรก ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการ
คืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดในข้ อ 8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
8.2.4

ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน
(1)

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
ผู้จองซือ้ ทั่วไปทุกรายและผู้จองซือ้ พิเศษที่ประสงค์จะจองซื ้อหน่ วยลงทุนและได้ รับการจัดสรร
ตามวิธีการสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไปจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนที่ราคา [] บาท ต่อ
หน่วย ซึ่งเป็ นราคาสูงสุดของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น (“ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน”) ใน
กรณี ที่ ร าคาเสนอขายสุด ท้ า ย มี ร าคาตํ่ า กว่ า ราคาจองซื อ้ หน่ วยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะ
ดําเนินการให้ มีการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกราย ตามรายละเอียดใน
หัวข้ อ 8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”

(2)

สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ และ กฟผ.
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ และ กฟผ. จะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนที่ราคาเสนอ
ขายสุดท้ าย

8.2.5

สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ง้ แรกเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ
ผ่านผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 10.8.1 “ผูป้ ระกันการจัดจํ าหน่าย
หน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามสัดส่วน
เบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
[●] หน่วย

-

เสนอขายต่อผู้จองซือ้ ทั่วไป

-

เสนอขายต่อผู้จองซือ้ พิเศษ (รวมถึงผู้จองซือ้ พิเศษบางรายที่ [●] หน่วย
ได้ ระบุชื่อไว้ ในหัวข้ อ 8.3.1 “การจัดสรรหน่วยลงทุน – (2) การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้ องซื ้อพิ เศษ” ด้ วย)

-

เสนอขายต่อ กฟผ. ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ที่จะ
จําหน่ายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ แก่กองทุนรวมฯ ซึง่
เป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของหน่ วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกเสนอ
ขายในการเสนอขายครั ง้ แรก
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ทั ้งนี ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่ วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น บริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่ วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมทัง้ อาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนใน
ประเทศ (Claw Back / Claw Forward) ได้ หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ ใน
เอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องซื ้อหน่ วยลงทุน
้ ้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั
ของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบความสําเร็ จสูงสุด ทังนี
ต่อกฎหมายหลักทรัพย์
ทั ้งนี ้ การเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการจัดสรรตามที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ 8.3.2 “ข้อจํ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน”
8.2.6

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
(1)

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
(ก)

ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่ วยลงทุนได้ ที่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้ ตามวัน
เวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.2 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน” หนังสือชีช้ วน โดย
จะต้ องจองซื ้อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนขันตํ
้ ่า [] หน่วย และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ
[] หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบคําขอเปิ ดบัญชีและ
้ ้ หากผู้จองซื ้อ 1 รายทําการจองซื ้อ
จองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไป ทังนี
มากกว่า 1 ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
นําจํานวนหน่ วยลงทุนที่จองซื ้อตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่ วยลงทุนทุกใบ
มารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื่อร่วมในการจองซื ้อหน่ วยลงทุนได้

(ข)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนครัง้ เดียวจนเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
โดยจะต้ องชําระที่ราคา [] บาท ต่อหน่วย และจะหักกลบลบหนี ้กับผู้ประกันการจัด
จําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนไม่ได้ พร้ อมทัง้ กรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้
ทั่วไปให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน

(ค)

ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC/CDD)
และได้ รับการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (risk profile) ตามวิธีการที่ผ้ ูประกัน
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การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หน่ วยลงทุนแต่ละรายที่ ผ้ ูจองซือ้ ทํ าการจองซื อ้ ด้ ว ยกํ าหนดโดยความเห็ นชอบของ
บริษัทจัดการ
(ง)

เนื่ อ งจากจะมี ก ารนํ า หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ดังนัน้ ในขณะที่ จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้ จองซือ้ ทั่วไป แจ้ งความประสงค์ ว่าจะให้ นําหน่ วย
ลงทุน ที่ ไ ด้ รั บการจัด สรรจากการจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ นฝากไว้ ณ ที่ ใ ด โดยผู้จ องซื อ้
สามารถเลือกที่จะ:
-

ฝากไว้ ที่บริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ที่ตนมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อที่ผ้ รู ับ
ฝากทรัพย์สินที่ตนมีบญ
ั ชีทรัพย์สิน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่ วย
ลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื ้อ
นันๆ
้ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บ
ผู้จองซือ้ ทั่วไป (เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อมีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ ) หรื อ

-

ฝากไว้ กับนายทะเบียน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการนําหน่ วยลงทุนที่
ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํ ากัด เพื่ อผู้จ องซือ้ (เข้ าบัญชี 600) โดยผู้จองซือ้ ที่ ประสงค์ จะฝากหน่ วย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเข้ าบัญ ชี 600 ผู้ จองซื อ้ ดั ง กล่ า วจะต้ องกรอก
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
สําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่ วยลงทุนในนาม
ของผู้จองซื ้อรายดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตาม
ชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บ
ผู้จองซือ้ ทั่วไป หรื อ

-

ออกใบหน่ วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื ้อ และจัดส่งให้ ผ้ ูจองซื ้อทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ย น ตามชื่ อ และที่ อ ยู่ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นใบคํา ขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้
หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไป โดยผู้จองซื ้อยินดีมอบหมายให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการใดๆ เพื่อจัดการทําใบหน่ วยลงทุนและส่งมอบใบหน่ วย
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ลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุน
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้
จองซือ้ ทั่วไปอย่างชัดเจน กรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กันหรื อไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้
ระบุรหัส สมาชิ ก บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ชื่ อบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หมายเลขบัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง บริ ษัทจัดการ/บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด ขอสงวนสิทธิ ที่จะดํ าเนินการออกใบหน่ วยลงทุนในนามผู้จองซื ้อราย
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบ
คําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไป
(2)

สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ
ในการจองซือ้ หน่ วยลงทุ นของผู้ จองซื อ้ พิเศษ ให้ ผ้ ู จองซื อ้ พิเ ศษจองซื อ้ หน่ วยลงทุนผ่าน
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน โดยต้ องนําส่งใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือ้ พิเศษ ที่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ ได้ ลงลายมื อชื่ อเพื่อแสดงความประสงค์ ที่จะจองซื อ้
หน่ วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุน (ตามที่
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะกํ าหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่ผ้ ู ประกันการจัด
จําหน่ ายหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซือ้ พิเศษจะต้ องชําระเงิน
ค่าจองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุนจะได้ มีการกําหนดต่อไป

(3)

สําหรับ กฟผ.
ในการจองซื ้อหน่ วยลงทุนของ กฟผ. ให้ กฟผ. จองซื ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยต้ อง
นําส่งใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับ กฟผ. ที่ กฟผ. ได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดง
ความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่ วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้
หน่ วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกําหนด หรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่บริ ษัทจัดการ เพื่อเป็ น
เอกสารประกอบการจองซื ้อ โดย กฟผ. จะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการจะได้ มีการกําหนดต่อไป
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8.2.7

การรับชําระและการเก็บรั กษาเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ในการชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน ผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงินที่จองซื ้อในวันที่จองซื ้อ โดยจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนไม่ได้
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั ง้ แรก การรั บ ชํ า ระและการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ วยลงทุ น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป
(ก)

ผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนในราคาจองซือ้ หน่ วย
ลงทุน ตามจํานวนที่จองซื ้อในวันที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนั บสนุ นการขาย
หน่ วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนที่รับจองราย
นั ้นเท่านัน้ หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
เห็นชอบ โดยสามารถทําการจองซื ้อหน่ วยลงทุนและชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน
ได้ ที่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(ตามแต่กรณี) และกรณีการชําระค่าจองซื ้อด้ วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคาร ผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย เพื่อเข้ า
บัญ ชี ที่ ผ้ ู ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ า ยหน่ วยลงทุ น จะได้ แ จ้ ง ต่ อ ไป (กรณี จ องซื อ้ ผ่ า น
ผู้ ป ระกั น การจั ด จํา หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ) หรื อ บัญ ชี ที่ผ้ ู ส นั บ สนุ น การขายหน่ ว ย
ลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื่อการรับชําระเงินซื ้อหน่ วยลงทุนในชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1” (กรณีจองซื ้อผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน)
วันและช่วงเวลาสําหรับการรับชําระราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุนในแต่ละประเภท
-

กรณีจองซื ้อระหว่างวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] ระหว่างเวลาทําการของสํานักงาน
ของผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่หรื อแต่ละ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุนรับชําระราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน และภายในเวลา 12.00 น.
ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อสามารถชําระค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนด้ วยเงินสด เช็ค
ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุนผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคารของผู้ สนั บสนุ นการขายหน่ วย
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ลงทุนที่รับจองรายนั ้นเท่านั ้น หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนเห็นชอบ
-

กรณีจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] 2558 ผ่านผู้สนับสนุนการขาย
หน่ วยลงทุน หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชํ า ระค่ า จองซื อ้ หน่ วยลงทุ น ได้ เ ฉพาะเงิ น สด เงิ น โอนจากบัญ ชี เ งิ น ฝาก
ธนาคารของผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนที่รับจองรายนันเท่
้ านัน้

ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ให้ ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื ้อ
ลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื ้อ
หน่ วยลงทุน
ทั ้งนี ้ รายละเอี ย ดวิธีก ารรั บชํ าระเงินที่ ผ้ ู ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ขอให้
ผู้ จ องซื อ้ ทั่ว ไปปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ผ้ ู ป ระกั นการจัด จํา หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละรายจะกําหนด
ผู้จองซื ้อต้ องยื่นใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไปที่
กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
พร้ อมกั บ เช็ ค ดราฟต์ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ หลัก ฐานใบนํ า ฝากเงิ น ณ สถานที่ ข อง
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนภายใน
วันเวลาตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.2 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน”
(ข)

หลังจากที่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุน ได้ รับใบคํา ขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุนสํา หรั บผู้ จองซือ้ ทั่ว ไป
พร้ อมทังเงิ
้ นค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ้ หน่ วยลงทุนจากผู้จองซื ้อครบถ้ วนตามที่ได้ กําหนดไว้ ในส่วนนี ้แล้ ว ผู้ประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนจะออกสําเนาใบ
คําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ น
หลักฐาน

(ค)

ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็คตัว๋ แลกเงินธนาคาร ซึง่ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่จองซื ้อ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด
ก็ตาม ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
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จะถือว่าผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนทําการจองซื ้อหน่ วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้
ในกรณี ที่วันทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนั ้ เป็ นวัน และ/หรื อ เวลาเรี ยกเก็บเงิน
ตามเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ของสํานักงานของผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุน หรื อสํานักงานใหญ่หรื อสาขาของผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย
ของวันที่ [●] ไปแล้ ว ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายหน่ วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่ วย
ลงทุนรายนั ้น
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้จองซื ้อ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายหน่ วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนรายนั ้น

(2)

(ง)

ผู้จองซื อ้ หน่ วยลงทุนที่ ได้ ทําการจองซือ้ หน่ วยลงทุน และได้ ชํา ระเงินค่าซื อ้ หน่ วย
ลงทุนเต็มตามจํานวน แล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่ วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่า
ซื ้อหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(จ)

บริ ษั ท จั ดการ ผู้ ป ระกั น การจัด จํา หน่ ายหน่ ว ยลงทุน หรื อผู้ ส นั บ สนุ น การขาย
หน่ วยลงทุนจะนําเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่ วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝาก
ที่บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขาย
หน่ วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื่อการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุนโดยเฉพาะ ทั ้งนี ้ จะต้ องแยก
เงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่ วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้ แก่บริ ษัท
จัดการต่อไปเท่านัน้ และจะหักกลบลบหนี ้หรื อนําไปใช้ ในการอื่นใดมิได้

สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซือ้ พิเศษ
ผู้จองซือ้ พิเศษ จะต้ องจองซื ้อหน่ วยลงทุนผ่านผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยยื่น
ใบคําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จ องซื อ้ พิเศษ หรื อ กฟผ. ที่ ก รอก
ครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน (ตามที่ผ้ ูประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะกํ าหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ ของผู้ ประกั นการจัด
จําหน่ ายหน่ วยลงทุน ภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.2 “วันเวลาทํ าการเสนอขาย
หน่วยลงทุน” และชําระค่าจองซื ้อในราคาเสนอขายสุดท้ าย ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
หรื อแจ้ งโดยผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
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(3)

สําหรับ กฟผ.
กฟผ. จะต้ องจองซื ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยยื่นใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้
หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ พิเศษ หรื อ กฟผ. ที่กรอกครบถ้ วน และเอกสารประกอบใน
การขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ)
ณ สถานที่ของบริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.2 “วันเวลาทํ าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน” และชํ าระค่าจองซื ้อในราคาเสนอขายสุดท้ าย ตามวิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนด หรื อแจ้ งโดยบริษัทจัดการ

8.2.8

ข้ อสงวนสิทธิ
(ก)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก หรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั ง้ แรกแต่ยงั มิได้ มีการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หากเกิดเหตุการณ์ดงั ที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ าสุดท้ ายของหัวข้ อ 8.2.3 “การกํ าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน สามารถยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และ/หรื อ
ยกเลิ ก การจัด ตัง้ และจัด การกองทุ น รวมฯ ได้ และบริ ษั ท จั ด การจะรายงานให้ สํา นั ก งาน
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อ การยกเลิกการจัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุน หรื อมีการยกเลิกการ
จัดตั ้งและจัดการกองทุนรวมฯ นั ้น (แล้ วแต่กรณี) และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมฯ นั ้น
สิ ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อ การยกเลิกการจัดตั ้งและจัดการกองทุน
รวมฯ ตามความในข้ อนี ้ บริษัทจัดการจะคืนหรื อดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”

(ข)

บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่ วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :1.

กรณีที่บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทั ้ง กฟผ. และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ กฟผ. ประสงค์ จะจองซื ้อหน่ วยลงทุนในจํ านวนที่อาจเป็ นเหตุให้ บุคคลใด หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถื อหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวน
หน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด เว้ นแต่เป็ นบุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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2.

กรณีที่ผ้ ูลงทุนต่ างด้ าวจองซื ้อหน่ วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

3.

กรณี ที่บุคคลที่ จองซื อ้ เป็ นบุค คลที่ มี กฎหมายกํ าหนดห้ ามมิ ให้ มีก ารลงทุนในหน่ วย
ลงทุน

4.

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

5.

กรณี บริ ษัทจัดการ ผู้ ประกั นการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุ น ใช้ ดุล พิ นิ จ ปฏิ เ สธ และ/หรื อ ระงับ การจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น อัน
เนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวั ตนของผู้ลงทุน และระบบบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมฯ ของผู้ลงทุน

6.

บริ ษัทจั ดการ ขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิ เสธการจองซือ้ หน่ วยลงทุนในบางกรณี ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน
รวมฯ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อกรณีที่การจองซื ้อหน่ วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ในการบริ หารกองทุนรวมฯ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวมฯ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ นหลัก

7.

กรณี ที่ผ้ ูจ องซือ้ หน่ วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทํ าและไม่ ยินยอมทํ าแบบตรวจสอบ
ความมี ตัว ตนของลูก ค้ า (KYC) พร้ อมแนบหลัก ฐานการระบุตัว ตน และ/หรื อ แบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) หรื อผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนไม่แสดง
เจตนารับทราบถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจอง
ซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อผู้จองซื ้อปฏิเสธการให้ คํารับรองหรื อความยินยอมใดๆ หรื อไม่
กรอกข้ อมูลที่กําหนดไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
หรื อไม่นําส่งเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อไม่
ดําเนินการตามขั ้นตอนในการจองซื ้อที่บริษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะราย
กําหนด
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(ค)

8.

กรณี บริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่ วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

9.

ในกรณีที่มีเหตุไม่พงึ ประสงค์จนทําให้ บริษัทจัดการเห็นว่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุน
รวมฯ ระดมทุนได้ หรื อมูลค่าของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุน
อาจไม่ เ ป็ นไปตามที่ ค าดหมาย เช่ น การเจรจาในการซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พืน้ ฐานบางรายการที่กองทุนรวมฯ สนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื อาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ คาด
ว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์ จะลงทุนใน
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุ น รวมฯ หรื อ ยกเลิ ก การจัด ตัง้ กองทุ น รวมฯ โดยบริ ษั ท จั ด การอาจ
ดํ า เนินการระงับการจองซื อ้ บางส่วน หรื อทัง้ หมด และ/หรื อระงับการจัด สรรหน่ วย
ลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
แล้ วแต่กรณี

10.

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ การเสนอขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับหรื อปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุน หรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ให้ แก่บุคคลใดก็ ได้ โดยบุคคลที่ บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ ที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ หรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐาน
อยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุ ค คลดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท หรื อ ห้ างหุ้ นส่ ว นซึ่ ง จัด ให้ มี ขึ น้ และดํ า เนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริ กา

ในกรณี ที่ บริ ษัท จั ด การมี พันธสัญ ญา หรื อข้ อ ตกลงกับ รั ฐต่ า งประเทศ หรื อ หน่ว ยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจั ดการสงวนสิทธิ ที่ จะปฏิ บัติก ารและ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น
ซึง่ รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือ
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หน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
8.2.9

การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
กรณีท่ ตี ้ องมีการคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่ วยลงทุนแต่ละรายคื น เงินค่าจองซือ้ หน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนที่ จองซือ้ ผ่านบริ ษัท
จัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย ในกรณี
ต่างๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ และ/หรื อ ได้ ยุติการขายหน่ วยลงทุน
เนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.8 “ข้อสงวนสิ ทธิ ” โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อ การยกเลิกการจัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมฯ ภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนหรื อมี การยกเลิกการ
จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมฯ นัน้ (แล้ วแต่กรณี) และให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมฯ
สิ ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบ บริ ษัทจัดการจะคื น หรื อดํ าเนินการให้
ผู้ ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น และผู้ ส นั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะราย
(แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่า
จองซื ้อหน่ วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่าน
บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
แต่ละราย ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ที่การอนุมัติให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ สิ ้นสุดลง พร้ อมด้ วย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการ
ฝากเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการ
จะนํ า ไปจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวมฯ โดยในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การคํ า นวณ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมี เศษทศนิยม
มากกว่า 2 ตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํ านวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าว

(ข)

กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ ถือว่าการอนุมตั ิจดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมฯ สิ ้นสุดลง หาก
ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกแล้ ว แต่ยงั
มิได้ จดทะเบียนกองทุนรวมฯ
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1.

มีการจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

2.

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการคํานวณมูลค่า
หน่ วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

3.

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มี
มูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย หรื อ

4.

มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน”

ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้ นภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกดังกล่าว และบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ ูประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วย
ลงทุนตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ
ผู้ ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหน่ วยลงทุ น แต่ ล ะราย
ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผู้รับฝาก
เงิ น เพื่ อ รั ก ษาเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจํ า หน่า ยหน่ ว ยลงทุ น ไว้ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จั ด การจะนํ า ไปจด
ทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวมฯ โดยในกรณี ที่บริ ษัทจั ดการคํ านวณผลประโยชน์ ที่
เกิ ด ขึน้ จากเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจํ า หน่ า ยหน่ วยลงทุ น ดัง กล่า วแล้ ว มี เ ศษทศนิ ย มมากกว่ า 2
ตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าว
(ค)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื ้อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมีการใช้ สิทธิยกเลิกการขายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุน
รายใดไม่ ว่า ทัง้ หมดหรื อบางส่วนด้ วยเหตุที่ระบุไว้ ในโครงการจั ดการกองทุน รวมฯ นี ้ โดย
บริษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุน
การขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อ
หน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนที่ถกู ปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อ
ถูกยกเลิก การขายตามใบคําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุน แต่ล ะใบซึ่งจองซื อ้ ผ่าน
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บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
แต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก
(ง)

ในกรณี ที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายมีราคาตํ่ากว่าราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่
ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาจองซือ้ หน่ วย
ลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั ง้ แรก

(จ)

้
นรวมฯ เนื่องจากปรากฏ
กรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
กรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เมื่อได้ มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนแล้ วเสร็ จ แต่ยงั มิได้ มีการจด
ทะเบียนกองทุนรวมฯ
1.

มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554

2.

มีการดําเนินการเมื่อได้ รับอนุมัติให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554

3.

มีการดําเนินการไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ
ภายหลังการจัดตั ้งตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554

4.

มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานไม่เป็ นไปตาม
แผนการลงทุ น ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ในโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ ซึ่ ง เป็ นกรณี ที่ มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินการของกองทุนรวมฯ

5.

มีการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ โดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในภาค 3
ของประกาศ ทน. 1/2554

โดยบริ ษั ท จั ด การจะคื น หรื อ ดํ า เนิ น การให้ ผ้ ู ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ ายหน่ วยลงทุ น และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน ให้ แก่
ผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ้ หน่ วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วย
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ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเพิกถอน
การอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมฯ พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละ
ประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่ วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ
โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยปั ดทศนิยม
ลงให้ เหลือ 2 ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ เมื่อมีการ
จดทะเบียนกองทุนรวมฯ ไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการเลิกกองทุนรวมฯ ทันที
ซึ่งจะต้ องมี การดําเนินการตามกระบวนการชํ าระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่ กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 14.6 “การชํ าระบัญชี กองทุนรวมฯ” ซึง่ จะมีการหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้ง
และจัดการกองทุนรวมฯ ก่อนคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก หรื อการปิ ดการเสนอขายครั ง้ แรก หมายถึง
วันที่ [●] ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายครั ง้ แรก
วิธีการคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กรณี ทีต่ อ้ งมี การคืนเงิ น
ค่าซื ้อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุน หรื อส่วนต่างของราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้ าย (พร้ อมด้ วย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ในกรณีที่ต้องมี
การคืนเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุนตามกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
วรรคหนึ่ง (ก) (ข) และ (จ)) ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนที่จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้ประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)
ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “กรณี ทีต่ อ้ งมี การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีในชื่อของผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน หรื อชําระเป็ นเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ในนามผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู องซื ้อหน่ วย
ลงทุ น จะได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ ใ นใบคํ า ขอเปิ ดบั ญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ วยลงทุ น ภายใน
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ระยะเวลาตามที่ ระบุไว้ ในแต่ละกรณี ตามหัวข้ อ “กรณี ที่ต้อ งมี ก ารคื นเงิ นค่ าซื ้ อหน่ว ยลงทุน ”
ข้ างต้ น
หากบริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุ นรายใด (แล้ ว แต่ก รณี ) ไม่ สามารถคืน เงินค่าจองซือ้ หรื อส่วนต่างระหว่างราคาจองซือ้
หน่ วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้ าย (แล้ วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ที่จองซื ้อหน่ วยลงทุนผ่านตนได้ เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนแต่ละรายเอง ต้ องรับผิดชอบ
บริ ษั ท จั ด การจะชํ า ระ หรื อ ดํ า เนิ น การให้ ผู้ ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ ายหน่ วยลงทุ น หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่ชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน หรื อส่วนต่างค่าจอง
ซื ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจนครบถ้ วน
8.2.10 เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่บริ ษัท
จัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
(ก)

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อสัญชาติตา่ งด้ าว
1.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง/ใบต่างด้ าว (กรณีบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที่
เอกสารแสดงตนข้ างต้ นไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที่อยู่ของผู้จอง
ซื ้อ) ทั ้งนี ้ กรณี บุคคลสัญชาติต่างด้ าว หากมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติ ต้ อง
ระบุที่อยูใ่ นประเทศไทยในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนด้ วย

2.

เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ั ชี
ดังกล่าว (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

157

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ทังนี
้ ้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หากผู้จองซื ้อมิได้ ให้ สําเนา
หน้ าแรกของสมุดบัญชีดงั กล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหน่ วยลงทุนด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ 1. และ 2. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused)
(ข)

กรณีคณะบุคคล
1.

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
้
คคล

2.

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในใบ
คําขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื ้อ แยกต่างหาก
จากการจองซื ้อในชื่อของบุคคลธรรมดา)

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรอง

4.

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อม
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลง
นามรั บรองสํ าเนาถูก ต้ อง อนึ่ง หากหนังสือ มอบอํ า นาจกระทํ าการเป็ นฉบับ สํ า เนา
เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบอํานาจด้ วย

5.

เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี
และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ 1. – 5. จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused)
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กองทุนส่วนบุคคล และ/หรื อคณะบุคคลที่จองซื ้อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดย
ไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร จะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่ใช้ หมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื ้อในใบจองซื ้อทุกใบเป็ น
1 รายการเพื่อใช้ ในการจัดสรร
(ค)

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1.

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับ
ของบริษัท อายุไม่เกิน [3] เดือน

2.

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี ้ได้

3.

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท

4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และผู้รับมอบอํ านาจ อนึ่ง หากหนังสื อมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา
เอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรองความถูกต้ องโดยผู้มอบอํานาจด้ วย

5.

เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี
และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
ทั ้งนี ้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หากผู้จองซื ้อมิได้
ให้ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีดงั กล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการให้ มี
การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused)
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(ง)

กรณีนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ ผ้ ดู แู ลทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
1.

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนันตั
้ ้งอยู่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลนั ้นก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติ
บุคคลดังกล่าว ต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้
มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือ
ชื่อ ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่

2.

หนั ง สื อ มอบอํ า นาจที่ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศนั น้ มอบอํ า นาจให้ ผู้ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น
(Custodian) หรื อสําเนา

3.

หนังสือมอบอํานาจของผู้ดแู ลทรัพย์สนิ (Custodian) หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ด
อากรแสตมป์ 30 บาท

4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และผู้รับมอบอํานาจ

5.

เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี
และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
ทั ้งนี ้ ในกรณีคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หากผู้จองซื ้อมิได้
ให้ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีดงั กล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการให้ มี
การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่ วยลงทุนด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ 1. – 5. จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้
สําเนารายการเดินบัญชี (Statement) ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused) โดยเอกสารสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลต้ องได้ รับ
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
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หมายเหตุ

8.3

-

กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที่
ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ นี ้ และ/หรื อ ตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทั ้งที่ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และ
ที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสาร หรื อขอเอกสารเพิ่มเติม
หรื อทดแทน ซึ่งเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกํ าหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ง้
แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื่น และ/หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายครั ง้ แรก
อาจมี ปัญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ หรื อกรณี ที่บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุ น เห็ น สมควร บริ ษั ท จั ด การและผู้ ป ระกั น การจั ด จํ า หน่ ายหน่ วยลงทุ น ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและการจัดสรรหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
หรื อหนังสือชีช้ วนตามความเหมาะสม เพื่อให้ การเสนอขายหน่ วยลงทุนในครัง้ นี ้ประสบความสําเร็ จสูงสุด
8.3.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1)

การจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไป
บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจอง
ซือ้ ทั่วไปภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณี ที่จํานวนหน่ วยลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจํานวนไม่เกิน
จํานวนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่ วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปตามที่
ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการและผู้ประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื ้อ
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(ข)

ในกรณี ที่ จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ นที่ ผ้ ู จองซื อ้ ทั่ว ไปทุกรายจองซื อ้ รวมกันมี จํา นวนเกิ น
จํานวนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่ วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปตามที่
ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการและผู้ประกัน
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไป ดังนี ้
1.

บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายในรอบแรกตามจํานวนจองซื ้อขันตํ
้ ่า ([]
หน่วย) โดยหากผู้จองซื ้อทําการจองซื ้อมากกว่า 1 ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนขอ
สงวนสิทธิที่จะนําจํานวนหน่ วยลงทุนที่จองซื ้อตามใบคําขอขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทําการจัดสรรตามวิธีการที่กําหนดใน
ข้ อนี ้ และเมื่อได้ รับผลการจัดสรรของผู้จองซื ้อรายนั ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะดําเนินการแจ้ งผลการจัดสรรให้ แก่
ผู้จ องซื อ้ แยกเป็ นแต่ล ะใบคํ า ขอขอเปิ ดบัญชี และจองซื อ้ หน่ว ยลงทุน ตาม
สัดส่วนของการจองซื อ้ ที่ ปรากฏในใบคํ าขอขอเปิ ดบัญ ชี และจองซื อ้ หน่วย
ลงทุนแต่ละฉบับ

2.

ในรอบต่อๆ ไป บริษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ 1. ข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ูจองซือ้
ทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันรอบละ [] หน่วย วนเป็ นรอบไปเรื่ อยๆ
จนกว่ า จะครบจํ า นวนหน่ วยลงทุ น ตามสัด ส่ ว นการจัด สรรหน่ วยลงทุ น
สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน” ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ี จํานวนหน่ วยลงทุนที่ผ้ ูจองซื ้อรายใดจองซือ้ และยัง
ไม่ได้ รับการจัดสรร เหลือน้ อยกว่า [] หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซือ้
รายนันจะถู
้ กตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรในรอบนันและรอบต่
้
อๆ ไป

3.

ในกรณีที่มีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื ้อในข้ อ 1. หรื อ
ข้ อ 2. ทุก รายได้ ใ นรอบใด บริ ษั ท จั ด การและผู้ ป ระกั น การจั ด จํา หน่ า ย
หน่ วยลงทุนจะใช้ วิธีสุ่มคัดเลื อกรายชื่ อผู้ จ องซื อ้ ทั่วไปที่ มี สิทธิ ได้ รั บการ
จัดสรร (Random) ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทําการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้ กับ ผู้จ องซื อ้ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรเต็ม ตามจํ า นวนที่ จ องซื อ้ ตามที่ สุ่ม
คัดเลือกได้ นนั ้
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4.

บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิไม่
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อ และคืนเงินค่าจอง
ซื อ้ ส่ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรให้ กับ ผู้ล งทุน รายนัน้ ในกรณี ที่จํ า นวนหน่ ว ย
ลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าจํานวนหน่ วย
ลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่ วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปตามที่ระบุ
ไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”

โดยการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายนั ้น จะดําเนินการโดยบริ ษัท เซ็ทเทรดดอทคอม
และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ อย่างเร็ วภายในวันที่ [●] โดยผู้จอง
ซื ้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน และสํานักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศของผู้สนับสุนนการขายหน่ วยลงทุน (ใน
วันทําการเท่านั ้น) หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.2.3 “การ
กํ า หนดราคาเสนอขายสุดท้า ย” หรื อผ่านทางเว็ บไซต์ www.settrade.com ทัง้ นี ้ สํ า หรั บการ
ตรวจสอบที่สํานักงานของ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน และสํานักงานใหญ่และสาขา
ทั่วประเทศของผู้สนั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุน หรื อทางช่องทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ ของ
ผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.2.3 “การกํ าหนดราคาเสนอขาย
สุด ท้าย” นัน้ สามารถตรวจสอบได้ เ ฉพาะข้ อ มูล การจัด สรรหน่ ว ยลงทุ นที่ มี ก ารจองซื อ้ ผ่า น
้ านั ้น
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนรายนันเท่
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุนจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู จองซือ้ ทั่วไปที่จองซื ้อและได้ ชําระเงินค่าจองซือ้
หน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อแล้ ว ในกรณีที่จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ระบุในใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ้ ทั่วไปมากกว่าจํานวนเงินที่ได้ รับชําระ บริ ษัท
จัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะดําเนินการจัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการ
จัดสรรสําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยใช้ จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ รับชําระเป็ น
เกณฑ์
(2)

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ
(ก)

บริ ษัทจัดการ (และผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ในกรณี จัดสรรให้ แก่ผ้ ู
จองซือ้ พิเศษ) จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ ตามสัดส่วนการจัดสรร
หน่ วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน จะได้ กําหนด
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(ข)

นอกจากการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น
แล้ ว บริ ษัทจัดการ และ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน ยังได้ เข้ าทําสัญญา
ลงทุนในหน่ วยลงทุน (Cornerstone Investment Agreement) กับผู้จองซือ้ พิเศษ
บางรายจํานวนรวม [] ราย โดยจํานวนหน่ วยลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษดังกล่าวตกลง
จะจองซื ้อในการเสนอขายครั ง้ แรก คิดเป็ นจํานวนรวมเท่ากับ [] หน่วย
โดยวิธีการจองซื ้อสําหรับผู้จองซือ้ พิเศษรายดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน จะได้ กําหนด ทั ้งนี ้
หน้ าที่ในการจองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนของผู้จองซือ้ พิเศษอยู่ภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ซึง่ รวมถึงการเข้ าทําสัญญาซื ้อขายหน่ วยลงทุน (Purchase Agreement)
และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไข
ต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ นเกิดขึ ้นเป็ นผลสําเร็ จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
กฟผ. ได้ ทําการจองซื ้อหน่ วยลงทุนในจํ านวนร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่ วยลงทุน
ทั ้งหมด เป็ นต้ น
ในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการและ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทั ้งหมดก็
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมฯ แล้ วเสร็ จ และนาย
ทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่ วยลงทุนของผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน
แล้ วเท่านัน้ โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้ งผลการฝาก
หลักทรัพย์ หรื อใบหน่ วยลงทุน (กรณีผ้ จู องซื ้อขอออกเป็ นใบหน่ วยลงทุน) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายครั ง้ แรก ทั ้งนี ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก หมายถึง วันที่ [●] ซึ่งเป็ นวัน
สุดท้ ายของการเสนอขายครั ง้ แรก
8.3.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(ก)

ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็ นไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใด
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ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/
หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการและผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนขอสงวน
สิ ท ธิ ที่ จ ะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนัน้ และในการเสนอขายครั ้ง แรก บริ ษั ท จั ด การและ
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัดดังที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ
8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน”
(ข)

8.3.3

เนื่องจากมีการแบ่งแยกจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษและ กฟผ. ออก
จากหน่ วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซือ้ ทั่วไปไว้ แล้ วตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.2.5 “สัดส่วน
การจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซือ้
ทั่วไปให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษที่ได้ รับการจัดสรรแบบผู้จองซือ้ พิเศษ หรื อ กฟผ.อีก เว้ นแต่เป็ นการ
จัด สรรหน่ วยลงทุ น ที่ เ หลื อ จากการจองซื อ้ ของผู้ จ องซื อ้ ทั่ ว ไปให้ แ ก่ ผ้ ู จ องซื อ้ พิเ ศษ ทัง้ นี ้
สัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทั ้งกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนั ้น
ต้ องไม่เกินอัตราตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7.2 “อัตราการถื อหน่วยลงทุน”

ข้ อตกลงเรื่ องการห้ ามขายหน่ วยลงทุนของ กฟผ.
อนึ่ง ภายหลัง การปิ ดการเสนอขายครั ้ง แรก และการจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุน รวมต่ อ
สํานั กงาน ก.ล.ต. แล้ ว กฟผ. จะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั้
ง้ แรก ทังนี
้ ้ กฟผ. ได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการ ในฐานะผู้กระทําการ
แทนกองทุนรวมฯ ว่าจะไม่ขาย โอน หรื อจําหน่ายด้ วยประการอื่นใดซึง่ หน่ วยลงทุนที่ตนจองซื ้อจํานวน
ดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวมฯ ทั ้งนี ้ ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ

8.4

การจดทะเบียนกองทุนรวมฯ
เมื่อการเสนอขายครั ง้ แรกเสร็ จสิ ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ที่ได้ รับจากการเสนอขาย
เป็ นกองทุนรวมฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายครั ง้ แรก
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมฯ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1)

มีการจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ไม่น้อยกว่า 500 ราย

(2)

มี การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่บุคคลใด หรื อกลุ่ มบุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กําหนด
(กล่าวคือ”อัตราการถือหน่ วยลงทุน” ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” ท้ ายนี ้)

(3)

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ การคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่
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ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(4)

มีการทําสัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์

(5)

มีการทําข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(6)

มีการทําสัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรื อมีการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่ วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมฯ ได้ อนั เนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติตาม
ข้ อ (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น บริ ษั ทจั ดการจะดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคื น เงิน ค่ า จองซื อ้ ให้ แ ก่ ผ้ ูจองซื อ้ ทุก ราย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
8.5

วิธีการโอนหน่ วยลงทุน
การที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซื ้อ หรื อลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอ
ขายครั ง้ แรก หรื อการเสนอขายครัง้ ต่อๆ ไป ถือว่าเป็ นการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดใน
ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึง่ ได้ มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
โดยชอบจากบริษัทจัดการ
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ในกรณีที่มีความจําเป็ น ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนอาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการออกใบหน่ วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคําขอออกใบหน่ วย
ลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนาย
ทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรื อ
บริ ษัทจัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่ วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือ
หน่ วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
8.5.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ อง
เสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) และดําเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน และ/
หรื อ บริษัทจัดการ และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ กําหนด

8.5.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู้ ถือหน่ วยลงทุนซึ่ง ถื อใบหน่ วยลงทุนและประสงค์ จะโอนหน่ วยลงทุน จะต้ องยื่ นคําขอโอนหน่ วย
ลงทุนตามแบบที่ กําหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอี ยดให้ ครบถ้ วนในแบบคํ าขอโอนหน่ วย
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ลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบตามที
้
่นายทะเบียนจะกําหนด และ
ดําเนินการตามขั ้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริษัทจัดการกําหนด
การโอนหน่ วยลงทุนให้ มีผลบังคับและใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ และถื อว่าได้ รับการรั บรองโดยนาย
ทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทําการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหรื อบริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนที่จะเป็ นผลให้ กองทุนรวมฯ มีผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ กําหนด
8.6

ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมฯ ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนันจะทํ
้
าให้
อัตราการถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน”
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่ มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้
เป็ นไปตามนั ้น

8.7

ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ง้ แรกและการถือหน่ วยลงทุนหลังจาก
นัน้ ของแต่ ล ะบุค คล รวมถึง กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ของบุค คลดัง กล่า วเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละกฎระเบี ย บที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึง
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรั พย์
8.7.1

กลุ่มบุคคลเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้ อนี ้ ให้ ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง หรื อ หลายลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํา นั ก งาน ก.ล.ต. จะประกาศกํ า หนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ นกลุ่ ม บุ ค คล
เดียวกัน
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8.7.2

(ก)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข)

นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึ
้ ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนในนิติบุคคล
้
ดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
หรื อความเป็ นหุ้นส่วนทั ้งหมด และ

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น แต่ทั ้งนี ้ มิให้ รวมถึงกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

อัตราการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ้งแรก ให้ แก่บุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่ มบุคคล
เดียวกันของบุคคลนั ้น) ได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวมฯ และจะดําเนินการให้ การถือหน่ วยลงทุนหลังจากนั ้นของบุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลนั ้น) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ ยกเว้ น
กรณีตอ่ ไปนี ้
(ก)

(ข)

้
การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุนรวมฯ ให้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
1.

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ ซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539

2.

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพซึ่งจัดตั ้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

3.

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายหลักทรั พย์

4.

กองทุนประกันสังคมซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามที่
ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อ

5.

นิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บังคับต้ องเสี ยภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล

การจัด สรรหน่ ว ยลงทุ นให้ บริ ษั ทจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ หน่ ว ยลงทุ นตามข้ อผูก พัน
ภายใต้ สญ
ั ญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุน โดยที่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุนจะ
ถือหน่ วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
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กองทุนรวมฯ ไว้ ไม่ เกิ น 1 ปี นับแต่วันที่ รับหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว
บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่ วย
้
น
ลงทุนเกินกว่าอัตราร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
รวมฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
กฟผ.
8.7.3

อัตราส่ วนการลงทุนของคนต่ างด้ าว
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก จะมีการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายในประเทศไทยเท่านัน้ โดยหาก
ปรากฏว่า ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว มีผ้ ูลงทุนต่ างด้ าวเข้ ามาเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน หรื อควบคุมการถือหน่ วยลงทุนของคนต่างด้ าวไม่
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุนรวมฯ

บริษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
้
ยนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่ วยลงทุนเป็ นไปตามข้ อจํากัดที่เกี่ยวข้ องภายใต้ หลักเกณฑ์ที่
ใช้ บงั คับ
8.8

ผลของกรณีอัตราการถือหน่ วยลงทุนไม่ เป็ นไปตามที่กาํ หนด
8.8.1

หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(ก)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทํา การนับ แต่ว ัน ที่ บ ริ ษั ท
จั ด การทราบหรื อ ควรทราบถึง เหตุที่ บุค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุน ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลัง การเสนอขายหน่ วยลงทุ นเกิ นกว่าอัต ราที่ กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ 8.7.2
“อัตราการถื อหน่วยลงทุน”

(ข)

้ อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่ วย
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนรายนันหรื
ลงทุนในส่วนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” ออกไป

(ค)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตั ้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่ วยลงทุนของคน
ต่างด้ า วเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ บัง คับ และนายทะเบีย นจะต้ อ งไม่ รับ โอนหน่ ว ยลงทุ น
หรื อไม่รับคนต่างด้ าวลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรื อการรับ
ลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถื อหน่ วยลงทุนของคนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่
กําหนด
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8.8.2

9.

(ง)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซึ่งถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ 8.7.2 “อัตราการถื อหน่วยลงทุน” และ 8.7.3. “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่มี
สิทธิออกเสียงหรื อรับเงินปั นผลในส่วนของหน่ วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนด ทั ้งนี ้ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 8.8.2 “ผลกระทบต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”

(จ)

หากปรากฏแก่บริ ษัทจัดการว่าหลังพ้ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่ วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่ วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอนุโลม

ผลกระทบต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.7.2 “ อัตราการถื อหน่วย
ลงทุน” และ 8.7.3 “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุน และ/หรื อ ไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของหน่ วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนัน้

(ข)

ผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.7.2 “อัตราการถื อหน่วย
ลงทุน” 8.7.3“อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่ วย
ลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั ้น ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน
โดยถื อว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนทั ้งปวงรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัท
จัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงิน
ปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากจากบัญชีและทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ โดยไม่นํามารวมคํานวณ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมฯ

(ค)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่ มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลใน
ส่ว นของหน่ ว ยลงทุ นที่ ถื อ ไม่ เ กิ น กว่า อัต ราที่ กํ า หนดนัน้ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น นัน้ ตาม
สัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของแต่ละราย

การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซึ่งเพียงพอ
ต่ อ การพิ จ ารณาลงมติ ข องผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ซึ่ง ต้ องประกอบด้ ว ยความเห็ น ของบริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่ อง
ดังกล่าว
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9.1

เรื่ องที่ต้องอนุมัตโิ ดยมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องการดําเนินการต่อไปนี ้ของกองทุนรวมฯ
(ก)

การถอดถอนหรื อแต่งตัง้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ
10.1.3 “เงื ่อนไขในการเปลี ่ยนตัวบริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ 10.2.2 “เงื ่อนไขในการเปลี ่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์”

(ข)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณีการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานตามข้ อตกลงหรื อ
สัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรั ฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตั ้งองค์การของรั ฐบาลและ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนั ้น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึง่ ไม่มีฐานะเป็ น
นิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อในกรณี การ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุนรวมฯ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม” และ 2.2.6 “การจํ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนรวมฯ”
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่มีการกําหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการได้ มาเพิ่มเติมหรื อ
การจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ นนั ้ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในสิ ทธิ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย”

(ค)

การเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อ จัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ที่มีมูลค่าของสัญ ญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการการ
เข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อ
เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้ รับ
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ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.7 “การบริ หาร
จัดการหรื อการจัดผลประโยชน์ จากกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต” ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการกําหนดไว้
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการ หรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามที่กําหนด
ไว้ นั ้นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(ง)

การเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ป็ นการได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจํ า หน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อ การเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ย วข้ อ ง อันเป็ นสัญญาที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของทรัพย์สิน
หรื อสัญญา (แล้ วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการทําธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรม
ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.1.3 “การดําเนิ นการที ่
ต้องได้รับมติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน” ทั ้งนี ้ ในกรณีที่มีการกําหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ แล้ วว่าการเข้ าทํ าธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจํ าหน่ายไปซึ่ง
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรื อการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ หรื อ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ นั ้นโดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

(จ)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค
(จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน” ทําธุรกรรมตามข้ อ (2) (3) (4) (7) หรื อ (8) กับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.1.3 “การดําเนิ นการทีต่ อ้ งได้รับมติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”

(ฉ)

การแก้ ไขเพิ่ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12 “การแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”

(ช)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2 “การเพิ่ มเงิ นทุนจด
ทะเบี ยน”

(ซ)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.3
ทะเบี ยน”

(ฌ)

การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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9.2

(ญ)

การเลิกกองทุนรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 14 “การเลิ กกองทุนรวมฯ การคื นเงิ น และการเพิ ก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยน”

(ฎ)

การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุน หรื อกองทุนรวมฯ ที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 13.3.2
“การเปลี ย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย” และ

(ฎ)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน ซึ่งในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่ วยลงทุน

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซึง่ ถือหน่ วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ เข้ าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
ตามที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งถือหน่ วย
้
นรวมฯ อาจเรี ยก
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
ประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ

9.3

การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
และมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรั พย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรื อกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรั พย์ หรื อนายทะเบียน
กําหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรั พย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรื อ
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กําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้
นัน้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ การจ่ายหรื อการ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิใน
การได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
9.3.1

การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ น
กรณี การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้ องกระทําตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”

9.2.3

การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(ก)

(ข)

องค์ ประชุม
1.

การขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน องค์ ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทั ้งหมด โดยมีหน่ วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้

2.

องค์ ประชุมที่ กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิ ให้ นํามาใช้ บังคับกับการขอมติเพื่ อแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทําตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมฯ”

สิทธิออกเสียง
1.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่
จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินั ้น
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2.

(ค)

ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง ถื อหน่ ว ยลงทุน ไม่ เ ป็ นไปตามอัต ราที่ กํ า หนดไว้ ใ นหัวข้ อ 8.7
“ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” จะต้ องงดออกเสียงสําหรับหน่ วยลงทุนส่วนที่ถือเกิ น
อัตรานัน้

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
1.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่ วยลงทุนที่ตนถือ

2.

เว้ นแต่กรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3. และข้ อ 4. ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ ถือตาม
จํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้ อยละ 50) ของจํ านวนหน่ วย
ลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

3.

เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี ้ มติ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นให้ ถื อตามจํ านวนหน่ ว ยลงทุ น
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่ วยลงทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
1)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่า
เกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว ตามหัวข้ อ 2.2.3
“การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุนรวมฯ ลงทุนเพิ่ มเติ ม” หรื อการ
ตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
ตามคํ า จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว่ า “ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน”
ดําเนินการดังกล่าว

2)

การเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ หรื อ จัด หา
ผลประโยชน์จากทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกิน
กว่า 100 ล้ า นบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน รวมของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาที่ มี การเข้ าทํ า แก้ ไข หรื อ ยกเลิกสัญญาดังกล่าวตาม
หัวข้ อ 3.7“การบริ ห ารจัด การหรื อการจัด ผลประโยชน์ จ ากกิ จ การโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานในอนาคต” หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน” ดําเนินการดังกล่าว
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4.

9.4

3)

การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของ
คําว่า “ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน” เข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
เรื่ องที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามที่กําหนดในหัวข้ อ 5.1.3 “การ
ดําเนิ นการทีต่ อ้ งได้รบั มติ ของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน”

4)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหัวข้ อ 7.2 “การเพิ่ ม
เงิ นทุนจดทะเบี ยน” หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

5)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหัวข้ อ 7.3 “การลด
เงิ นทุนจดทะเบี ยน” หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

6)

การควบหรื อรวมกับกองทุนรวมอื่น

มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
กองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในหัวข้ อ 12.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ”

ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินั ้น เนื่องจากบริ ษัทจัดการมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ โครงการจัดการกองทุน
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนรวมทังต้
รวมฯ ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุนด้ วย
ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการด้ วย
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10.

การจัดการกองทุน

10.1

บริษัทจัดการ
ในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั ้งนี ้ สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
10.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีอํานาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ โดยมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
(ก)

สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น กับ บริ ษั ท จั ด การ มติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุ น หนั ง สื อ ชี ช้ วน กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และ
ข้ อ ตกลงต่างๆ ซึ่ง กองทุน รวมฯ หรื อ บริ ษัท จั ด การ (เพื่ อวัตถุประสงค์ ใ นการบริ หารจัดการ
ั ญา
กองทุนรวมฯ) หรื อทังกองทุ
้
นรวมฯ และบริษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ

(ข)

สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่ วยลงทุน หากการโอนหน่ วยลงทุนนันไม่
้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อหากการอนุมตั ิการโอน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(ค)

สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมฯ และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวมฯ
ตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ง)

สิ ท ธิ ใ นการขอคํ า ปรึ ก ษาและคํ า แนะนํ า จากคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ในเรื่ อ งที่
เกี่ ย วกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพืน้ ฐาน ตลอดจนการบริ หาร
จัดการทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน

(จ)

สิทธิ ในการถอดถอนกรรมการหรื อ แต่งตัง้ กรรมการคนใหม่ ในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ฉ)

มีสิทธิและอํานาจในการเข้ าทําเอกสารธุ รกรรม และใช้ สิทธิหรื อดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ใน
เอกสารธุ รกรรม รวมทั ้งใช้ ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณี ผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ เอกสารธุ รกรรม
ตามที่เห็นสมควร
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(ช)

สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเข้ าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ในนามของ
กองทุนรวมฯ ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน รวมฯ ข้ อผู กพัน ระหว่ างผู้ถือ
หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และกฎหมายหลักทรั พย์ และ

(ซ)

สิทธิและอํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจั ดการขอสงวนสิทธิ ใ นการดํ าเนินการใดๆ ที่ อาจแตกต่างไปจากที่ กํ าหนดไว้ ใ นเอกสาร
ธุรกรรมตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุน
รวมฯ และประโยชน์ ข องกองทุ น รวมฯ และผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น โดยรวมตราบเท่ า ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
สาระสําคัญของเอกสารธุรกรรม
10.1.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบหลักของบริ ษัทจัดการคือจะต้ องบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ รวมทัง้
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของกองทุนรวมฯ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่ วยลงทุน หนั งสือชี ้
ชวน กฎหมายหลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึง่ กองทุนรวมฯ หรื อบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ) หรื อทังกองทุ
้
นรวมฯ และบริษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
1.

จัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
สํานั กงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
มติ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน หนั งสื อชี ช้ วน กฎหมายหลั กทรั พย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนรวมฯ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา
125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรั พย์

2.

จัด ให้ มีข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษัท จัด การ โครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ สัญญาแต่ งตัง้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และหนั งสือชี ช้ วน ที่มีสาระไม่
ต่า งจากข้ อ ผู กพันระหว่ างผู้ ถื อหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการ
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กองทุนรวมฯ สัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วนฉบับร่ างที่ยื่น
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
3.

จัดให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ ลา่ สุดต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงลักษณะของ
กองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554

4.

แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกํ าหนด
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้
การแก้ ไ ขเพิ่ม เติม โครงการจัดการกองทุน รวมฯ หรื อแก้ ไขวิ ธี ก ารจัด การเป็ นไป
ตามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 129 แห่ ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

5.

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนั งสือชีช้ วน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ (ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
หนังสือชีช้ วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

6.

1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนั งสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสํานั กงาน ก.ล.ต.
ต่อผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่ วย
ลงทุน โดยร่างหนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ
และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน

2)

จัด ส่ง หนั ง สื อ ชี ช้ วนที่ มี ส าระสํ า คัญ ไม่ ต่ า งจากฉบับ ร่ า งให้ แ ก่สํ า นั ก งาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนั งสือชี ้
ชวนแก่ผ้ ูลงทุน และจัดส่งหนั งสือชี ช้ วนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูล
หนั งสือชีช้ วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report and
Prospectus System ("MRAP"))

3)

จัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่ วยลงทุน
โดยต้ องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้
ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่ วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการ
เปิ ดเผยร่างหนังสือชีช้ วนตาม 1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่
ถูก ต้ องและไม่ มี ลัก ษณะที่ ทําให้ ผ้ ูลงทุนสํ า คัญ ผิ ด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตาม
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนตามที่สํานั กงาน
ก.ล.ต. กําหนด
7.

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตั ้งบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ใน
การจั ด จํ า หน่ า ยหน่ วยลงทุ น บริ ษั ท จั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วต้ องไม่ มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

8.

ประชาสัมพันธ์การขายหน่ วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่ วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

9.

ในการจัดการทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานและในการควบคุม การจัดการดังกล่า ว
บริ ษ ัท จัด การต้ อ งดํ า เนิน การและควบคุม ดูแ ลให้ ก ารจัด การเป็ นไปตาม
สาระสํา คัญ ที่ไ ด้ ระบุไ ว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน รวมฯ และบริ ษัทจัด การต้ อ ง
จัด ให้ มี ข้ อ กํ า หนดในเอกสารสัญ ญาที ่เ ข้ า ทํ า หรื อ จะเข้ า ทํ า เกี ่ ย วกับ การจัด การ
ทรั พ ย์ ส ิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ช่า ผู้รั บ สิ ท ธิ หรื อ ผู้รั บ จ้ า งที่ นํ า ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อัน
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

10.

ได้ ม าเพิ ่ม เติม และจํ า หน่า ยไปซึ ่ง ทรั พ ย์ ส ิน โครงสร้ า งพื น้ ฐาน ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์

11.

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทําให้
มัน่ ใจได้ ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิ ทธิ หรื อ ให้ ผ้ ูอื่ น
ดําเนิน การเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการต้ องดํ าเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
และตามกฎหมายหลักทรั พย์

12.

ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานั กงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่ วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
้
นรวมฯ
ลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
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13.

ดํา เนิ น การที่ จํา เป็ นเพื่ อ ควบคุม ดูแ ลและให้ มั่น ใจได้ ว่ า การถื อ หน่ วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่ างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้ ซงึ่ กําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน

14.

เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน.
1/2554 ตลอดจนหลัก เกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ ป ระกาศใช้ บัง คับ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรั พย์

15.

จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรื อเงินแบ่งปั นส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
และข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ รวมทัง้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรั พย์

16.

จัดให้ มีการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้ ม า และ
การประเมิน ค่ า ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วในครั ง้ ถัด ๆ มาให้ เ ป็ นไปตามที่กํา หนดไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ ได้ กําหนดไว้

17.

ดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุ น รวมฯ ให้ เ ป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทุน รวมฯ และ
กฎหมายหลักทรั พย์

18.

จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ
อย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1)

การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ
ให้ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ
และดําเนินการให้ มนั่ ใจได้ วา่ บุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ

2)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ รวมทั ้งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตั ้งกองทุนรวม
ฯและทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ถูกต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุน และ
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3)

การกํ า กับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี ่ ย งที ่ เ กี ่ ย วกับ ทรั พ ย์ ส ิ น
โครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทุน รวมฯ
และเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ ถือหน่ วยลงทุน

19.

บริษัทจัดการจะต้ องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้
บุคคลอื่นใด เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ
เฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ในทรั พย์ สิ นอื่ นที่ มิ ใช่
ทรั พย์ สิ นโครงสร้ างพืน้ ฐาน และการปฏิ บัติ ก ารด้ า นงานสนับ สนุน ทัง้ นี ้ การ
มอบหมายดังกล่าว (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์

20.

ในส่วนของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรู ปแบบของสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ อนั รวมถึง (แต่ไม่
จํากัดเพียง) รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

21.

1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ เ ป็ นคู่ส ัญ ญารายอื่ น ใด จัด ให้ มี ก ลไกให้ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ที่
บริ ษัทจั ดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนรวมฯ ได้ รับตามข้ อตกลง ตลอดจน
จัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ

2)

บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน
ของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนรวมฯ ได้ รับอย่างสมํ่าเสมอ และหากพบความ
ผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่อาจทําให้ กองทุนรวมฯ ไม่ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ที่
ถูกต้ องครบถ้ วนตามข้ อตกลง บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการหรื อมอบหมายให้
ผู้เชี่ยวชาญดําเนินการให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ตลอดจน
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มีสิทธิ ดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง
หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
22.

(ข)

(ค)

ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทจัดการ แต่ทัง้ นี ้ การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย
หลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การลงทุน
1.

เข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานในนามของกองทุนรวมฯ
ภายใน 6 เดื อนนับแต่วั นจดทะเบี ย นกองทุ นรวมฯ โดยคิ ดเป็ นมูลค่ าไม่น้อ ยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ

2.

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
รวมฯ เว้ นแต่ ร อบระยะเวลาบั ญ ชี สุ ด ท้ ายของอายุ ก องทุ น รวมฯ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ

3.

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุน
รวมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการจําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

4.

ดํ า เนิ น การให้ ก องทุ น รวมฯ ไม่ ล งทุน ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น โครงสร้ าง
พื น้ ฐาน เว้ น แต่ ท รั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าตให้ ก องทุ น รวมฯ
สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดําเนินการให้ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สิน
อื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

การเรี ยกเก็บและชําระเงินของกองทุนรวมฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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(ง)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
1.

จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 และแต่ง ตัง้ บุค คลเข้ า แทนที่ ก รรมการในคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาการลงทุ น ซึ่ง ต้ อ งเป็ นบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรั พย์ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

2.

จัดให้ มีการแต่งตั ้งบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลั กทรั พย์ และได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานั กงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพื่ อปฏิ บัติหน้ าที่ ตามกฎหมายและ
ประกาศเกี่ ยวกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัท
จัด การ และปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โ ดยยึ ด มั่น ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการ
แต่งตังและการสิ
้
้นสุดการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศที่เกี่ ยวข้ องของสํานั กงาน ก.ล.ต. รวมทั ้งเปิ ดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมฯ
ให้ แก่ผ้ ู ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่ วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้
ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงข้ อ มูล ให้ บริ ษั ท จั ด การปรั บปรุ งข้ อ มูล ให้ เ ป็ นปั จ จุบัน
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.

แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการแต่งตั ้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติให้ แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ราย
ใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดและเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

4.

แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนรายใหม่
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องถึง
การแต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย น ตลอดจนติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องนาย
ทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด ทํ า ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
ตลอดจนข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน
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(จ)

5.

แต่งตั ้งนิติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่ าทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรั พย์

6.

แต่ ง ตั ง้ ที่ ป รึ ก ษา (ถ้ ามี ) เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท จัดการ และ/
หรื อของกองทุนรวมฯ หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

7.

แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในบัญชี ที่สํานั กงาน
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ ยนตัวผู้สอบบัญชี ใหม่ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

8.

แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
หน้ าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่
จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ

9.

จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้ าที่
ขายหน่ วยลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย

หน้ าที่ความรั บผิดชอบอื่นๆ
1.

จัด ให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบีย นกองทรัพ ย์สินอันได้ แ ก่เงินที่ไ ด้ รับ จากการจําหน่าย
หน่ วยลงทุน เป็ นกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วัน ปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรั พย์
และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

2.

จัด ให้ มีก ารยื่ นคํ าขอจดทะเบีย นหน่ ว ยลงทุนเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ต่อตลาด
หลักทรั พย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรื อนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้ วแต่กรณี

3.

ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณี ที่ข้อกํ าหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
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ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลั กทรั พย์ และ/หรื อประกาศ กฎ และ/หรื อ
คําสัง่ นั ้น ให้ บริษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า
4.

เรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรั พย์

5.

ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนอาจได้ รับ
จากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว

6.

ให้ ค วามเห็น เกี ่ ย วกับ เรื ่ อ งที ่บ ริ ษ ัท จัด การต้ อ งให้ ค วามเห็น ตามกฎหมาย
หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย งความสมเหตุ ส มผลของการประเมิ น ค่ า
ทรั พย์ สิ นโครงสร้ า งพืน้ ฐาน และในเรื่ อ งที่ จะต้ องได้ รั บ มติ อนุมัติจากผู้ ถื อหน่ วย
ลงทุน

7.

ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่ วยลงทุนหรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่ วยลงทุน
หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอ
เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนและใช้ อ้างอิง
ต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่ างผู้
ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

8.

ดํ า เนิ นการกํ า กับ ดูแ ลและตรวจสอบให้ บุค ลากรของบริ ษั ทจั ด การปฏิ บัติ ง านตาม
กฎหมายหลักทรั พย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั ้งจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

9.

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้ าที่ ของตนในส่วนที่เกี่ ย วกับ
กองทุนรวมฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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10.

จัดทําบัญชีและเก็บทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของ
บริ ษัทจัดการ และนําทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนํา
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์

11.

จัด ทํา และจัด เก็ บ บัญ ชี แ ละบัน ทึก แสดงการลงทุน ของกองทุ น รวมฯ ให้ เ ป็ นไป
ตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์

12.

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์

13.

จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทราบ ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์

14.

จัดให้ มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
และเปิ ดเผยข้ อมู ล ดั ง กล่ า วตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์

15.

จั ด ทํ า งบการเงิ น ของกองทุ น รวมฯ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์ และนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

16.

จัดทํ ารายงานประจํ าปี ของกองทุนรวมฯ โดยมี ข้อมูลตามที่ กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์ และส่งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน สํานั กงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรั พย์
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

17.

รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยไม่ ชัก ช้ า เมื่ อ ปรากฏ
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง

18.

จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์

19.

ติดตาม ดําเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์ สิน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ที่ปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
้ ่เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความ
ตามสัญญาแต่งตังที
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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หลักทรั พย์ รวมถึ ง ดํา เนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ และ/หรื อ ตามที่ ผ้ ู
ถื อ หน่ วยลงทุนร้ องขอ และ
20.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

10.1.3 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื่ อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการ
อนุมตั ิเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก)

เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึง่ ถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํ านวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ย นบริ ษัทจั ดการ และมี การ
แต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ

(ข)

ในกรณี ที่บริ ษั ทจัด การถูก เพิ ก ถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จหลักทรั พ ย์ ประเภทจัด การ
กองทุนรวม หรื อในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการได้

(ค)

ในกรณีที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนบริ ษัทจัดการจากการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ตาม
มาตรา 128 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(ง)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการที่
กําหนดไว้ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อมีการแก้ ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรั พย์ และ/
หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง อันมี ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศ คํ า สั่ง ระเบี ย บ และข้ อ บัง คับ ดัง กล่า ว หรื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใน
ลักษณะที่มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนรวมฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับ
หน้ าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษัทจัดการจะต้ องเสนอชื่อบริ ษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด (เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนจะดําเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด เพื่อทําหน้ าที่จดั การกองทุนรวมฯ ตามที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
จากบริษัทจัดการ
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ในการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ก็ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริ ษัทจัดการ
้ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัท
จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
จัดการได้ ทําการแจ้ งการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามข้ อ (ง) ข้ างต้ นนี ้จน
ครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ
หรื อกองทุนรวมฯ และ/หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับ
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนรวมฯ โดยในกรณี
ดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนรวมฯ แล้ ว
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
แล้ ว ตามที่ กํา หนดไว้ ในข้ อ (ก) หรื อภายหลัง จากวันสิน้ สุด การปฏิ บัติหน้ าที่ บ ริ ษัท จั ดการตามข้ อ (ง)
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ โดยคํานวณจํานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่จริง
10.2

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อนเริ่มการเสนอขายครั ง้ แรก บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ
บุคคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
รายละเอียดที่อยูต่ ิดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีดงั นี ้
ชื่อ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2724-3377

หมายเลขโทรสาร

0-2724-5058

10.2.1 สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
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(ข)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริ ษัทจัดการอย่างเคร่ งครั ดด้ วย
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบ
วิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ

(ค)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือ
หน่ วยลงทุน

(ง)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนซึง่ ได้ ฝากไว้ ในบัญชีเพื่อการจองซื ้อ
หน่ วยลงทุน และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนได้ ฝากเข้ าในบัญชี
้
ดังกล่าวแล้ ว เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจัดตังและ
การจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนรวมฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.

(จ)

กํากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรั พย์ และ
โครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ ตลอดจนข้ อ ผู ก พัน ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท
จัดการโดยเคร่งครัด

(ฉ)

รับฝากทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์
หรื อทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็ นผู้รับฝากไว้

(ช)

ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สนิ อื่นใด
ของกองทุนรวมฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้ า
ลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

(ซ)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ

(ฌ)

ดํ า เนิ น การฟ้ องร้ องบัง คับ คดี ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ข องตนหรื อ ฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนทังปวง
้ หรื อ
เมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ อง
จากทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ ได้

(ญ)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่ วยลงทุน

(ฎ)

พิจารณาอนุมัติห รื อไม่ อนุมัติก ารได้ ม าหรื อจํ าหน่ายไปซึ่ง ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
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ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ (ซึง่ ได้ รับการแต่งตั ้งโดยค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมฯ) (ถ้ ามี)
(ฏ)

พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งมีมลู ค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่
มี การเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรั พย์ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
(ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมฯ)

(ฐ)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่ าใหม่โดยพลัน เมื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินของกองทุน
รวมฯ อย่างมีนยั สําคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวมฯ

(ฑ)

ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้อง
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วย

(ฒ)

ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารรั บ หรื อ ชํ า ระเงิ น จากบัญ ชี ข องกองทุ น รวมฯ ทัง้ นี ้ โดยต้ อ งเป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อ ข้ อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่
กรณี)

(ณ)

ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ น
การเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะ
ที่ เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ู ถือหน่ วยลงทุนทราบก่ อนอย่างพอเพี ยงแล้ ว โดยผู้ถือ
หน่ วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน

(ด)

ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ได้

(ต)

มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ

191

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

(ถ)

ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และสั ญ ญาแต่ งตั ้ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์

10.2.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึง่ ถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
้
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
และมีการแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(ค)

ในกรณี ที่ผ้ ู ดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชย์ หรื อ
ธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์ ได้

(ง)

ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(จ)

ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฉ)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคัญอันเนื่องมาจาก
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ในการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาแต่ งตั ้ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ให้ สอดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไขดั ง กล่ า ว ทั ง้ นี ้ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ย นแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่า วมี ผ ลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ู ดูแลผลประโยชน์ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์
มี สิทธิ บอกเลิกสั ญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจั ดการทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ช)

ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ขาดคุ ณ สมบัติ ข้ อใดข้ อหนึ่ ง ตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรั พย์ ในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ จัดการ
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรได้
แก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
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ทราบการขาดคุณ สมบัติ ดัง กล่ า ว หรื อ วัน ถัด จากวัน ที่ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คุณสมบัติดงั กล่าว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ แก้ ไขการขาด
คุณสมบัติเสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ ทําการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาที่ กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้
ผลประโยชน์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตังแต่
แก้ ไข เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะแต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ เดิมโดยพลัน ทั ้งนี ้ เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะ
สัง่ การเป็ นอย่างอื่น
(ซ)

เมื่อมี ผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื 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 วัน 60

(ฌ)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการ
ทัว่ ไป

(ญ)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ข้างต้ น โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าว
ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนื่ องจากกฎหมายหลั กทรั พย์ กําหนดให้ กองทุนรวมต้ องมี ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณี ที่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ หมดหน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นั ้นต้ องทํา
หน้ า ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมฯ ต่ อ ไปอย่า งสมบูร ณ์ จ นกว่ า จะจัด การโอนและส่ง มอบ
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น
หรื อตามคําสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ น เพื่อให้ การ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั ้งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จน
เสร็ จ สิ น้ ทัง้ นี ้ ภายในเวลาอัน สมควรเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นไปด้ ว ยความต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี ้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ยงั คงได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภายใต้ สัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
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จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ หรื อ ตามคําสัง่ ของ
บริษัทจัดการ หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณีที่สัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาแต่ งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ ้นก่อนการสิ ้นสุดของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน
และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใด จะคํ านวณถึง วันที่ ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ ทําหน้ า ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมฯ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
10.2.3 สถานที่เก็บรั กษาทรัพย์ สินของกองทุนรวมฯ
ชื่อ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งดํ า เนิ น การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมฯ หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมเกี่ ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
ทั ้งหมด ไว้ ณ สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้ นแต่ทรั พย์ สิน ซึ่งโดยลักษณะของทรั พย์ สินนัน้ ไม่
สามารถเก็ บรั กษาไว้ ณ สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ หรื อในกรณี ที่บริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ตกลงเป็ นประการอื่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรั กษา
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ บริ ษัทจัดการ
จะจัดเก็บเอกสารสําคัญและทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ ไว้ ที่สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่
10.3

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
10.3.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ป รึ กษาการลงทุนจะต้ องประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่งมี คุณ สมบัติ ต ามที่กํ าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะแต่งตั ้งบุคคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษา
การลงทุน


นาง ชวินดา หาญรัตนกูล



นาย ไพรัช มิคะเสน



นายกฤษณ์ ณ สงขลา
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นาย สมบัติ ศานติจารี

ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรื อแต่งตังเพิ
้ ่มเติมหรื อลดจํานวนบุคคลที่จะเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึ ก ษาการลงทุน ข้ างต้ นได้ ต ามความเหมาะสม โดยมี คุณ สมบัติ ต ามที่ กฎหมาย
หลักทรั พย์ กําหนด
นางชวินดา หาญรั ตนกูล นางชวินดา หาญรั ตนกูล ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นางชวินดา หาญรัตนกูล จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ ) จาก University of
Missouri Columbia ประเทศสหรัฐอเมริ กา และระดับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายไพรั ช มิคะเสน นายไพรั ช มิคะเสน ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายไพรัช มิคะเสน จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท MS. Finance (การเงิน) จาก University of
Colorado at Denver ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปริ ญญาโท MBA (การเงิน) จาก University of Denver
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกฤษณ์ ณ สงขลา นายกฤษณ์ ณ สงขลา ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายกฤษณ์ ณ สงขลา จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
หลักสูตร Mini Master of Financial Economic จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และระดับปริ ญญา
ตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายสมบัติ ศานติจารี นายสมบัติ ศานติจารี ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 10 เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2552 และนอกจากนี ้ ยังดํารงตําแหน่งอันทรงคุณวุฒิอีกมากมาย
อาทิ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เป็ นต้ น
นาย สม บั ติ ศ าน ติ จ า รี สํ า เร็ จกา รศึ ก ษ าระ ดั บ ปริ ญญาตรี ด้ านวิ ศวกร รม เครื่ อ งก ล จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยลามาร์ (Lamar) สหรัฐอเมริ กา
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10.3.2 การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรื อเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
และแต่งตังกรรมการรายใหม่
้
ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ กรรมการคนหนึ่ง
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เสมอ
10.3.3 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้

10.4

(ก)

ให้ คําปรึ กษา คําแนะนํ าแก่บริ ษัทจัดการเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมถึงการบริ หารจัด การทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ กองทุนรวมฯ
ลงทุน เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริษัทจัดการ

(ข)

แจ้ งแก่บริษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
้ ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่า
ในเรื่ องที่ต้องให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนํา ทังนี
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนัน้

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
10.4.1 การแต่ งตัง้ นายทะเบียน
บริ ษั ท จั ด การจะแต่ง ตัง้ นิ ติ บุค คลต่ อ ไปนี ซ้ ึ่ง เป็ นผู้ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ นนายทะเบี ย น
หลัก ทรั พย์ จากสํานั กงาน ก.ล.ต. ให้ ทําหน้ าที่ เป็ นนายทะเบียน เพื่ อปฏิบัติหน้ าที่เกี่ ย วกับการจัดทํ า
บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ ยวข้ องและข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียน
ชื่อ

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

ชัน้ 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

:

0-2229-2888

หมายเลขโทรสาร

:

0-2359-1259
196

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
สํานั กงาน ก.ล.ต. และได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรั พย์ ให้ ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของ
กองทุนรวมฯ ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
10.4.2 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นายทะเบียนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ สําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน

(ข)

จัดทําทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งอย่างน้ อยประกอบด้ วยรายการข้ อมูล
ตามที่กําหนดไว้ ในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

(ค)

เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไว้ ที่สํานักงานของนายทะเบียน

(ง)

จัดทําและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตามความเป็ นจริง

(จ)

กําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหน่วยลงทุน
หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน และการอื่นใดที่
จําเป็ น และปิ ดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการของนายทะเบียน

(ฉ)

จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทําโดยมิชอบอันอาจก่อให้ เกิด
ความเสี ยหายแก่ ผ้ ู ถือหน่ วยลงทุน และระบบการเก็ บรั ก ษา รวบรวมและประมวลผลข้ อมูล
ตลอดจนระบบสํารองข้ อมูล ทั ้งนี ้ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์

(ช)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนในการตรวจดูหรื อขอสําเนาทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน
ได้ ในระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียน ทังนี
้ ้ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์

(ซ)

ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่ วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อหากการรับลงทะเบียนจะเป็ นเหตุให้
การถื อ หน่ วยลงทุ น ไม่ เ ป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ และ/หรื อ กฎหมาย
หลักทรัพย์ หรื อเกินอัตราการถือหน่ วยลงทุนที่กําหนด

(ฌ)

จ่ายเงินปั นผล และเงินลดทุน และ

(ญ)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรั พย์ เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน และหน้ าที่อื่นที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
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10.5

ที่ปรึกษากองทุนรวมฯ
10.5.1 ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตั ้งบุคคลใดๆ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของ
กองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรื อ
จําหน่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ หรื อการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และมี คุณสมบัติ และไม่มีล ัก ษณะต้ องห้ ามตามที่ กํา หนดไว้ ในกฎหมายหลั กทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ก)

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมฯ
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่สํานั กงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และจะต้ องเป็ นอิสระจาก กฟผ. และกลุ่ มบุคคล
เดียวกันของ กฟผ.
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี ้
1.

จัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) โดยที่ปรึกษาตามที่จําเป็ น
(เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้ านการเงิน การตรวจสอบและสอบทานด้ านกฎหมาย
การตรวจสอบและสอบทานด้ านเทคนิค เกี่ยวกับกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุน
รวมฯ จะลงทุน)

2.

จัด เตรี ย มความเห็ น เกี่ ย วกับ ความสมเหตุ ส มผลของรายงานการประเมิ น ค่ า ซึ่ ง
ความเห็นดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยในหนังสือชีช้ วนด้ วย

3.

ในกรณี ที่ ท่ ี ป รึ ก ษาทางการเงิน มี ก ารจัด ทํ า ประมาณการทางการเงิ น ของกิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ ในกรณี พืน้ ฐาน (Base Case)และการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ให้ อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างรายงานการประเมินค่ ากับประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ ามี) ด้ วย

4.

ให้ ความเห็นเกี่ ย วกับข้ อได้ เปรี ย บและข้ อเสี ยเปรี ยบของสิทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
เปรี ยบเทียบกับสิทธิของเจ้ าหนี ้และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิเหนือรายได้ ในอนาคตดังกล่าว
(เฉพาะในกรณีที่ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนเป็ นสิทธิในการ
รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ใ นอนาคตหรื อ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาแบ่ ง รายได้ ใ นอนาคตและ
กองทุนรวมฯ มิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสทิ ธิได้ รับรายได้ ในอนาคตทังจํ
้ านวน)
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(ข)

5.

มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากกองทุ น รวมฯ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาทางการเงิน

6.

ให้ คําปรึกษาและคําแนะนํา และให้ ความช่วยเหลือแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั ้ง
กองทุนรวมฯ (ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูลที่แสดงไว้ ใน
เอกสารคําขอที่ยื่นต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. เพื่อการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ) การระดมทุน
และการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ

7.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี)

ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ในการเสนอขายครั ง้ แรก บริษัทจัดการได้ แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงิน
รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงั นี ้
ชื่อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์

:

0-2544-1000

หมายเลขโทรสาร

:

0-2544-2185

10.5.2 ที่ปรึกษาอื่น
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้ง เปลี่ยนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เป็ นที่ปรึกษาอื่นๆ ของกองทุนรวมฯ
เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ หรื อการบริ หารจัดการกองทุน
รวมฯ บุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมฯ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ดังต่อไปนี ้
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10.6

(ก)

มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ
ตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

(ข)

ให้ คําปรึกษาและคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตังหรื
้ อบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ
ตามขอบเขตที่ตกลงกัน และ

(ค)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชีกองทุนรวมฯ
10.6.1 การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
บริษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตอ่ ไปนี ้ให้ ทําหน้ าที่จดั ทํา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบการเงินของ
กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์
ชื่อ

:

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่อยู่

:

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15
เลขที่ 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์

:

0-2286-9999 และ 0-2344-1000

หมายเลขโทรสาร

:

0-2286-5050

ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานั กงาน
ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10.6.2 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้
(ก)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี

(ข)

จัดทํา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ใช้ บงั คับ และ
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(ค)
10.7

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

ผู้ประเมินค่ าของกองทุนรวมฯ
10.7.1 การแต่ งตัง้ ผู้ประเมินค่ า
ในการลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย บริ ษัทจัดการได้ แต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ต่อไปนี ้ให้ ทําหน้ าที่ประเมินค่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 ตามที่ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และข้ อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์
ชื่อ

:

บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด

ที่อยู่

:

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชันที
้ ่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

:

0-2264-0777

หมายเลขโทรสาร

:

0-2264-0789-90

ชื่อ

: บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

ที่อยู่

:

2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชัน้ 19 ห้ อง 1901 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์

:

0-2632-7155-6

หมายเลขโทรสาร

:

0-2632-7157

ในการแต่งตั ้งผู้ประเมินค่าหลังจากกองทุนรวมฯ ได้ ดําเนินการลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย
บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้ วนในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ หรื อ
ประเมิ น ค่า ทรั พย์ สิ น โครงสร้ างพืน้ ฐานใหม่ ที่ ก องทุ นรวมฯ จะลงทุนตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ และข้ อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์
ทั ้งนี ้ การประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2
ครัง้ มิได้
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10.7.2 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่ า
ผู้ประเมินค่า มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้

10.8

(ก)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า

(ข)

ประเมินค่าหรื อตรวจสอบการประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งกองทุนรวมฯ ได้
ลงทุนไปแล้ วหรื อจะลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้ อกําหนดใน
การประเมิน ค่าทรั พย์ สินตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลั กทรั พย์ และที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ และ

(ค)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

10.8.1 ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายครั ง้ แรกในประเทศ บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดของที่ผ้ ูประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนมีดงั นี ้
ชื่อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

:
:

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2544-1000
0-2544-2185

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้งผู้ประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่
ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้ประกัน
้ ้ ประกันการจัด
การจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังผู
จําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ กฟผ. หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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[10.8.2 ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน [To be confirmed by SCB]
ชื่อ

:

[]

ที่อยู่

:

[]

หมายเลขโทรศัพท์

:

[]

หมายเลขโทรสาร

:

[]

ชื่อ

:

[]

ที่อยู่

:

[]

หมายเลขโทรศัพท์

:

[]

หมายเลขโทรสาร

:

[]

ชื่อ

:

[]

ที่อยู่

:

[]

หมายเลขโทรศัพท์

:

[]

หมายเลขโทรสาร

:

[]

ชื่อ

:

[]

ที่อยู่

:

[]

หมายเลขโทรศัพท์

:

[]

หมายเลขโทรสาร

:

[]

ชื่อ

:

[]

ที่อยู่

:

[]

หมายเลขโทรศัพท์

:

[]

หมายเลขโทรสาร

:

[]

บริษัทจัดการอาจแต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบคุ คลที่สํานักงาน ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุนของ
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กองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้ อมทั ้งประกาศให้ ผ้ ูถือ
หน่ ว ยลงทุ น ทราบผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ด การและ กฟผ. หรื อผ่า นช่อ งทางอื่ น ใดตามความ
เหมาะสม
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11.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

11.1

บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ กฎหมายหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายหลักทรั พย์
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ขัด หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ แล้ ว

11.2

ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การใช้ บัง คั บ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท จั ด การและ
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอํานาจลงนามในข้ อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
ผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่ วยลงทุนทังปวง
้
บริษัทจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ

11.3

การที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อ หรื อลงทุนในหน่ วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ไม่วา่ ในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
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12.

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

12.1

วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

โดยมติ โดยเสีย งข้ างมากของผู้ ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํ านวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ในกรณี เช่นนี ้ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ สํานั กงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข

(2)

บริ ษั ท จั ด การอาจแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ ได้ โดยถื อ ว่ า ได้ รั บ มติ จ าก
ผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(3)

(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึง่ มีผลให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทั ้งปวงได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นโดยชัดเจน

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อ

(ค)

การแก้ ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การแก้ ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อวิธี
จัดการไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อวันที่ ถือว่าได้ รับมติ
แล้ วแต่กรณี
12.2

การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอ่ นื
หากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและภาระหน้ าที่ของ
บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่ปรึกษา
ใดๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 10 “การจัดการกองทุน” หรื อกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” การแก้ ไขในกรณีดงั กล่าว นอกจาก
จะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว จะต้ องกระทําโดยได้ รับความเห็นชอบ หรื อคํายินยอมจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
แล้ ว แต่ ก รณี ด้ วย แต่ ทัง้ นี ้ มติ ดัง กล่ า วของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ งกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ
จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
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12.3

สิทธิออกเสียงยับยัง้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิที่ใช้ สิทธิออกเสียงยับยั ้งในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุนในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีจัดการซึ่งขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อที่อาจทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้ าที่ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาของ
กองทุนรวมฯ
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13.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้ จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อกองทุนรวมฯ ได้ เพียงเท่าที่ บริ ษัทจั ดการได้ จัดให้ มีการกํ าหนดไว้ ใ นโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ เท่านั ้น นอกจากนี ้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ เสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการ
สามารถหักเงินของกองทุนรวมฯ เพื่อนําไปชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและการ
้
บริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ได้

13.1

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หน่ วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)

(2)

ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรี ยกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่ วยลงทุน จะ
เรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

(3)

ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรี ยกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่ วยลงทุน จะ
เรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

(4)

อื่นๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่ วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราที่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อนายทะเบียนกําหนด

(ข)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนดําเนินการให้ ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จา่ ยจริ ง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน
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13.2

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ
13.2.1 ค่ าธรรมเนียมบริษัทจัดการ
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
ทั ้งนี ้ ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ จะไม่ตํ่ากว่า 3,000,000 บาทต่อปี
13.2.2 ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
ทั ้งนี ้ ค่าธรรมเนียมตามข้ างต้ นจะไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ออกไปตามที่จําเป็ น
และสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึง
การว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ค่าที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจาก
หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า หนดในโครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ และสั ญ ญาแต่ งตั ้ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรื อตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้
ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
13.2.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ตามอัตราที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
13.2.4 ค่ าธรรมเนียมการจัดสรรหน่ วยลงทุนในการเสนอขายครั ง้ แรก
ตามจํานวนที่บริ ษัทเซ็ทเทรดดอทคอมกําหนดสําหรับการเสนอขายครัง้ แรก โดยกองทุนรวมฯ จะชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิหน้ าที่จดั สรรหน่ วยลงทุน
13.2.5 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของที่ปรึกษาอื่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาสําหรับกองทุนรวมฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
ของที่ปรึกษา สําหรับการจัดตังและบริ
้
หารจัดการกองทุนรวมฯ การจัดจําหน่ายหน่ วยลงทุน และการซื ้อ
ทรัพย์สนิ เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้ าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญด้ านการประกันภัย (ถ้ ามี)) ค่าประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
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ค่าอิสระค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรื อภาษี ค่าทนายความ เป็ นต้ น ในอัตราตามที่
จ่ายจริง โดยกองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั ้งค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
ตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร ค่าพิมพ์หรื อทําสําเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น
13.2.6 ค่ าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ตามที่จา่ ยจริ ง โดยกองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่
เกิ ด ขึน้ ตามความเป็ นจริ ง อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ของธนาคาร เช่ น ค่า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่ปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าว เป็ นต้ น
13.2.7 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด
ในการเสนอขายครั ง้ แรก ในอัตราไม่เกิน 50,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
-

ตามที่จา่ ยจริง ทั ้งนี ้ จะไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนเงินเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนแต่ละครัง้

13.2.8 ค่ า จั ดทํา จั ด พิม พ์ ใบคํา ขอเปิ ดบั ญ ชี ใบจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ใบหน่ ว ยลงทุ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ใบกํากับภาษี หนั งสือชีช้ วน และ แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ และค่ าใช้ จ่ายใน
การจัดเตรี ยมและจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ในการเสนอขายครั ง้ แรก
ในอัตราไม่เกิน 5,000,000 บาท
13.2.9 ค่ าธรรมเนียมการยื่นคําขอต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรั พย์
(ก)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขออนุมตั ิจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ให้ บริ ษัทจัดการจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ
ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์ กําหนด

(ข)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ ตลาดหลักทรั พย์ รับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตามจํานวนที่ตลาดหลักทรั พย์ กําหนด

13.2.10 ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมฯ (หรื อการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ) ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนด
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13.2.11 ค่ าธรรมเนียมการรับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ก)

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมื่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รั บ จดทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ แล้ ว กองทุนรวมฯ จะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.05 ของจํานวน
เงินทุนจดทะเบียน โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม
ขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์
ระหว่างปี 2557 และ 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ

(ข)

ค่ าธรรมเนียมรายปี
กองทุนรวมฯ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ดังต่อไปนี ้
1.

ร้ อยละ 0.035 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท

2.

ร้ อยละ 0.030 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 1,000 ล้ านบาท

3.

ร้ อยละ 0.025 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 5,000 ล้ านบาท

4.

ร้ อยละ 0.020 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้ านบาทแต่ไม่
เกิน 10,000 ล้ านบาท

5.

ร้ อยละ 0.010 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้ านบาท

หรื ออัตราอื่นๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ อาจประกาศกําหนดเป็ นครัง้ คราว
ทังนี
้ ้ อัตราค่าธรรมเนียมขันตํ
้ ่าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั ้นสูงไม่เกิน
กว่า 3,000,000 บาท
ในกรณีที่หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ ระหว่างปี 2557
และปี 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมรายปี ในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติสําหรับช่วง 3 ปี แรกนับ
แต่วนั ที่หน่ วยลงทุนเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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13.2.12 ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมฯ
(ก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทังตรวจระบบงาน
้
ตรวจรายรับรายจ่าย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาของกองทุนรวมฯ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้ าน (รวมถึง
ที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญด้ านการประกันภัย (ถ้ า
มี)) ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ เป็ นต้ น

(ข)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อการจัดหา ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ เช่น ค่านายหน้ าในการจําหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น

(ค)

ภาษีหรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริ ง เช่น
ค่า นายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ง จะรวมอยู่ใ นต้ นทุน ของค่ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ เ มื่ อ มี ก ารซื อ้
หลักทรั พย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรั พย์ เมื่อมี การขายหลักทรั พย์ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น

(ง)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่ าทรั พย์ สิน และ/หรื อสอบทานการประเมิน
ค่ าทรัพย์ สิน

(จ)

ค่า ใช้ จ่า ยเกี่ ย วกับ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่า ยอื่ นที่ เรี ย กเก็ บ โดยหน่ วยงานกํ า กับ ดูแล
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วย
ราชการ (ถ้ ามี) เช่น ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ

(ฉ)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระหนี ้
ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาลโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบริ ษัท
จัดการ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน

(ช)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชํ าระเงินในกรณี มีการลดทุน
และ/หรื อจ่ายปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็ นต้ น

(ซ)

ค่าจัดทํ า จัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชี ใบจองซือ้ หน่ วยลงทุน ใบหน่ วยลงทุน ใบเสร็ จรั บเงิน
ใบกํากับภาษี และ แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมฯ และค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยม
และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน

(ฌ)

ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนั งสือชีช้ วนหน่ วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่ วยลงทุน รายงานประจําปี
ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
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(ญ)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ รายวัน เช่น ประกาศมู ลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ ประกาศการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น และ/หรื อ ข่าวสารถึงผู้
ถือหน่ วยลงทุน

(ฎ)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรื อจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ทังในกรณี
้
จัดประชุม และ/หรื อการขอมติเวียน และ/หรื อจัดประชุมนักวิเคราะห์ เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้ น

(ฏ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนสํ าหรั บ บุค คลที่ ไม่ ได้ เป็ นบุค คลของบริ ษั ท
จัดการเอง หรื อคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
โดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเบี ้ยประชุมของหน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ

(ฐ)

ค่า ใช้ จ่า ยหรื อค่ า ธรรมเนี ย มในการจ่า ยเงิ น ปั นผล เพิ่ ม ทุน และ/หรื อ ลดทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิ ดสมุดทะเบียน ค่าเอกสารทะเบียนผู้
ถือหน่ วยลงทุน เป็ นต้ น

(ฑ)

ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรื อที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน การขอมติผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

(ฒ)

ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวมฯ และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)

(ณ)

ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ ยวกับการดําเนินงานและการบริ หารทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ
และบริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) ค่าใช้ จา่ ยในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่าย
ในการให้ คําปรึกษากฎหมาย และ/หรื อการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัท
จัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการ
ให้ ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าชดเชยความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไข
สัญญา ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมเอกสาร สัญญา ตราสาร หนังสือบอกกล่าว หนังสือแจ้ งและ
เอกสารอื่นใด และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เป็ นต้ น
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(ด)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนรวมฯ หรื อเปลี่ยนแปลงบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์

(ต)

รายจ่าย หรื อค่าใช้ จา่ ยที่กองทุนรวมฯ ต้ องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม

(ถ)

ค่ าธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ยวกั บ ผู้เชี่ ย วชาญที่ จ ะมาเป็ นที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค ในการตรวจสอบดูแล
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายและการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

(ท)

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการตรวจตราทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ (Site Visit)
เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง

(ธ)

ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย และการตลาด เพื่อให้ นกั
ลงทุนทัว่ ไปทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุน หรื อผู้ถือ
หน่ วยลงทุน เช่น การจัดสัมมนา หรื อจัดทําบทวิเคราะห์ภาวะตลาด และค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา
และดูแลเว็บไซต์ของกองทุนรวมฯ

(น)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ

อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ 13.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
และข้ อ 13.2 “ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ า ยที ่เ รี ย กเก็ บ จากกองทุน รวมฯ” เป็ นอัต ราตามที่ จ่ า ยจริ ง ที่ ยัง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดของกองทุนรวมฯ หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุนรวมฯ
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 13.2.1 “ค่าธรรมเนี ยมบริ ษัทจัดการ” ข้ อ 13.2.2 ”ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รายปี ” และข้ อ 13.2.3 “ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุนรายปี ” ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน
หรื อมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนรวมฯ แล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐาน
ในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมฯ โดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมฯ เป็ นรายเดือน
ทัง้ นี ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมฯ จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

214

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

13.3

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
13.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเพิ่ ม /ลด/ยกเว้ น ค่า ธรรมเนี ย มภายใต้ อัต ราที่ ร ะบุไ ว้ ใ นหัว ข้ อ 13.1
“ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที ่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 13.2
“ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ายที ่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวมฯ” ข้ างต้ น ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บ เพิ่มหรื อลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้ างต้ นนี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตาม
วิธีการดังต่อไปนี ้ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว

(ข)

1.

ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

2.

ติ ด ประกาศไว้ ณ สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ และสถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่ วยลงทุน

กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํ านัก งานของบริ ษัท
จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่
ในการซื ้อขายหน่ วยลงทุน

13.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเพิ่ ม /ลดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามหั ว ข้ อ 13.1
“ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที ่เรี ยกเก็ บจากผู้จ องซื ้ อ หน่วยลงทุนหรื อผู้ถื อ หน่ วยลงทุน” และข้ อ 13.2
“ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที ่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวมฯ” โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
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บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)

กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํ านัก งานของบริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่
ในการซื ้อขายหน่ วยลงทุน

ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ 13.3.1 และข้ อ 13.3.2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
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14.

การเลิกกองทุนรวมฯ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

14.1

การยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการประสงค์ จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั ้งแรก บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1)

ยุติการขายหน่ วยลงทุน

(2)

รายงานให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการ
ขายหน่ วยลงทุนนั ้น

(3)

คืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่ วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิ
ให้ จั ด ตั ง้ กองทุ น รวมฯ สิ น้ สุ ด ลง หากบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้ เพราะพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการ
ชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่า
จองซื ้อจนครบถ้ วน

การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ จะสิ ้นสุดลงในวันที่บริษัทจัดการรายงานให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั ้งกองทุนรวมฯ และการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนในหัวข้ อ
8.2.9 “การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
14.2

การคืนเงินค่ าจองซือ้ ในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่ วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึง่ มีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถลงทุน
ในทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานตามที่กําหนดไว้ ได้ กรุ ณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้ อ
7.2 “การเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบี ยน”

14.3

การสิน้ สุดการอนุมัตขิ องสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ จัดตัง้ กองทุนรวมฯ
ก่อนวั นจดทะเบีย นกองทุนรวมฯ หากปรากฏกรณี อย่า งใดอย่า งหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้ การอนุมัติ ของสํานั กงาน
ก.ล.ต. ให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ เป็ นอันสิ ้นสุดลง
(1)

มีการจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย
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(2)

มีการฝ่ าฝื นอัตราการถือหน่ วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 8.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น

(3)

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้
แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ หรื อ

(4)

มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะ
ลงทุนในสิทธิในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ าย

ในกรณีดงั กล่าว ให้ บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจาก
การจําหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนนั ้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุน และแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดงั กล่าวภายใน 15
วัน นับ แต่ วัน สิ น้ สุด ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ น ดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถคื น เงิ น และ
ผลประโยชน์ ภายในกํ าหนดเวลานัน้ ได้ เพราะพฤติการณ์ อันใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรั บผิดชอบ ให้ บริ ษัท
จัดการชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจอง
ซื ้อครบถ้ วน
14.4

กรณีเลิกกองทุนรวมฯ
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ
(1)

เมื่ อจํ านวนผู้ถือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก สํานั กงาน
ก.ล.ต.

(2)

เมื่อมีการจําหน่ายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมฯ จนทําให้ กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่ อ
คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

(3)

เมื่ อ มี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุ น รวมฯ และบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถ
ดําเนินการเพื่อให้ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500
ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
จําหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน

(4)

เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมฯ
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(5)

เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ (ถ้ ามี) หรื อสาเหตุของการเลิกกองทุนรวมฯ อื่นใดตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ลว่ งหน้ า

(6)

เกิดเหตุการณ์ อื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรั พย์ และผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนรวมฯ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการ

(7)

กองทุนรวมฯ ไม่สามารถแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการลาออก
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริษัทจัดการ

(8)

เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุนรวมฯ

(9)

เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ เลิกกองทุนรวมฯ รวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ในกรณีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามข้ อ (5) ข้ างต้ น บริษัทจัดการต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 5 วันทําการ
14.5

อํานาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุนรวมฯ
สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้ง หรื อจัดการกองทุนรวมฯ ได้ หากสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามี
การฝ่ าฝื น หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมฯ จะต้ องมีการดําเนินการตามขั ้นตอนที่กําหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 14.1 “การยกเลิ กการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ โดยสมัครใจ” ข้ างต้ น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนรวมฯ
เกิ ด ขึ น้ หลัง จากการจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวมฯ แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 14.6 “การชําระบัญชีกองทุนรวมฯ”

14.6

การชําระบัญชีกองทุนรวมฯ
เมื่อมีการเลิกกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการหรื อผู้ชําระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการอาจทําหน้ าที่ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ นันได้
้ หรื อจะแต่งตั ้งบุคคลอื่นตามที่ สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดเป็ นผู้ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ ก็ได้

(2)

เมื่อแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมฯ
รวมทังดํ
้ าเนินการให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนรวมฯ นั ้น
ให้ แก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั เลิกกองทุนรวมฯ
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14.7

(3)

บริ ษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันเลิกกองทุนรวมฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี และรับรองโดยบริษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน 15 วันทําการ
นับแต่วนั เลิกกองทุนรวมฯ

(4)

ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวมฯ โดยต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมฯ จะ
ได้ รับเป็ นสําคัญ ชําระหนี ้ของกองทุนรวมฯ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรื อทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
แต่ละรายตามที่บริษัทจัดการกําหนดตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน
ตลอดจนดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์

(5)

เมื่อชําระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ ผ้ ชู ําระบัญชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมฯ พร้ อมทั ้งจัดส่งรายงาน
ผลการชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.

การเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
หน่ วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
(1)

หน่ วยลงทุน หรื อกองทุนรวมฯ มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามข้ อกําหนดการรับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4 (1) ถึง (5) “ข้อกํ าหนดการจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบี ยน”

(2)

เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุนรวมฯ หรื อเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมฯ ล่วงหน้ า

(3)

บริ ษัทจัดการดําเนินการ หรื อกระทําการดังต่อไปนี ้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่ วยลงทุน
(ก)

ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ข้ อตกลงการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาดหลักทรั พย์ กําหนดให้
ถือปฏิบตั ิ

(ข)

เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนรวมฯ ที่ยื่นต่อตลาด
หลั กทรั พย์ หรื อที่ เปิ ดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมฯ ที่เป็ นสาระสําคัญ

(ค)

ดําเนินการใดๆ หรื อมี เหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่ วยลงทุน
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(4)

ผู้ สอบบั ญ ชี ร ายงานว่ า ไม่ แ สดงความเห็ น หรื อแสดงความเห็ น ว่ า งบการเงิ น ของกองทุ น
รวมฯ ไม่ถกู ต้ องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

(5)

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตั ้งกองทุนรวมฯ หรื อ

(6)

บริษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1:
ปี

ตารางกําหนดมูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ
มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือ(ล้ านบาท)
กรณีมลู ค่าการเข้ าลงทุนตํ่าสุด

กรณีมลู ค่าการเข้ าลงทุนสูงสุด

0

20,859

22,671

1

19,816

21,537

2

18,733

20,404

3

17,730

19,270

4

16,687

18,137

5

15,644

17,003

6

14,601

15,870

7

13,558

14,736

8

12,515

13,603

9

11,472

12,469

10

10,430

11,336

11

9,387

10,202

12

8,344

9,068

13

7,301

7,935

14

6,258

6,801

15

5,215

5,668

16

4,172

4,534

17

3,129

3,401

18

2,086

2,267

19

1,043

1,134

20

0

0
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หมายเหตุ:

มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลือที่ปรากฎบนตารางข้ างต้ นอ้ างอิงจากมูลค่าการเข้ าลงทุนที่ตํ่าสุดถึงสูงสุดที่ประเมินโดยผู้
ประเมินค่ าอิสระซึ่งประเมินอยู่ที่ 20,859 – 22,671 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มูลค่ าการเข้ าลงทุนคงเหลืออาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ ้นอยูก่ บั จํานวณมูลค่ าการเข้ าลงทุนที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนใน วันที่กองทุนรวมฯ เข้ าลงทุนสําเร็ จ
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ภาคผนวก 2: รายงานสรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสิทธิการรั บรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ซึ่งคาดว่ าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน255 8 (ฉบับปรับปรุ ง) โดย บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด

รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่ าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
(ฉบับปรับปรุง)
จัดทําโดย
บริษทั อีวาย คอร์ เปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด
31 ตุลาคม 2557

บริษทั อีวาย คอร์ เปอเรท เซอร์ วสิ เซส จํากัด

ชัน 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรั ชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ตู ้ ป.ณ. 1047 กรุ งเทพฯ 10501
โทรศัพท์ +662 264 9090 โทรสาร +662 2640789

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เรือง

31 ตุลาคม 2557

รายงานสรุปผลการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (รายงานสรุปผลฉบับปรับปรุง)

เรียน ผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. บทนํา
ตามทีบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด (“ผู้ประเมิน”) ได้ รับมอบหมายจาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ผู้จดั การกองทุน” หรือ “ผู้ว่าจ้ าง”) เพือให้ ประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ ค่า
ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที (“โรงไฟฟ้า”) ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโรงฟ้าพระนครเหนือ ชุดที การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(“กองทุนรวม” หรือ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน”)
ผู้ประเมินได้ ปฏิบตั ิงานโดยใช้ ข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร ทีปรึกษาทางการเงินและข้ อมูลภายนอกอืน ๆ ซึงได้ รบั ใน
ระหว่างวันที 8 ถึง 31 ตุลาคม 2557 และข้ อมูลเพิมเติมบางส่วนเกียวกับประมาณการกระแสเงินสดทีจะโอนให้ กบั
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ซึงได้ รับระหว่างวันที 17 ถึง 21 เมษายน 2558
ผู้ประเมินได้จดั ทํารายงานสรุปผลฉบับนีเพือวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนในเอกสารเพือจัดตัง
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเท่านัน โดยเนือหาในรายงานฉบับนีเป็ นการสรุปผลจากรายงานการประเมินมูลค่าสิทธิ
การรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืนฐาน ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 (ฉบับปรับปรุง) (“รายงานการประเมินมูลค่า”) ลงวันที 31 ตุลาคม 2557
รายงานสรุปผลฉบับนีควรอ่านควบคูไ่ ปกับรายงานการประเมินมูลค่าฉบับเต็มของผู้ประเมิน
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2. ขอบเขตและลักษณะของงาน
ในปี 2554 กระทรวงการคลัง โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“สคร.”) ได้ มีนโยบายให้ กฟผ.
พิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานผ่านกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน (Infrastructure fund)
เพือลดภาระการเป็ นหนีสาธารณะและทําให้ ภาครัฐสามารถแบ่งส่วนหนีสาธารณะทีมีจาํ กัดไปให้ หน่วยงานของ
ภาครัฐอืน ๆ
เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล กฟผ. จึงมีแผนทีจะจัดตังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ขึน โดยอ้ างอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 1/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน
รวมโครงสร้ างพืนฐาน ลงวันที 10 มกราคม 2554 และประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องทีมีการแก้ ไขเพิมเติมในภายหลัง
(รวมเรียกว่า “ประกาศฯ”)
สืบเนืองจากแผนดังกล่าว กฟผ. ได้ แต่งตัง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นทีปรึกษาทางการเงิน และ
มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้จดั การกองทุน เพือจัดตังกองทุนรวม
โครงสร้ างพืนฐานซึงจะเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที เป็ นระยะเวลา
ประมาณ ปี โดย กฟผ. ยังคงความเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้ดาํ เนินการเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของ กฟผ.
วัตถุประสงค์ของรายงานสรุปผลฉบับนีเพือนําเสนอความเห็นโดยอิสระต่อการประเมินมูลค่าตลาดยุตธิ รรมของสิทธิ
การรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืนฐาน ณ วันทีประเมินมูลค่า
ในการประเมินมูลค่า ผู้ประเมินได้ รวบรวมข้ อมูลทีจําเป็ นต่อการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
ในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ซึงข้ อมูลดังกล่าว
ได้ รบั จากฝ่ ายบริหารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 (“ฝ่ ายบริหาร”) และทีปรึกษาทางการเงิน รวมทังหารือกับ
ฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงิน เพือยืนยันความเข้ าใจจากเอกสารหลักฐานทีได้ รบั
ผู้ประเมินได้ สอบทานข้ อมูล ผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ข้ อมูลสาธารณะทีเกียวข้ อง
รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ซึงเป็ นทีมาของสมมติฐานทีใช้ ในการประมาณรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
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ผู้ประเมินมิได้จดั ทําประมาณการทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสด หรือประมาณการอืน ๆ ของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที ทังนีผู้ประเมินอ้ างอิงประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทีเกียวข้ องในอดีตและ
อนาคต รวมถึงเอกสารสัญญาและรายงานทีเกียวข้ องกับการจัดตังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ซึงได้ รับจากฝ่ าย
บริหาร และทีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินไม่ได้ ตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลในอดีตและข้ อมูล
ประมาณการทีได้ รับ นอกเหนือจากขอบเขตของงานทีระบุไว้ ในรายงานประเมินมูลค่า
ผู้ประเมินไม่ได้ แสดงความเห็นหรือให้ การรับรองความถูกต้ องหรือความครบถ้ วนของข้ อมูลทีได้ รบั ซึงฝ่ ายบริหารหรือ
ทีปรึกษาทางการเงินเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อข้ อมูลดังกล่าว ผู้ประเมินถือว่าข้ อมูลทีได้ รบั มีความน่าเชือถือและถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นตัวแทนข้ อมูลทีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 เพือจัดตัง
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ณ วันทีประเมินมูลค่า ผู้ประเมินจะไม่รับผิดชอบหากปรากฏในภายหลังว่าข้ อมูล
ข้ างต้ นทีได้ มาไม่ถูกต้ องตรงตามทีแสดงไว้
โดยปกติ ตัวเลขประมาณการทางการเงินทีใช้ ในการจัดทํารายงานแสดงถึงวิสยั ทัศน์และแผนการดําเนินการของฝ่ าย
บริหารและทีปรึกษาทางการเงินทีน่าจะเป็ นไปได้ มากทีสุด ณ วันประเมินมูลค่า ผู้ประเมินเข้ าใจว่าประมาณการของ
ข้ อมูลทางการเงินใด ๆ ทีได้ รบั นันถูกจัดทําขึนโดยคํานึงถึงสภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจซึงอาจ
กระทบต่อการดําเนินงาน ผู้ประเมินยังเข้ าใจว่าฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินได้ ใช้ ความรู้และความสามารถที
ดีทสุี ดในการกําหนดสมมติฐานสําคัญสําหรับช่วงเวลาประมาณการและมิได้ ละเลยปั จจัยใด ๆ ทีอาจเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดปี ระมาณการทางการเงินอาจมีความแตกต่างกับผลประกอบการทีเกิดขึนจริงในช่วงเวลาประมาณการ
อย่างมีสาระสําคัญ
ในการประเมินครังนี ผู้ประเมินใช้ ข้อมูลทีได้ รับจากฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินเท่านัน นอกจากนีสัญญา
การเข้ าลงทุนในรายได้คา่ ความพร้ อมจ่าย (“สัญญา”) ซึงเป็ นข้ อมูลส่วนหนึงในการประเมินมูลค่า ณ วันทีออก
รายงานฉบับนียังเป็ นฉบับร่าง ผู้ประเมินไม่มคี วามรับผิดชอบในความแตกต่าง ระหว่างข้ อมูลทีได้ รบั และข้ อมูลใด ๆ
ทีเกิดขึนระหว่างวันที 31 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2558 และความแตกต่างระหว่างเอกสารฉบับร่างที
ผู้ประเมินได้ รบั และเอกสารฉบับจริง (ถ้ ามี) ตลอดจนผลกระทบต่อมูลค่าตลาดยุตธิ รรมของสิทธิการรับรายได้คา่
ความพร้ อมจ่ายจากความแตกต่างดังกล่าวข้ างต้ น
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ผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ประเมินมูลค่าอิสระเพือวัตถุประสงค์สาธารณะและตามขอบเขตงานทีตกลงกับผู้วา่ จ้ าง
เท่านัน การให้ บริการของผู้ประเมินไม่ได้ ทาํ ขึนเพือวัตถุประสงค์ของผู้อนหรื
ื อบุคคลทีสามอืนทีประสงค์จะใช้ รายงาน
ผู้ประเมินมิได้เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของโรงไฟฟ้าและไม่ได้ มสี ว่ นได้ เสียหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้ องกับโรงไฟฟ้า
ตามขอบเขตของงานทีระบุไว้ ในรายงานประเมินมูลค่าผู้ประเมินไม่ได้ ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ด้ านบัญชี ด้ านภาษี และในด้ านอืน ๆ ทีต้ องใช้ ผ้ เู ชียวชาญเฉพาะด้ านในการให้ ความเห็น ซึงสําหรับคําแนะนําอืน ๆ
ดังทีกล่าวมาข้ างต้ นนัน ผู้ประเมินจะใช้ ข้อมูลทีได้ รบั จากฝ่ ายบริหารหรือทีปรึกษาทางการเงินในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเท่านัน
3. วิธีการประเมินมูลค่า
ในการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะโอนไปยัง
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน ผู้ประเมินใช้ คํานิยามของมูลค่าตลาดยุติธรรมเป็ นพืนฐานในการกําหนดมูลค่า
ดังกล่าว ซึงมูลค่าตลาดยุตธิ รรม โดยทัวไปหมายถึง ราคาทีสามารถเจรจาต่อรองกันในตลาดทีเปิ ดกว้ างและไม่มี
ข้ อจํากัดระหว่างผู้ซือและผู้ขายทีมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนแต่ไม่รีบร้ อน และสามารถต่อรองราคา
กันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ทีไม่มีความเกียวข้ องกัน
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของสิทธิการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ซึงคาดว่าจะ
โอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน รวมไปถึงข้ อมูลอืน ๆ ทีผู้ประเมินได้ รบั ผู้ประเมินเลือกใช้ วธิ กี ระแสเงินสดคิด
ลด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) ซึงเป็ นการประเมินมูลค่าภายใต้ วธิ ปี ระเมินมูลค่าจากรายได้ (Income
Approach)
ในการประเมินมูลค่า สมมติฐานสําคัญทีใช้ ในการประเมินมูลค่านันผู้ประเมินได้ รบั จากฝ่ ายบริหารและทีปรึกษา
ทางการเงิน ผู้ประเมินได้ พิจารณาถึงปัจจัยอืน ๆ ทีเกียวข้องทีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที 1 ในอนาคตเช่น สภาพอุตสาหกรรมและการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น รวมถึงได้ พจิ ารณาถึง
ความเสียงและความไม่แน่นอนของผลประกอบการในอนาคตในการประเมินมูลค่า
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โดยสมมติฐานหลักของประมาณการทีใช้ ในการประเมินมูลค่ามีดงั นี
รายได้
วันจัดตังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานถูกกําหนดไว้ ให้ เป็ นวันที 1 กรกฎาคม 2558 ดังนัน ประมาณการ
กระแสเงินสดสําหรับกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานจึงเป็ นประมาณการสําหรับช่วงวันที 1 กรกฎาคม 2558
ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2578 หรือคิดเป็ นระยะเวลา 20 ปี ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่าย
รายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายจะถูกโอนให้ กองทุนตามสัดส่วนทีกําหนดไว้ ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้
ค่าความพร้ อมจ่ายดังทีแสดงไว้ ตามตารางข้ างท้ าย
สูตรการคํานวณค่าความพร้ อมจ่าย
=
,
)
รวมกับค่าความพร้ อมจ่ายช่วงทีมีการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามสัญญา จะแบ่งออก 3 ส่วนได้ แก่
1) ส่วนของ Full Availability Payments (“FAP”) ซึงคํานวณตามสูตร
=
โดย
· Base Availability Credit (“BAC”) คือ รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายต่อเมกะวัตต์ตอ่ หนึงชัวโมงตาม
สัญญา โดยสามารถคํานวณตามสูตรข้ างล่าง

·

·

2)
·

โดย Availability Payment Rate (“APR”) หรือ อัตราค่าความพร้ อมจ่าย และ CAH (“Contracted
Available Hours”) หรือ จํานวนชัวโมงความพร้ อมจ่ายทีระบุตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่
ความพร้ อมจ่ายดังทีแสดงตามตารางข้ างท้ าย
Dependable Contracted Capacity (“DCC”) คือ กําลังการผลิตไฟฟ้าพึงได้ ตามสัญญาโดย ณ วันที
ทําสัญญา โรงไฟฟ้ามี DCC เท่ากับ 670 เมกะวัตต์ตอ่ ชัวโมง และฝ่ ายบริหารคาดการณ์วา่ โรงไฟฟ้าจะ
สามารถคง DCC ไว้ ได้ ทระดั
ี บนีตลอดอายุสญ
ั ญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
Wx (“Weight”) คือ ค่านําหนักของแต่ละช่วงเวลา Peak และ Off Peak ซึงโดยเฉลียตลอดทังปี แล้ วมี
ค่าเท่ากับหนึง (โดยฝ่ ายบริหารคํานวณจากตารางทีแนบมาในสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่าย)
ส่วนของส่วนลดและบทปรับต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น
Deduction of Reduced Availability (“DRA”) สําหรับ DRA ฝ่ ายบริหารได้ ประมาณการโดยคํานวณ
จากประมาณการของจํานวนชัวโมงบํารุงรักษาตามแผนตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความ
พร้ อมจ่าย และประมาณการจํานวนชัวโมงบํารุงรักษานอกเหนือแผน ตามทีแสดงดังตารางข้ างท้ าย
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และประมาณการในส่วนของ Derated DRA ทังนีการประมาณการดังกล่าวสอดคล้ องกับความเห็น
จากทีปรึกษาทางเทคนิคตามทีระบุในรายงานประเมินทางเทคนิค
· Deduction of Short Notice for Reduce Availability (“DSN”) และ Deductions for Dispatch
Failure (“DDF”) โดยสําหรับในส่วนนี ฝ่ ายบริหารได้ ประมาณการบนข้ อสมมติทว่ี า DDF (ซึงรวมถึง
บทปรับในกรณีทีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไม่เป็ นไปตามคุณลักษณะตามทีระบุไว้
ในสัญญาซือขายไฟฟ้า) จะมีคา่ มากกว่า DSN เสมอ ส่งผลให้ ในประมาณการรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่ายจะมีการหักเฉพาะในส่วน ของ DDF ซึงเป็ นส่วนทีมากกว่า ทังนีการประมาณการดังกล่าวมี
สอดคล้ องกับความเห็นจากทีปรึกษาทางเทคนิคตามทีระบุในรายงานประเมินทางเทคนิค
ซึงตามสัญญาได้ มกี ารกําหนดไว้ วา่ ผลรวมของส่วนลดและบทปรับต่าง ๆ ตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ยกเว้ น
ในส่วนของ DRA ทีระบุข้างต้น ซึงบทปรับจะมีมลู ค่าเท่ากับเฉพาะในส่วนของบทปรับทีมีมลู ค่า
มากกว่าร้ อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้ อยละ 2 ของค่าความพร้ อมจ่ายในแต่ละงวดเวลา
3) ทังนีตามสัญญานอกจากค่าความพร้ อมจ่าย (AP) ทีกล่าวข้ างต้ น การเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อม
จ่าย ในช่วงทีมีการบํารุงและรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ตามแผนทีกําหนดไว้ กฟผ. ตกลงที
จะชําระรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายให้ แก่กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเป็ นจํานวนร้ อยละ ของรายได้
ค่าความพร้ อมจ่ายซึงคํานวณโดยอ้ างอิงจากกําลังผลิตไฟฟ้าในชัวโมงสุดท้ ายก่อนทีจะมีการซ่อมแซม
หรือบํารุงรักษา
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ตารางแสดงค่ าตัวแปรสําคัญตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ ค่าความพร้ อมจ่าย
ปี

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578

CAH (ชัวโมง)

8,109
7,274
8,109
8,109
7,557
8,132
8,109
7,251
8,109
8,132
7,557
8,109
8,109
7,274
8,109
8,109
7,557
8,132
8,109
7,251
7,170

จํานวนชัวโมงซ่ อม
บํารุ งตามแผน
336
1,176
336
336
888
336
336
1,176
336
336
888
336
336
1,176
336
336
888
336
336
1,176
336

APR1 (บาท)
3,605.82
3,580.25
3,512.59
3,160.62
3,160.62
3,160.62
3,050.36
3,050.36
3,019.86
2,852.09
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
2,791.69
3,643.01

สัดส่ วนการแบ่ ง
รายได้ ให้ แก่ กองทุน
รวม (%)
54.94%
74.25%
79.82%
87.72%
87.52%
88.35%
90.40%
89.70%
91.80%
97.34%
98.77%
99.61%
99.67%
98.52%
99.77%
99.82%
99.10%
99.92%
100.00%
100.00%
77.5%

ค่าเบียประกันภัย
ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้คา่ ความพร้ อมจ่ายรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายจะต้ องถูกหักด้ วยค่าเบียประกันภัย
ก่อนโอนไปยังกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน โดยค่าเบียประกันภัยเป็ นเบียประกันภัยในรูปแบบของการประกันภัย
ทรัพย์สินความเสียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครืองจักร (Industrial All Risks and Machinery
Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ประกันภัยความรุนแรง
ทางการเมือง (Political Violence Insurance) และประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน (Public Liability
หน้ า 8

Insurance) ฝ่ ายบริหารคาดการณ์คา่ เบียประกันภัยทีประมาณ 48 - 52 ล้ านบาทต่อปี ตลอดอายุของกองทุนรวม
โครงสร้ างพืนฐาน ในขณะทีประกันภัยความรุนแรงทางการเมืองและประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณชนของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 นันเป็ นการประกันภัยรวมร่วมกับโรงไฟฟ้าอืน ๆ ของ กฟผ. ซึง กฟผ. จะรับผิดชอบ
ค่าเบียประกันดังกล่าวในปี แรกของช่วงเวลาทีจะมีการโอนรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายสุทธิ
หลังจากนันค่าเบีย
ประกันภัยดังกล่าวจะถูกนํามารวมเป็ นส่วนหนึงของค่าเบียประกันภัยซึงจะถูกหักออกจากรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย
สุทธิ โดยฝ่ ายบริหารคาดการณ์คา่ เบียประกันภัยดังกล่าวจากข้ อมูลในอดีตอยูท่ ีประมาณ 2 ล้ านบาทต่อปี ตลอดอายุ
ทีเหลือของกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
อัตราคิดลด
อัตราคิดลดทีใช้ ในการประเมินมูลค่าสิทธิการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืนฐานคือ ร้ อยละ 4.9 ถึง ร้ อยละ 5.4
ในการคํานวณอัตราคิดลดสําหรับการประเมินมูลค่าครังนี เนืองจากกระแสเงินสดสําหรับกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืนฐานเป็ นกระแสเงินสดทีได้ จากรายได้ ค่าความพร้ อมจ่ายตามสัญญาหักด้ วยค่าเบียประกันภัยซึงมีอตั ราค่อนข้ าง
คงทีในแต่ละปี หรือเป็ นอัตราตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา ทําให้ การลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานนีมี
ลักษณะความเสียงใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นกู้ ผู้ประเมินจึงคํานวณอัตราคิดลดสําหรับการประเมินมูลค่าตลาด
ยุตธิ รรมในสิทธิการรับรายได้คา่ ความพร้ อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที 1 ด้ วยวิธี Build-up
Method โดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี บวกด้ วยส่วนชดเชยความเสียงจาก
การผิดนัดชําระหนีของโรงไฟฟ้าและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต
4. ผลการประเมินมูลค่า
ตามทีสรุปไว้ ในรายงานการประเมินมูลค่า มูลค่าตลาดยุตธิ รรมของสิทธิการรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที 1 ตามสัญญาการเข้ าลงทุนในรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่าย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
(“วันทีประเมินมูลค่า”) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 21,603 ล้ านบาท ถึง 22,529 ล้ านบาท
เพือให้ เป็ นไปตามแนวทางปฎิบตั ทิ วไปของการประเมิ
ั
นมูลค่า ผู้ประเมินได้ ประเมินช่วงมูลค่าตลาดยุตธิ รรมของสิทธิ
การรับรายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ช่วงมูลค่าดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นข้ อเท็จจริงทีว่า
ผู้ประเมินได้ ประเมินมูลค่าตามผลประกอบการในอนาคตตามสถานการณ์ตลาดและอุตสาหกรรมทีคาดการณ์ไว้ ซึง
รายได้ คา่ ความพร้ อมจ่ายทีเกิดขึนจริงนันอาจแตกต่างไปจากทีคาดการณ์ไว้ ภายในช่วงมูลค่าดังกล่าวจึงไม่มีมลู ค่า
หน้ า 9

ใดเหมาะยิงกว่าหรือน้ อยกว่ามูลค่าอืน อย่างไรก็ตาม หากต้ องการพิจารณาใช้ มลู ค่าเดียวสําหรับมูลค่าตลาด
ยุตธิ รรมโดยไม่มเี หตุผลเจาะจง โดยปกติสาํ หรับมุมมองจากการประเมินมูลค่าทีเป็ นทียอมรับทัวไปจะพิจารณาใช้
ค่ากึงกลางจากช่วงมูลค่าของผลการประเมินซึงมีมลู ค่าเท่ากับ 22,066 ล้ านบาท
5. การใช้ รายงานสรุปผลและข้ อจํากัด
การใช้ รายงานสรุปผล
รายงานสรุปผลฉบับปรับปรุงนีจัดทําขึนเพือการนําไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ทีกล่าวไว้ เท่านัน ในกรณีทีฝ่ ายบริหาร
หรือผู้ใช้ ข้อมูลจะนํารายงานการประเมินมูลค่าฉบับนีไปใช้ เพือวัตถุประสงค์อนื ฝ่ ายบริหารหรือผู้ใช้ ข้อมูลจะต้ อง
รับผิดชอบและรับความเสียงจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าวด้ วยตนเอง
ข้ อจํากัด
ผู้ประเมินได้ มกี ารสอบถามข้ อมูลสําหรับการใช้ ประเมินมูลค่ากับฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงิน และได้ จดั ทํา
รายงานสรุปผลฉบับนีขึนโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลซึงได้ รับจากฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงได้ ใช้ ข้อมูล
ข้ อมูลสาธารณะทัวไป ผู้ประเมินได้ มกี ารสอบทานเบืองต้นของข้ อมูลทีได้ รบั และได้ ทาํ การประเมินมูลค่าตามข้ อมูล
นัน ทังนีผู้ประเมินไม่ได้ ตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระหรือยืนยันความน่าเชือถือและความถูกต้ องแม่นยําของข้ อมูลใน
อดีตและข้ อมูลประมาณการทีได้ รบั ผู้ประเมินไม่ได้ แสดงความเห็นหรือให้ การรับรองไม่วา่ ในรูปแบบใดในเรืองความ
ถูกต้ องหรือความครบถ้ วนของข้ อมูลรวมถึงความเป็ นไปได้ ของประมาณการ
อย่างไรก็ตามทาง ฝ่ ายบริหารและทีปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของข้ อมูลทางการเงิน รวมถึง
การสอบทานว่าข้ อมูลทีได้ รับมีความถูกต้ องและครบถ้ วนในทุก ๆ ด้ าน เพือใช้ ข้อมูลทีกล่าวไว้ ในการประเมินมูลค่า
ผู้ประเมินจึงสันนิษฐานว่าข้ อมูลทีได้ รับมีความน่าเชือถือและถูกต้ องแม่นยําและข้ อมูลทีผู้ประเมินได้ รบั สะท้ อนภาพ
การดําเนินงานทีเหมาะสมของโรงไฟฟ้า ณ วันทีประเมินมูลค่า
ผู้ประเมินจะไม่รบั ผิดชอบในความผิดพลาดของข้ อมูลซึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อการประเมินมูลค่า
ในรายงานสรุปผลฉบับนี ซึงเกิดจากข้ อมูลทีถูกละเว้น บิดเบือนหรือไม่ครบถ้ วนอันได้ มาจากฝ่ ายบริหาร พนักงาน
หรือบุคคลใด ๆ ทีทางผู้ประเมิน ได้ มีการติดต่อสอบถามเรืองข้ อมูล
การประเมินมูลค่านีมิใช่คาํ แนะนําในการลงทุน และมูลค่าทีได้ จากการประเมินตามรายงานฉบับนีไม่สามารถ
นําไปใช้ เป็ นราคาทีใช้ ในการซือหรือขาย ผู้ลงทุนจึงควรใช้ ดลุ ยพินิจส่วนบุคคลในการตัดสินใจลงทุน
หน้ า 10

Building a better
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ภาคผนวก 3: รายงานการประเมินมูลค่ ารายได้ ค่าความพร้ อมจ่ ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่ อ)
สําหรับกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โดย
บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

รายงานการประเมินมูลค่า
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

สาหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
31 ธันวาคม 2557

รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

Disclaimer
รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ) (“รายงานฯ”)
ฉบับนี้ จัดเตรียมขึ้นโดยบริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด(“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าอิสระ(Independent
Valuer) ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ. กรุงไทย”)เพื่อนาเสนอการ
ประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1(“โรงไฟฟ้าฯ”) ในรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิ
จากค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าฯที่ กฟผ. จะโอนให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”)
รายงานฯฉบับนี้มิได้มวี ัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินการโรงไฟฟ้าฯของ
กฟผ. และบลจ. กรุงไทย หรือไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนให้ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ แต่อย่างใด
ในการจัดทารายงานฯ ฉบับนี้ Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ รายงานการประเมินทางเทคนิค (Technical Appraisal
Report) ของ Mott MacDonald ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของ กฟผ. และกองทุนรวมฯ และข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยSilom Advisory ได้มีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว เพื่อนามาใช้อา้ งอิงในสมมติฐานทางการเงิน และจัดทาประมาณการทางการเงินของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในการประเมินมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ในครั้งนี้
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามขอบเขตงานที่กาหนดไว้ โดยนาเสนอผลการประเมิน
มูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นดังนั้น Silom Advisory จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รายงานฉบับนี้
หรือการใช้ข้อมูลทีม่ ีอยู่ในรายงานฉบับนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น และผู้อื่นใดไม่สามารถดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของรายงานฯ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม

รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

คาย่อ(Abbreviation)
โรงไฟฟ้าฯ
กฟผ.
บลจ. กรุงไทย
ร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
กองทุนรวมฯ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
MWh
AP1
FAP
DRA
COCs
DSN
DDF
BAC
DCC

W
APR1
CAH
LV
DU
EH
DF

Silom Advisory

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายระหว่างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1
เมกะวัตต์ x ชั่วโมง
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ที่จ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ ตามร่างสัญญาการเข้า
ลงทุนฯ(หน่วย: บาท)
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ที่จะจ่ายให้กองทุนรวมฯ เต็มกาลังการผลิต
DCC ก่อนหักส่วนลดและบทปรับ (Full Availability Payment) (หน่วย: บาท)
ส่วนลดจากการที่โรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมต่ากว่า COCs (Deduction for Reduced Availability)
(หน่วย: บาท)
สมรรถนะและคุณลักษณะในการทางานของหน่วยผลิตไฟฟ้าตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
บทปรับจากการที่โรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงและไม่ได้แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาที่กาหนด (Deduction
for Short Notice) (หน่วย: บาท)
บทปรับจากการที่โรงไฟฟ้าฯไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามที่ศูนย์ควบคุมฯสั่งการ (Deduction for
Dispatch Failure) (หน่วย: บาท)
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อ MWh (Base Availability Credit) (หน่วย: บาท/MWh)
กาลังการผลิตไฟฟ้าพึ่งได้ตามร่างสัญญา (Dependable Contracted Capacity) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการ
พิจารณาผลทดสอบ Net Capacity Test ครั้งล่าสุดทั้งนี้ ณ วันที่ทาสัญญากับกองทุน โรงไฟฟ้าฯมี DCC
เท่ากันกับ Contracted Capacity 670 MW
ค่าน้าหนักของแต่ละช่วงเวลา Peak และ Off Peak ซึ่งโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้วมีค่าเท่ากับ 1 (คานวณ
จากตารางที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ - เอกสารแนบ 2)
อัตราค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment Rate) ที่จะจ่ายให้กองทุนรวมฯ (หน่วย: บาท/MW)
จานวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายรายปีตามที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ(Contracted Available
Hours) (หน่วย: ชั่วโมง)
ค่าคงที่ในการคานวณ DRA ตามที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
ระดับค่าความพร้อมที่ลดลงจาก COCs คานวณตามสูตรที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
จานวนชั่วโมงเทียบเท่าซึ่งคิดจากจานวนชั่วโมงที่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาที่กาหนด คานวณตามสูตร
และเงื่อนไขที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
จานวนเงินค่าปรับจากการที่โรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงต่ากว่าระดับที่ศูนย์ควบคุมฯสั่งการและไม่ได้
แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาที่กาหนด โดยคานวณตามสูตรและเงื่อนไขที่ระบุตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
(Decrement Factor)
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ผู้ประเมินมูลค่าอิสระ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด(“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าอิสระ(Independent Valuer) ที่ได้รับการ
แต่งตัง้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ. กรุงไทย”)เพื่อนาเสนอการประเมินมูลค่ารายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิจากโรงไฟฟ้าฯที่จะโอนให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) เพื่อใช้อ้างอิงในการ
พิจารณามูลค่าการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของกองทุนรวมฯ
ทั้งนี้ Silom Advisoryได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน
(Invoice) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่เรียกเก็บจาก กฟผ. สมมติฐาน และประมาณการทางการเงินที่ได้รับจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 รายงานการประเมินทางเทคนิค (Technical Appraisal Report) จัดทาโดยบริษัท Mott
MacDonaldในฐานะที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของ กฟผ. และกองทุนรวมฯ ร่างสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้คา่ ความพร้อม
จ่ายระหว่างกองทุนรวมฯ และ กฟผ. ข้อตกลงและเงื่อนไขการซือ้ ขายไฟฟ้าภายในระหว่างสายงานผลิตและสายงานระบบส่ง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Internal PPA) หนังสือยืนยันการซื้อก๊าซฯสาหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือระหว่าง
กฟผ. และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เงื่อนไขความคุม้ ครอง และรายละเอียดอื่นๆ ของร่างสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 (TOR) เอกสารและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1และข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ’) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”)
ในการประเมินมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 Silom Advisory เลือกใช้วิธมี ูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ในการประเมิน เนื่องจากวิธีนี้จะอ้างอิงมูลค่าของกระแสเงินที่
กองทุนรวมฯ จะได้รับจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าฯในช่วงระยะเวลาประมาณการตามร่างสัญญา
การเข้าลงทุนฯ ซึง่ จะสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ดังกล่าวได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตัง้ อยู่บน
สมมติฐานต่างๆ ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และกาหนดขึ้นมาภายใต้ภาวะการผลิต สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปจั จุบัน ณ วันที่ทาการประเมิน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว
ข้างต้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์หรือทาให้ตวั แปรต่างๆ
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ที่ประเมินได้
ตามวิธีนี้กจ็ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
โดยสรุป Silom Advisoryมีความเห็นว่า มูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ณ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20,859.17 - 22,670.95 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ทาให้ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เสียหายทัง้ หมด หรือเสียหาย
อย่างมีนัยสาคัญ หรือถูกยกเลิกสัญญาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และไม่สามารถ
ดาเนินการผลิตไฟฟ้า หรือไม่สามารถโอนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ ให้แก่กองทุนรวมฯ ได้กฟผ.
จะต้องคืนมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ และจะต้องชาระค่าปรับกรณีผิดสัญญา (กรณีความเสียหายเกิดจากความผิดของ
กฟผ.) ให้แก่กองทุนรวมฯ รวมทั้ง กฟผ. จะดาเนินการจัดหากรมธรรม์ทรัพย์สินในเงื่อนไขแบบ “Industrial All Risks
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รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

1.

การประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

ในการประเมินมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของกระแสเงินสดจาก
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ในครัง้ นี้ Silom Advisory เลือกใช้วิธมี ลู ค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash flow:DCF) ในการประเมิน โดยคานวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของกระแสเงินสดสุทธิจาก
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี ตามร่างสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (“ร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ”)โดยกาหนดสมมติฐานเป็น
ช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2578 (โดยตัวเลขที่ปรากฏในตารางต่างๆใน
รายงานประมาณการทางการเงินมีความหมายดังนี้ คือ ในปี 2558 หมายถึงประมาณการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 –
มิถุนายน 2559 และปี 2577 หมายถึง กรกฎาคม 2577 – มิถุนายน 2578)
Silom Advisory ได้คานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน(Return on Unit
Holder)โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รบั (Return on Equity:Re)ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนของหุ้นกูข้ อง กฟผ.เพื่อใช้เป็นอัตราส่วนลดและคานวณหากระแสเงินสด
สุทธิในอนาคตจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่จา่ ยให้แก่กองทุนรวมฯ โดยตัง้ อยู่บน
พื้นฐานว่าธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) จนครบกาหนด
ระยะเวลาตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่อาจ
ส่งผลให้ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1หยุดดาเนินงาน (ยกเว้นการหยุดซ่อมบารุงรักษาตามแผน หรือการหยุดซ่อม
บารุงรักษานอกเหนือจากทีว่ างแผนไว้ตามที่คาดการณ์ในสมมติฐาน)
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1ตามที่ระบุในร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯซึ่งมีคู่สัญญาคือ
กฟผ. และกองทุนรวมฯและอ้างอิงการคานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อไฟฟ้าที่แนบในร่าง
สัญญาการเข้าลงทุนฯ ซึ่งคานวณได้ดังนี้
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
=
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP1)–เบี้ยประกันภัย
โดยที่
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1
=
(1)FAP – (2)DRA – (ค่าสูงสุดระหว่าง (3)DSN และ (4)DDF)
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2.

การคานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

สมมติฐานทางการเงิน
1) รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เต็มกาลังการผลิต(Full Availability Payment:
FAP)
FAP จะมีการคานวณทุกชั่วโมงจนกว่า โรงไฟฟ้าฯจะมีชั่วโมงความพร้อมสะสมครบตาม CAH (ภายหลังครบ CAH
แล้ว โรงไฟฟ้าฯจะไม่ได้รับค่าความพร้อมจ่ายอีก)ดังนั้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาสาหรับไปคานวณค่า FAP จึงต้องประมาณการ
ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าฯจะหยุดเครื่องทั้งจากการบารุงรักษาตามแผนและนอกแผนเพื่อนาไปรวมกับจานวนชั่วโมงความพร้อม
CAH
สมมติฐานและการคานวณ FAP ในแต่ละปีมดี ังนี้
1.1 ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้า
ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯได้มีการกาหนดจานวนชัว่ โมงการผลิตไฟฟ้า (Contracted Available Hours: CAH)
ในแต่ละปีซงึ่ ได้หักระยะเวลาจากการหยุดซ่อมบารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance Outage) และการหยุดซ่อม
บารุงรักษานอกแผน (Unplanned Outage) ไว้อย่างชัดเจนแล้ว
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
 ระยะเวลาทางานบารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance Outage) สาหรับทางานบารุงรักษาหลักของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
(A) การซ่อมบารุงรักษาทั่วไป (Normal Maintenance) เป็นการหยุดซ่อมบารุงทุกๆ 8,000 ชั่วโมงการผลิต
ไฟฟ้า หรือประมาณปีละครั้ง หยุดครั้งละ 336 ชั่วโมง
(B) การซ่อมบารุงรักษาตรวจสอบขนาดเล็ก(Minor Inspection)เป็นการหยุดซ่อมบารุงทุกๆ 24,000 ชั่วโมง
การผลิตไฟฟ้า หรือประมาณ 3 ปีครั้ง หยุดครัง้ ละ 888 ชั่วโมง
(C) การซ่อมบารุงรักษาครั้งใหญ่(Major Overhaul) เป็นการหยุดซ่อมบารุงทุกๆ 48,000 ชั่วโมงการผลิต
ไฟฟ้า หรือประมาณ 6 ปีครั้งหยุดครั้งละ 1,176 ชั่วโมง
(D) การตรวจสอบ Steam Turbine Generator จะวางแผนตามการบารุงรักษา Gas Turbine Generator


ระยะเวลาทางานบารุงรักษานอกแผน (UnplannedOutage) ซึ่งกาหนดสมมติฐานโดยอ้างอิงจากจานวนชั่วโมง
ที่มีการหยุดซ่อมนอกแผน โดยใช้ค่าเฉลี่ยข้อมูลในอดีตของ กฟผ. และค่าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่
1 ปี 2553 – 2556 ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 1.50 ของชั่วโมงการผลิตทั้งปี หรือเท่ากับ 131 ชั่วโมงต่อปี

1.2 อัตรารายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อ MWh (APR1) และรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าฯเต็มกาลัง
การผลิต (FAP)
อัตรารายได้ค่าความพร้อมจ่ายต่อ MWhในส่วนของ AP1 (รายได้ที่จะโอนเข้ากองทุนรวมฯ) อ้างอิงจากสูตรการ
คานวณตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ โดย
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายต่อ MWh(Base Availability Credit: BAC) = (APR1 x 1000)/CAH
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โดยทีป่ ระมาณการAPR1ของทุกปีมีกาหนดไว้ในร่างสัญญาการร่วมลงทุนฯ และ CAH อ้างอิงจากตารางในข้อ 1.1)
ดังนั้น จะคานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เต็มกาลังการผลิต (FAP) ซึ่งคานวณจากสูตร
FAP =

BAC x DCC x W

1.3 รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในช่วงการซ่อมบารุงรักษาตามแผนการบารุงรักษา (Planned Maintenance
Outage)
ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จะได้รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายเพิม่ ในช่วงทีม่ ีการซ่อม
บารุงรักษาตามแผนการบารุงรักษา (Planned Maintenance Outage) เป็นจานวนร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
(กาลังการผลิตปกติ)
2) การลดลงของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Deduction for Reduced Availability: DRA)
การลดลงของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (DRA) ตามร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ แบ่งได้เป็น 7 เหตุการณ์ (DRA1 - 7)
ตามรายการ COCs 1-7 แต่ในการประมาณการได้คานวณ DRA ไว้ดังนี้
2.1 DRA1 (Planned and Unplanned Outage)
ส่วนลดจากการที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มีความพร้อมต่ากว่า COCs (Deduction for Reduced
Availability) เป็นการลดลงของรายได้คา่ ความพร้อมจ่ายในส่วนของ AP1 ทีเ่ กิดจากการหยุดซ่อมบารุงรักษา
ตามแผน(Planned Maintenance Outage) และการหยุดซ่อมบารุงรักษานอกเหนือจากที่วางแผนไว้
(Unplanned Outage) โดยกาหนดสมมติฐานอ้างอิงจากจานวนชั่วโมงทีห่ ยุดการผลิตในแต่ละปีตามข้อมูลใน
ข้อ 1.1)
2.2 DRA1 (Derating Event)
การลดลงของกาลังการผลิตไฟฟ้า ที่เกิดจากขีดจากัดในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่คา่ ๆหนึ่งซึง่ สามารถเกิดได้จาก
ความผิดพลาดของอุปกรณ์ ขีดจากัดการเดินเครื่อง การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรตามกาลเวลา
และสภาพแวดล้อม (ในที่นี้ จะเขียนโดยย่อว่า DRA1 Derate)
DRA1 Derate

= LV x (BAC x DCC x W) x DU

โดยที่ LV = 1
ในส่วนของ DU หรือระดับค่าความพร้อมที่ลดลงของกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า (อัตราการ Derate)
ตามความไม่พร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1กาหนดสมมติฐานโดยอ้างอิงตามการคานวณของ กฟผ.
จากค่าเฉลี่ยข้อมูลในอดีตของโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. ซึ่งโรงไฟฟ้าที่มีการติดตัง้ เครื่องจักรใหม่และเริ่มผลิต
ไฟฟ้าจะมีคา่ DU ต่า คือ ประมาณร้อยละ 0.6 ของกาลังการผลิตไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าที่ดาเนินการผลิตไฟฟ้า
เป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 25 ปี จะมีค่า DU เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 1.5 ของกาลังการผลิตไฟฟ้า
(หรือมีการลดลงของกาลังไฟฟ้ามากขึ้น)
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โดยกาหนดให้คา่ DU ในปี 2556 (ซึ่งเป็นปีที่เริ่มผลิตไฟฟ้าได้ปกติ) เท่ากับ 0.6%ของกาลังการผลิต
ไฟฟ้า และปี 2578ซึ่งจะครบระยะเวลาผลิตไฟฟ้าได้ 25 ปี มีค่า DU เท่ากับ1.5% ของกาลังการผลิตไฟฟ้า โดย
ระหว่างปี 2557 – 2577 จะปรับเพิม่ ค่า DU ในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปีเท่ากันทุกปี
2.3 DRA 2 – 7
เป็นการลดลงของรายได้คา่ ความพร้อมที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นๆซึ่งมีผลกระทบน้อย และมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
ซึ่งในอดีตตัง้ แต่เริ่มผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ปี 2553 – ปัจจุบัน) มีคา่ ปรับลดที่เกิดจาก
DRA 2-7 น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในประมาณการทางการเงินกาหนดให้มี DRA 2-7 ไว้ปีละ 1 ล้านบาท
ภายใต้สมมติฐานแบบ Conservative
3) บทปรับจากการทีโ่ รงไฟฟ้าพระนครเหนือ
(Deduction for Dispatch Failure: DDF)

ชุดที่

1

ไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามทีศ่ ูนย์ควบคุมฯสั่งการ

ทั้งนี้ DDF คานวณจากสูตร
DDF
โดยที่
DF

=

DF x Time Factor

=

จานวนเงินค่าปรับจากการที่โรงไฟฟ้าฯมีความพร้อมลดลงต่ากว่าระดับที่ศูนย์ควบคุมฯสั่งการ
และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาที่กาหนดโดยคานวณตามสูตรและเงื่อนไขที่ระบุตามร่าง
สัญญาการเข้าลงทุนฯ (Decrement Factor) ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ โดยอ้างอิงจาก
การลดลงของกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ (หน่วย: MW)ดังนี้

การลดลงของกาลังการผลิตไฟฟ้า
(Decrement)
Decrement < 20 MW
20 MW < Decrement < 100 MW
100 MW < Decrement < 400 MW
Decrement > 400 MW

DF เท่ากับ (ล้านบาท)
0
Decrement x 5,000 บาท/MW
(Decrement – 100 MW) x (10,000 บาท/MW) + 500,000 บาท
(Decrement – 400 MW) x (15,000 บาท/MW) + 3,500,000 บาท

ซึ่งในกรณีของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีม่ ีกาลังการผลิต 670 MW หากมีการหยุดการ
ผลิตไฟฟ้า จะทาให้กาลังการผลิตลดลงมากกว่า 400 MW ซึ่งมี DF เข้าเกณฑ์สุดท้ายและ
สามารถคานวณค่า DFได้ตามสูตรการคานวณเท่ากับ 7.55 ล้านบาท/ครั้ง
Time Factor = (30-Prior notice time in minutes)2 / 900
ซึ่งในที่นี้ได้ตั้งสมมติฐานให้เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นทันทีทันใด
โรงไฟฟ้าจึงไม่สามารถทาการแจ้งศูนย์ควบคุมฯ
ล่วงหน้าได้ (Prior notice time เท่ากับ ศูนย์) สามารถคานวณหา Time Factor ได้เท่ากับ 1
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และในการประมาณการได้ตั้งสมมติฐานจานวนครัง้ ที่เกิดปัญหาการผลิตและส่งผลให้ต้องมีการเริ่มเดินเครื่อง
ใหม่ ซึง่ จากข้อมูลในอดีตของ กฟผ. มีจานวนเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี
ดังนั้น จะได้คา่ DDF เท่ากับ 30 ล้านบาท/ปี
ทั้งนี้ ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯและตามข้อตกลง Internal PPA กับ กฟผ. ได้มีการระบุมูลค่ารวมของส่วนลด
และค่าปรับจาก DRA2-7 DSN และ DDF ให้มีคา่ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ที่คานวณจาก FAP หักลบด้วย DRA1
ดังนั้น โดยสรุปจากข้อมูลข้างต้น ในรายการที่ 1) – 3) สามารถสรุปกระแสเงินสดจากรายได้ค่าความพร้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทีจ่ ะโอนให้แก่กองทุนรวมฯ (AP1) ตามสูตร
AP1

=

FAP –DRA – (Max (DSN, DDF)

4) สัดส่วนการโอนรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1(AP1) เข้ากองทุนรวมฯ
ตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ มีการระบุสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP1) ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ ในแต่
ละปี โดยสรุปสัดส่วนการโอน และรายได้คา่ ความพร้อมจ่าย (AP1) ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วน AP1 ที่จะโอน
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ (ก่อน
หักเบี้ยประกันภัย)
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วน AP1 ที่จะโอน
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ (ก่อน
หักเบี้ยประกันภัย)

2558
54.94%

2559
74.25%

2566
91.80%

2567
97.34%

1,314.89 1,785.27 1,859.44 1,835.92 1,845.31 1,848.02 1,823.59 1,831.03 1,831.89

1,832.54

2568
98.77%

2575
2576
99.92% 100.00%

2577
100.00%

1,833.00 1,833.73 1,834.12 1,834.37 1,834.43 1,834.52 1,834.54 1,834.59 1,835.14

1,856.74

2569
99.61%

2560
79.82%

2570
99.67%

2561
87.72%

2571
98.52%

2562
87.52%

2572
99.77%

2563
88.35%

2573
99.82%

2564
90.40%

2574
99.10%

2565
89.70%

5) เบี้ยประกันภัย
กฟผ. จะดาเนินการจัดหากรมธรรม์ทรัพย์สินในเงื่อนไขแบบ “Industrial All Risks Insurance and Machinery
Breakdown Insurance” กรมธรรม์ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) สาหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตลอดระยะเวลาตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
ซึ่ง ณ วันที่ Silom Advisory ทาการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.
อยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทประกันภัย และนายหน้าประกันภัยต่อ เพื่อรับประกันภัยดังกล่าว โดย กฟผ. คาดว่าค่าเบี้ย
ประกันภัย จะประมาณใกล้เคียงกับราคากลางของเบีย้ ประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยต่างๆ เสนอราคามาซึ่งโดยเฉลี่ยเท่ากับ
52.00 ล้านบาทต่อปี (ในปีแรกจะมีเบี้ยประกันเท่ากับ 48.00 ล้านบาท) เนื่องจาก กฟผ. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ ยเบี้ยประกัน
สาหรับกรณีเหตุความรุนแรงทางการเมือง และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแทนกองทุนรวมฯ ปีละ 2 ล้านบาท โดยในปี
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2559 กฟผ.จะหักค่าเบี้ยประกัน สาหรับกรณีเหตุความรุนแรงทางการเมือง และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก่อนที่จะส่งให้
กองทุนรวมฯ) ดังนั้น จะสรุปรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่โอนให้แก่กองทุนรวมฯ ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
1,881.63 1,789.45 1,789.62 1,791.03 1,795.36 1,777.51 1,777.23 1,779.68 1,780.38

2567
1,780.89

(หน่วย: ล้านบาท)
AP1 ที่จะโอนให้กองทุนรวมฯ

2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
1,781.55 1,782.02 1,782.31 1,782.41 1,782.50 1,782.54 1,782.58 1,783.00 1,799.50

2577
1,807.23

6) อัตราส่วนลด (Discount Rate)
ในการคานวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของรายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งอยู่
ภายใต้การดาเนินงานของ กฟผ. ในรูปแบบของกระแสเงินสดสุทธิที่จะโอนจากโรงไฟฟ้าฯไปกองทุนรวมฯ Silom Advisory
พิจารณาอ้างอิงอัตราส่วนลด หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ (Return on Unit Holder) จากอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุน้ คาดว่าจะได้รับ (Return on Equity) หรือ Re ซึ่งคานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model
(CAPM)
Re
=
Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ3.84ต่อปี (ข้อมูล
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557) ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเท่ากับระยะเวลา
ประมาณการของกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สอดคล้องกับการประเมิน
มูลค่ากระแสเงินสด ที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern
Basis) จนถึงช่วงสิ้นสุดตามร่างสัญญาการเข้าลงทุนฯ
Beta (β)
= อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับราคา
ปิดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบจานวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โกลว์
พลังงาน จากัด (มหาชน) (GLOW) (2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)(EGCO)(3) บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (RATCH)และ(4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด
(มหาชน) (SCG)ซึ่งอยูใ่ นหมวดพลังงาน และดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1โดยคานวณเป็น Unleveraged Beta (βu) ภายใต้
เงื่อนไขการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิที่จะโอนไปกองทุนรวมฯโดยไม่มีหนี้สิน
ซึง่ มีคา่
เท่ากับ 0.38 (ค่าเฉลี่ยของข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ถึงวันที่ 15ตุลาคม2557)
Rm
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ปี
2538 – 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.90 ต่อปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ดีที่สุด ตามระยะเวลาของการได้รับรายได้คา่ ความพร้อมจ่ายตามร่าง
สัญญาลงทุนฯ
ทั้งนี้ สามารถคานวณอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ(Re) ได้เท่ากับร้อยละ 6.55 ต่อปี
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รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบรายได้ของกองทุนรวมฯ มาจากกระแสเงินสดจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะโอน
จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไปกองทุนรวมฯ การอ้างอิงอัตราส่วนลดจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ
(Return on Equity: Re) โดยอ้างอิงจากบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า อาจไม่เหมาะสมนัก
เนื่องจาก
1) บริษัทฯ จดทะเบียนทัง้ หมดเป็นบริษัทเอกชน ทาให้มีระดับความเสี่ยงของธุรกิจที่สงู กว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ชุดที่ 1 ทีเ่ ป็นของ กฟผ. ซึง่ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นหน่วยงานสาคัญที่รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (บริษัทฯ จดทะเบียนที่ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดมีการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.) ทาให้ Re ที่อ้างอิงจากบริษัท
ฯ จดทะเบียนควรสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
2) รูปแบบทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เกิดจากรายได้ของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดรับจากรายได้คา่ ความ
พร้อมจ่าย โดยมิได้มีทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจเอง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน หรือต้นทุน
ทางการเงินในการบริหารจัดการทรัพย์สิน (หน้าที่การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.)
3) รายได้จากค่าความพร้อมจ่าย มิได้มีการหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า หรือค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารจัดการธุรกิจ จึงไม่มคี วามเสี่ยงจากต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น Silom Advisory จึงพิจารณาเพิ่มโดยอ้างอิงอัตราส่วนลดหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะ
ได้รับ (Return on Unit Holder) กับอัตราส่วนผลตอบแทนของหุน้ กู้หรือพันธบัตรที่ออกโดย กฟผ. ซึ่งในช่วงปี 2556 (ยังไม่มี
การออกในปี 2557) กฟผ.มีการออกหุ้นกู้ระยะกลาง – ยาวทีส่ ามารถนามาอ้างอิง และเมือ่ นามาเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) ระหว่าง 10 – 20 ปี ในช่วงวันที่ออกหุ้นกู้ จะสรุปส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน (Spread) ได้ดังนี้
ชื่อหุ้นกู้ของ กฟผ.

EGAT289A
EGAT339A
EGAT337A
EGAT236A
EGAT235A
EGAT253A
EGAT253B
EGAT283B
EGAT283A
EGAT233A

วันที่ออก

11 กันยายน 2556
6 กันยายน 2556
29 กรกฎาคม 2556
27 มิถุนายน 2556
23 พฤษภาคม 2556
28 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556

อายุ (ปี)

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
(ร้อยละต่อปี)

15
4.725%
20
4.580%
20
4.560%
10
4.140%
10
3.660%
12
3.978%
10
3.840%
15
4.225%
15
4.250%
10
3.890%
ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง (Spread)
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อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตร
รัฐบาล
(ร้อยละต่อปี)
4.61%
4.75%
4.40%
3.83%
3.36%
3.66%
3.51%
3.90%
3.99%
3.63%

ส่วนต่าง (Spread)
(ร้อยละต่อปี)

0.12%
(0.17)%
0.16%
0.31%
0.30%
0.32%
0.33%
0.33%
0.26%
0.26%
0.26%

รายงานการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (ฉบับย่อ)

ทั้งนี้ หากนา Spread ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี ณ วันที่ทาการ
ประเมินคือ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.84 ต่อปี จะได้สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ กฟผ. ที่อายุ 20 ปี ที่
ออกประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 4.10 ต่อปี
และเมื่อนาอัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุ้นคาดว่าจะได้รับ(Re) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.55 ต่อปี และประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.10 ต่อปี มาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของการได้รับกระแสเงินสดจากรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของกองทุนรวมฯ Silom Advisory เห็นว่าอัตราส่วนลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ควรอยู่ระหว่างอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากมีระดับความเสี่ยงต่ากว่าบริษัทจด
ทะเบียนที่ผลิตไฟฟ้า แต่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของ กฟผ. จึงพิจารณาใช้คา่ เฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 ดังกล่าว
ดังนั้น จะได้อัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสม เท่ากับร้อยละ 5.33 ต่อปี
ดังนั้น จะสามารถคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายหลังจากหักค่าเบี้ย
ประกันภัย ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
AP1 (รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1)หักค่า
เบี้ยประกันภัย
มูลค่าปัจจุบันของ AP1
(หน่วย: ล้านบาท)
AP1 (รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1)หักค่า
เบี้ยประกันภัย
มูลค่าปัจจุบันของ AP1

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

1,881.63 1,789.45 1,789.62 1,791.03 1,795.36 1,777.51 1,777.23 1,779.68 1,780.38 1,780.89
1,786.46 1,613.01 1,531.57 1,455.25 1,384.99 1,301.86 1,235.82 1,174.93 1,115.94 1,059.80
2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

1,781.55 1,782.02 1,782.31 1,782.41 1,782.50 1,782.54 1,782.58 1,783.00 1,799.50 1,807.23
1,006.57

955.91

907.71

861.85

818.30

776.92

737.64

700.50

671.23

โดยสรุป จากการประเมินโดยวิธนี ี้จะได้มูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เท่ากับ 21,736.28 ล้านบาท
นอกจากนี้ Silom Advisoryได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่าย
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยปรับค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
คาดว่าจะได้รับจากเดิมเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี
(หน่วย: ล้านบาท)
Sensitivity Analysis
-0.5%
0
+0.5%
Discount Rate
4.83%
5.33%
5.83%
มูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
22,670.95
21,736.28
20,859.17
ชุดที่ 1(ล้านบาท)
ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1(AP1)อยู่ระหว่าง 20,859.17 - 22,670.95 ล้านบาท
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640.01
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ทั้งนีใ้ นการประเมินมูลค่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในรูปของกระแสเงินสด ตาม
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รับจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ทาการประเมิน และภายใต้สมมติฐาน
การผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต และไม่มีเหตุการณ์ใดที่มากระทบอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให้รายได้คา่
ความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์หรือทาให้ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นมูลค่ารายได้คา่ ความพร้อมจ่ายที่ประเมินได้ตามวิธีนี้กจ็ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

หน้า 13

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

ภาคผนวก 4: ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการแบ่ งปั นส่ วนแบ่ งสําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนตามสมมติฐานของ
กองทุนรวมฯ สําหรั บปี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คำเตือน/ข้ อแนะนำ

กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย

คาเตือน / ข้ อแนะนา
กองทุนรวมฯ เป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุนรวมฯ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฯ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวมฯ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เอง
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณา ร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ มิได้ เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน ก.ล.ต.ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมฯ หรื อได้ รับประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้
บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผย
การลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
หนังสือชีช้ วนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
้
ดการกองทุนจากสานั กงาน
ก.ล.ต.

