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ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี

บริษัทขอนาส่งรายงานประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี เพื่อรายงานผลการดาเนินการของกองทุนให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ส่วนที่ 1
สรุ ปสาระสาคัญของกองทุนรวมฯ

(คาเตือน กองทุนรวมฯ มีทรัพย์สินหลักทีม่ ีอายุจากัด หากไม่มีการเพิ่มทุน มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์
เมื่อสิน้ สุดสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582)

ชื่อกองทุน (ไทย)
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์
ชื่อผูส้ อบบัญชี
วันจัดตัง้ กองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund

Market Cap (ลบ.)

3,108.00

NAV (ลบ.)

KBSPIF

ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
18 สิงหาคม 2563

3,072.84

วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั ตัง้

ราคาปิ ด ณ วันสิน้ ปี (บาท)

NAV/หน่วย (บาท)
7 พ.ค. 2563

10.9744

จานวนหน่วย (ล้านหน่วย)

ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

Price/NAV (เท่า)

1.0114

2,800.00

280.00

Par/หน่วย (บาท)

อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงนา้ หนัก

10.00
18 ปี

ประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ลบ.)

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลัก

ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2,989
97%

สัญญาแบ่งรายได้
100%
100%
0%

11.10

ลงทุนตรง
ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุน้

โครงสร้างเงินทุนของ KBSPIF (ลบ.)
สินทรัพย์รวม
3,074.98 กาไร (ขาดทุน) สะสม
หนีส้ ินรวม
2.14 สัดส่วนการกูย้ ืม
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วย
2,800.00 Credit Rating

สินทรัพย์สภาพ
คล่องและลูกหนี ้
86
3%
โครงสร้างรายได้

272.84
-ไม่มี-ไม่มี-

รายได้ดอกเบีย้ รับ
100%

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564)
รายชื่อ
จานวนหน่วยลงทุน
ร้อยละ
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
42,000,000
15.00
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
19,153,800
6.84
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
14,630,000
5.23
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
13,840,800
4.94
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด ( มหาชน)
10,962,800
3.92
Foreign Limit 49.00%
Current Foreign Holding 0.00%
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุน
มูลค่ายุติธรรม
ผู้ประเมินค่าอิสระ
ลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP
2,988.87 ล้านบาท
บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582
DOWNLOAD รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรม เว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ (www.ktam.co.th) และเว็บไซต์ของกองทุนฯ (www.kbspif.com)

1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของ KBSPIF ย้อนหลัง 5 ปี และยอดสะสม
จ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ใน
กรณีที่มีกาไรสะสมเพียงพอ (ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว)

บาท/หน่วย
เงินปันผล
เงินลดทุน
รวม

2560

2561

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของ KBSPIF
สมมติฐานสาคัญในการคานวณ IRR ณ ราคาที่เข้าลงทุน
กระแสเงินสดคานวณจากรายงานประเมินเมื่อวันที่
ค่าใช้จ่ายระดับกองทุนต่อปี (% ต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม)
สัดส่วนการกูย้ ืม (ถ้ามี)

-ไม่มีขอ้ มูล-ไม่มีขอ้ มูล-ไม่มีขอ้ มูล-ไม่มีขอ้ มูล-

สมมติฐานอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ (ถ้ามี)

ถึง

-ไม่มีขอ้ มูล-

Expected IRR
ไม่รวม
เงินสนับสนุน
ผลตอบแทน

-ไม่มีขอ้ มูล-

-ไม่มีขอ้ มูล-

รายละเอียดของคู่สัญญาแบ่งรายได้

เงินรับจากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

KPP ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงขนาดเล็ก (SPP)
ประเภทพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งใช้กากอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก

(ก) แบ่งตามการรับรู้รายได้
รับรู เ้ ป็ นการตัดจาหน่ายเงินลงทุน

1,200

ล้านบาท

1,400
1,312

1,000

1,040

800

รับรู เ้ ป็ นรายได้ดอกเบีย้ รับ

300
95

212

105

63

150
0

600

(ข) แบ่งตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า

400
200

200

0
2560

2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ตั้งแต่จัดตั้ง
1.5260
0.0000
1.5260

2564
1.0270
0.0000
1.0270

ตามประมาณการซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
-ไม่มีขอ้ มูล-ไม่มีขอ้ มูล-ไม่มีขอ้ มูล-

กองทุนระดมทุนจานวน 2,800 ล้านบาท
เงินปันผลจากการดาเนินงานปกติ
เงินลดทุน
รวมอัตราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย

-

2563
0.4990
0.0000
0.4990

-ไม่มีขอ้ มูล-

ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของ KBSPIF สาหรับปี ตั้งแต่วันที่

-

2562

275

300

51
37

150

163

2564

224

0
2560

รายได้รวมของ KPP

2561

สัญญา EGAT (22 MW)

เงินรับจากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ของ KBSPIF

2

2562

2563

2564

สัญญา KBS (3.5 MW)

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ
รายได้รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วย (EPU) (บาท)
เงินปันผลสุทธิต่อหน่วย (DPU) (บาท)
เงินจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
หนีส้ ินรวม / สินทรัพย์สทุ ธิ (NAV) (เท่า)
อัตราต้นทุนดอกเบีย้ (%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)
เงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท)
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
ราคาตลาดต่อหน่วย / สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (เท่า) *
Dividend Yield กรณีไม่มีการสนับสนุนผลตอบแทน (%) *
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) (ล้านบาท) *
ราคาตลาด ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี (Closing Price) (บาท)
* คำนวณ Annualized โดยใช้รำคำตลำด ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี

2560

2561

2562

การวิเคราะห์และคาอธิบายการดาเนินงานและฐานะการเงิน
1. การดาเนินงานที่มีนยั สาคัญในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับรอบปี บญ
ั ชีก่อนหน้า
ปี 2564 กองทุนรวมฯ มีเงินรับจากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ประมาณ 275 ล้าน
บาท ซึ่งมากกว่าผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ต่า
2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ
ปริมาณอ้อยที่ผนั ผวนอาจส่งผลกระทบถึงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กากอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิง อย่างไรก็
ดี KPP มีปริมาณกากอ้อยขัน้ ต่าที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด
ไม่มีเงื่อนไข
อื่น ๆ

2563
95.16
89.26
382.17
1.3649
0.4990
0
0.0007
-ไม่ม-ี
(2,703.45)
2,731.40
27.95
11.1199
0.8453
14.29%
2,632.00
9.4000

2564
212.29
197.07
261.10
0.9325
1.0270
0
0.0007
-ไม่มี293.98
(301.84)
(7.86)
10.9744
1.0114
9.25%
3,108.00
11.1000

สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงิน
ไม่มี

ตารางค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมฯ สาหรับปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
อัตราทีเ่ รียกเก็บจริง % ของรายได้จากการลงทุนสุทธิปี 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
9.86 ลบ.
5.01%
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
0.66 ลบ.
0.33%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.92 ลบ.
0.47%
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
1.00 ลบ.
0.51%
ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินค่าอิสระ
0.65 ลบ.
0.33%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ
0.43 ลบ.
0.22%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง (ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย)
0.04 ลบ.
0.02%
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
/1
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมลู ค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV
1.67 ลบ.
0.85%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ไม่ได้เรียกเก็บ
ไม่ได้เรียกเก็บ
/1
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / จ่ายแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน (ข) ค่าธรรมเนียมธนาคาร / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค) ค่าใช้จ่ายระดับกองทุนรวมฯ อื่น ๆ
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สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
3. ในการเข้าลงทุนครัง้ แรก กองทุนรวมฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ สิน้ สุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนกาหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้
4. กองทุน รวมฯ ไม่ มี ผลการด าเนิ น การในอดีต และผู้ลงทุน มี ข้อ มูลด้า นการเงิน จ ากัด สาหรับ การประเมิน ผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ
5. ผลการดาเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งสาหรับ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย
6. บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสาเร็จได้และอาจ
ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7. สิทธิของกองทุนรวมฯ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจากัด
8. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผูป้ ระเมินค่าอิสระ อาจมิได้เป็ นหรือบ่งชีถ้ งึ
มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
9. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซ่งึ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทาให้วตั ถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนยั สาคัญ
10. การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้าไม่ ได้เป็ นการรับ ประกันว่าทรัพย์สิน ที่ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้าไม่มีขอ้ บกพร่อง
11. กองทุนรวมฯ จะเป็ นนิติบคุ คลที่ตงั้ ขึน้ ใหม่ซ่งึ ในเบือ้ งต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
12. หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทุนรวมฯ ได้ทั้งหมด
และ/หรือ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ทกุ กรณี
13. การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สาหรับการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ
14. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
15. ความเสี่ยงจากการขาดนา้ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ
17. การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสาหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทาไว้อาจไม่เพียงพอที่จะ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ ได้ทงั้ หมด
18. ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
19. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ
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20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงานของ KPP ภายใต้สญ
ั ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ KPP รวมถึงคู่สัญญาในสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวดาเนินการตามสัญญาได้โดยตรง
ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนีอ้ ื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องบนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุน
รวมฯ เข้าลงทุน
ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกรุ งศรีอยุธยาซึ่งเป็ นเจ้าหนีข้ อง KBS อาจใช้สิทธิ บัง คับจานองบนที่ดินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน
ราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ ากับหรือ
มากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ ขาย
ของหน่วยลงทุนได้
KBS ในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยั สาคัญในกิจกรรมการเข้าทา
รายการบางรายการของกองทุนรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ท่แี ตกต่างไปจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลได้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้
จานวนเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจานวนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้
นี ้
บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนได้ดว้ ยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านัน้
กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ซ่งึ ทาให้ตอ้ งเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือเป็ นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมตั ิการจัดตัง้
กองทุนรวมฯ
ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสาเร็จ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับเงินปั นผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อ
ได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด และผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ขอ้ มูล ส่วน
บุคคลบางอย่าง
ความเสี่ยงในการได้รบั การจัดสรรหน่วยของผูล้ งทุนต่างชาติในกรณีท่มี ีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
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ข้อมูลเบือ้ งต้น

โทรศัพท์
URL.

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
https://www.ktam.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-3582
https://www.krungsri.com

ผู้จัดการกองทุน
ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์
URL.
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ส่วนที่ 2
การดาเนินกิจการของกองทุนรวมฯ
1. ข้อมูลกองทุนรวมฯ
ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุน อายุกองทุน
ชื่อกองทุน (ไทย)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund
ชื่อย่อกองทุน
KBSPIF
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ลักษณะโครงการ

เป็ นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนเป็ นการทั่วไปประเภทไม่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

อายุโครงการ :

ไม่มีกาหนดอายุ ทัง้ นี ้ สัญญาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีอายุ
ประมาณ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนสาเร็จ (สัญญาการโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเริม่ คานวณการแบ่งผลประโยชน์ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2582)

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด(มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,800,000,000.00 บาท
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกองทุน
วัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีศกั ยภาพ และนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมฯ จะนาเงินที่ได้จากการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกแก่ประชาชนทั่วไปลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าดังต่อไปนี ้
(ก) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รบ
ั
ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากราคาเฉลี่ย
ค่าถ่านหิน และ
(ข) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS
โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็ นไปตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ทัง้ นี ้ ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมฯ ชาระมูลค่าการเข้าลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวันสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็ นระยะเวลาซือ้ ขายประมาณ 20 ปี
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน
2.3 (1) แผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทุน

กองทุนรวมฯ มี บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและมีทรัพย์สินที่
ลงทุนครัง้ แรกคือสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งมี KPP เป็ นผูบ้ ริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ
นาส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงไม่มีการบริหารทรัพย์สินที่
กองทุนรวมฯ ลงทุนครัง้ แรกโดยบุคคลอื่น
2.3 (2) การบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
นา้ ตาลครบุรี ผูล้ งทุนสามารถดูได้ท่ี เว็บไซด์กองทุน www.kbspif.com หรือเว็บไซด์บริษัทจัดการ www.ktam.co.th
โดยมีสาระสาคัญตามเอกสารแนบ 2
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
2.4 (1) รายละเอียดทรัพย์สนิ โดยแยกประเภทตามสินทรัพย์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ล้านบาท

สัดส่วนต่อ
สินทรัพย์สุทธิ

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายุติธรรม

2,988.87

97.27%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

14.99

0.49%

เงินฝากธนาคาร

20.09

0.65%

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนผลประโยชน์

50.56

1.65%

ดอกเบีย้ ค้างรับ

0.00

0.00%

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

0.47

0.02%

2.4 (2) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินหลักทีล่ งทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สนิ
หัวข้อ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

รายละเอียดทรัพย์สิน
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็ นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้
ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าดังต่อไปนี ้
(ก) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ใน
ส่วนที่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สกุลดอลลาร์สหรัฐ และส่วนที่ไม่ได้
รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ
(ข) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS
โดยข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขต่ า ง ๆ เป็ น ไปตามสัญ ญาโอนผลประโยชน์ฯ ทั้ง นี ้ ระยะเวลาของสัญ ญาโอน
ผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตัง้ แต่วนั ที่กองทุนรวมฯชาระมูลค่าการเข้าลงทุน ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวัน
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็ นระยะเวลาซือ้ ขายประมาณ 20 ปี
ราคาทีก่ องทุนรวมฯ เข้าลงทุน 2,800 ล้านบาท
วันทีก่ องทุนรวมฯ เข้าลงทุน
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
วิธีทใี่ ช้ในการประเมินค่า
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
ผู้ประเมินค่าอิสระ
บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
วันทีป่ ระเมิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
2,988.87 ล้านบาท
ใช้ระยะเวลาประเมินค่า
18 ปี (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2582)
อัตราคิดลด
ร้อยละ 6.13
รายได้ในรอบปี บัญชี
212.29 ล้านบาท

2.4 (3) ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่ ป็ นโครงการทีย่ ังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
-ไม่มี2.4 (4) ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัทผ่านถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงได้
-ไม่มี2.4 (5) ในกรณีทที่ รัพย์สนิ หลักตามข้อ 2.4 (2) เป็ นทรัพย์สนิ หลักทีไ่ ด้มาภายในระยะเวลาบัญชี
-ไม่มี9

2.4 (6) ระบุรายละเอียดการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานแต่ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) วันที่ ราคา และผูร้ บั โอนทรัพย์สิน
-ไม่มี(ข) เหตุผลในการจาหน่ายและประโยชน์ท่กี องทุนได้รบั จากการทารายการ พร้อมทัง้ ความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ
-ไม่มี(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินที่จาหน่ายของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน เช่น วันที่ทา
การประเมินค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อผู้
ประเมินค่า
-ไม่มี(ง) ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จาหน่าย กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี(จ) กรณีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุเหตุผลหรือ
เงื่อนไขที่ทาให้รายการดังกล่าวไม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิจากผูถ้ ือ
-ไม่มี2.5

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.5 (1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนครัง้ แรก คือ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 62.00 ของ
รายได้ค่ า ไฟฟ้ า ตามสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า (ค านวณเฉพาะรายได้ส่ว นที่ ไม่ ได้รับ ผลกระทบจากความผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน) โดยภายใต้สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน
KPP จะเป็ นผูบ้ ริหารจัดการ และนาส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วยเหตุดงั กล่าว จึง ไม่มี
กำรบริหำรทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครัง้ แรกโดยบุคคลอืน่ ทัง้ นี ้ สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหว่างกองทุนรวมฯ และ
KPP ได้กาหนดข้อกาหนดและเงื่อนไขสาคัญต่าง ๆ เพื่อควบคุมการดาเนินการและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ KPP เช่น
ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐาน
อุตสาหกรรม อันเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึงข้อกาหนด
เกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ต่า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของชั่วโมงการทางานขัน้ ต่าต่อปี และ กาลังผลิตไฟฟ้าจริงของ
โรงไฟฟ้าต่อปี กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ต่า KPP มีหน้าที่
จะต้องชาระเงินให้แก่กองทุนรวมฯ เท่ากับส่วนต่างตามวิธีการคานวณที่ระบุไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.3 “สรุปสำระสำคัญของสัญญำทีท่ ำให้ได้มำซึ่ง
ทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน” หัวข้อย่อย 2.3.1 “สัญญำโอนผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ”) ทั้งนี ้ เพื่อ
ติ ด ตามการปฏิ บัติห น้าที่ บ ริห ารจัดการของ KPP และเพื่ อ ผลประโยชน์ข องผู้ลงทุน กองทุน รวมฯ อำจพิจ ำรณำว่ ำ จ้ำ ง
ผูเ้ ชีย่ วชำญทำงเทคนิคเพื่อเข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ KPP เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
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และเงื่อนไขสาคัญภายใต้สญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ ข้างต้น ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตัง้ แต่วนั ที่กองทุน
รวมฯ ชาระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP และจะสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ทัง้ นี ้ กองทุนรวมฯ จะได้รบั ผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็ นอัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าดังต่อไปนี ้
(ก) รายได้เฉพาะส่วน กล่าวคือ รายได้ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) เฉพาะ
รายได้ในส่วนที่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และจากราคาเฉลี่ย
ค่าถ่านหิน ทัง้ นี ้ KPP ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 มกราคม 2558 ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power
Purchase Agreement) เลขที่ PPA-SPP-F-2014-001 ที่ได้ทากับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
สาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Purchaser: SPP) แบบ Adder มีปริมาณรับซือ้ พลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 22 เมกะ
วัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี ดังนัน้ ระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมี
การจัดตัง้ กองทุนรวมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563 จะคงเหลือประมาณ 20 ปี (สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. จะสิน้ สุดในวันที่ 2 มกราคม 2583 และ
(ข) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์) โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็ นสัญญาที่ทาขึน้ ใหม่
ระหว่าง KPP กับ KBS เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าของ KPP ให้แก่ KBS ในปริมาณพลังไฟฟ้าคงที่ตลอด
อายุสญ
ั ญาที่ 3.5 เมกะวัตต์ โดยที่ สัญญาดังกล่าวจะมีกาหนดระยะเวลาโดยประมาณ 20 ปี (สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจะ
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582) การจาหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ KBS จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้จากการ
จาหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนรวมฯ มากขึน้
โดยสัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนครัง้ แรก มีดงั นี ้
ลาดับ

ชื่อสัญญา

1.

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์)

KPP (ผูข้ าย)

กฟผ. (ผูซ้ ือ้ )

2.

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)

KPP (ผูข้ าย)

KBS (ผูซ้ ือ้ )

3.

สัญญาจัดจาหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชือ้ เพลิง

KBS (ผูข้ าย)

KPP (ผูซ้ ือ้ )

คู่สัญญา
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนรวมฯ
KBS
(2) รายได้คา่ ไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์
คู่สัญญาอืน่

(5) ชาระค่าวัตถุดิบเชือ้ เพลิง
กองทุนรวมฯ

KPP

(3) รายได้อื่น ๆ (เงินชดเชยจากกรมธรรม์
ประกันภัย กรณีธุรกิจหยุดชะงัก)
(1) รายได้คา่ ไฟฟ้า
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์

(4) โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
EGAT

อัตราค่าไฟฟ้ าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
KPP ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งใช้กากอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก มี
กาลังการผลิตไฟฟ้าภายใต้ใบอนุญาตโรงงานที่เกี่ยวข้องทัง้ สิน้ ประมาณ 73 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ
จะเข้าลงทุนครัง้ แรก เป็ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่ KPP ได้เข้ากับคู่สญ
ั ญาดังต่อไปนี ้
(ก)

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์)

อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์) เป็ นค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนซึ่งจะ
คานวณเฉพาะค่าไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และจาก
ราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน จึงเป็ นอัตรำคงทีต่ ลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ดังนี ้
ส่วนประกอบการคานวณ

หน่วย

สูตรการคานวณ

การวัดปริมาณไฟฟ้ า

/1

(CP0 x 0.5)

ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity
Payment)

บาท/กิโลวัตต์/เดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy
Payment)

บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง

0.88

ค่าการประหยัดการใช้เชือ้ เพลิง
(Fuel Saving)

บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง

0.36

ค่าการส่งเสริม
การใช้เชือ้ เพลิงพลังงาน
หมุนเวียน

บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง

หรือเท่ากับ
312.17

0.39
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ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงิน
(Billing Capacity: กิโลวัตต์)
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าคิดเงิน
(Billing Energy: กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวม
(Actual Energy: กิโลวัตต์ ชั่วโมง)

ส่วนประกอบการคานวณ

หน่วย

สูตรการคานวณ

การวัดปริมาณไฟฟ้ า

(Renewable Energy
Promotion)
หมายเหตุ:
/1 CP0 คือ อัตราค่าพลังไฟฟ้าซึ่งเท่ากับ 624.34 บาท/กิโลวัตต์/เดือน
(ข)

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์)

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS เป็ นอัตรำคงทีต่ ลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยอัตราค่าซือ้ ขายไฟฟ้าภายใต้
สัญญาดังกล่าว คือ 2.90 บาท ต่อ กิโลวัตต์ ต่อ ชั่วโมง
ตารางแสดงรายละเอียดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าที่ KPP เข้าทากับคู่สัญญาแต่ละราย
คู่สัญญา

ขนาดการรับซือ้ ไฟฟ้ า ประเภทเชือ้ เพลิงตามสัญญา
วันเริม่ จ่ายไฟฟ้ าเข้า
วันสิน้ สุดอายุ
สูงสุดตามสัญญา
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)/ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
วันทีส่ ัญญามีผลใช้บังคับ

กฟผ.

22 เมกะวัตต์

เชื ้อ เพลิ ง ชีวมวล /1 ไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ 75 ของเชือ้ เพลิงทัง้ หมด

2 มกราคม 2558

2 มกราคม 2583

KBS

3.5 เมกะวัตต์

เชือ้ เพลิงชีวมวล

1 เมษายน 2563

31 ธันวาคม 2582

ที่มา: KBS
หมายเหตุ: /1 เชือ้ เพลิงหลักของโรงไฟฟ้า KPP ได้แก่ กากอ้อย ไม้สบั และ ใบอ้อย
สาหรับ การควบคุม ดูแ ลและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ของ KPP บริษั ท จัด การฯ จะ
ควบคุมดูแลและติดตามผ่านรายงานที่ KPP จะต้องส่งให้กองทุนรวมฯ เป็ นรายเดือน และ/หรือ รายไตรมาส และ/หรือ รายปี
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (อาทิเช่น การนาส่งงบการเงินรายไตรมาสของ KPP และ การนาส่งงบการเงิน
ประจาปี ของ KPP เป็ นต้น)
เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP และ KBS ตกลงดาเนินการให้มีการวางหลักประกันให้
กองทุนรวมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
KPP

KBS

สัญญาจานองสิ่งปลูกสร้างเป็ นประกัน

สัญญาตกลงกระทาการ

สัญญาจานองเครื่องจักรเป็ นประกัน

สัญญาด้อยสิทธิ

สัญญาโอนสิทธิการเช่าดินโรงไฟฟ้าอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า

สัญญาจานาหุน้
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KPP

KBS

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในบัญชีรายได้ของบริษัท
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับ กฟผ.และ KBS
การดาเนินการให้กองทุนรวมฯ เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
2.5 (2) กรณีการให้เช่า ทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่งหรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาคัญ
-ไม่มี2.5 (3) กรณีผู้เช่าหลักเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ
-ไม่มี2.5 (4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
-ไม่มี2.5 (5) กรณีท่กี องทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจเอง
ได้และให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ โครงการแก่ผู้ประกอบการ
-ไม่มี2.5 (6) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานมีรับประกันรายได้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาการประกันรายได้รวมทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ระกันรายได้
-ไม่มี(ข) ผลการดาเนินงานของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่การรับประกัน
-ไม่มี(ค) การปฏิ บัติตามสัญ ญารับประกัน รายได้ในปี ท่ีผ่านมา ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ีมีเ หตุให้ผู้รับ ประกันรายได้ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทุน
รวมทัง้ มาตรการในการป้องกันปั ญหาดังกล่าว
-ไม่มี(ง) ในกรณี ผู้รับ ประกั น จัด ให้มี ห นัง สื อ รับ ประกั น ของธนาคารพาณิ ช ย์ห รื อ หลัก ประกั น เที ย บเท่ า ซี่ ง
ครอบคลุมจานวนระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารพาณิชย์ท่ีออก
หนังสือคา้ ประกันครัง้ ล่าสุดไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สานักงานยอมรับ
-ไม่มี(จ) ในกรณีท่ีผรู้ บั ประกันไม่ได้จดั ให้มีหนังสือรับประกันตาม (4) ให้บริษัทจัดการ / ผูจ้ ดั การกองทุนเปิ ดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
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• อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ บั ประกันรายได้ครัง้ ล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็ นการจัดอันดับ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อที่สานักงานยอมรับ
-ไม่มี• สรุปฐานะทางการเงิน (Financial highlight) ของผูร้ บั ประกันรายได้ท่ีจัดทาจากงบการเงินหรือ
งบการเงินของผูร้ บั ประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด หรือที่จดั ทาจากงบการเงิน
หรืองบการเงินรวมของผูร้ บั ประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทาไว้ในกรณีผรู้ บั ประกันรายได้เป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่ถึงสามปี
-ไม่มี• การวิ เ คราะห์เ กี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนิ น งานของผู้รับ ประกัน รายได้แ ละ
ความสามารถของผูร้ บั ประกันรายได้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ บั ประกัน
รายได้บริษัทจัดการ / ผูจ้ ัดการกองทุนต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริง รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินหรืองบการเงินของผูร้ บั ประกันรายได้
-ไม่มี2.6 การกู้ยืมเงิน
(1) วิธีการกูย้ ืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุน้ กู้
-ไม่มี(2) สถานะของการกูย้ ืมเงิน ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี เช่น จานวนเงินกู้ และสัดส่วนการกูย้ ืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน
-ไม่มี(3) ในกรณีท่มี ีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี ้ ให้ระบุจานวนเงินที่จะกันสารองไว้ในแต่ละปี จนกว่าจะชาระ
หนีเ้ สร็จสิน้ จานวนเงินที่ได้กนั สารองในรอบปี บญ
ั ชีล่าสุด และยอดรวมของเงินที่ได้มีการกันสารองจนถึง
รอบปี บญ
ั ชีล่าสุด
-ไม่มี(4) ในกรณีท่กี องทุนกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ่อี อกใหม่ ให้ระบุมลู ค่าและสัดส่วนการถือหุน้ กูข้ องผูท้ ่ี
จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ดังกล่าว (ถ้ามี) ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
-ไม่มี3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุน
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุน
พลังงานไฟฟ้าถือเป็ นสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศไทยมีกระทรวงพลังงานเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกากับดูแลผ่านแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยมี 3
หน่วยงานหลัก ทาหน้าที่ตามกรอบนโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทา
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หน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน กาหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมการแข่งขันใน
การจัดหาพลังงาน สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพของกิจการพลังงาน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างผูผ้ ลิตไฟฟ้า ผูซ้ ือ้ ไฟฟ้า และผูบ้ ริโภค คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทาหน้าที่จดั ทาและนาเสนอ
นโยบาย แผนการบริหารและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กาหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายแผนการบริหารและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตามและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มีการดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ทาหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน กากับการอนุรกั ษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกในการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่
เทคโนโลยีดา้ นพลังงาน เพื่อสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ไฟฟ้าทัง้ หมดที่เชื่อมต่อเข้าระบบส่งไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ไฟฟ้าที่ผลิตจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ ไฟฟ้าที่ผลิตจากเอกชนรายเล็กและไฟฟ้าที่ผลิ ตใน
ต่างประเทศ ทัง้ นี ้ กฟผ. ทาหน้าที่นอกเหนือจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศยังเป็ นผูร้ บั ซือ้ และผูข้ ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย (ยกเว้นกรณีผผู้ ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมากที่จาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบจาหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ.)
โดยที่ กฟผ.จะจัดจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ก่อนที่ กฟน. และ กฟภ. จะเป็ นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทั่วไป
ต่อไปตามลาดับ นอกจากนี ้ กฟผ. ยังเป็ นผูค้ วบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเป็ นเจ้าของ ดาเนินการดูแล และพัฒนา
โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย (National Transmission Grid)
ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกนา้ ตาลรายใหญ่เป็ นของโลก และประเทศไทยตัง้ อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งอยู่ท่ามกลางผูน้ าเข้า
นา้ ตาลรายใหญ่ของโลกหลายประเทศ ซึ่งเป็ นผลดีต่อประเทศไทยในด้านต้นทุนการขนส่งไปยังตลาดภูมิภาค ด้วยเหตุนี ้
ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มกาลังการผลิตของนา้ ตาล โดยจัดให้มีการจดทะเบียนชาวไร่ออ้ ยและประกาศเข ต
ส่งเสริมการปลูกอ้อยตามพระราชบัญญัติออ้ ยและนา้ ตาล พ.ศ. 2527 ซึ่งคุม้ ครองอุตสาหกรรมนา้ ตาลทั้งระบบ มีระบบ
แบ่งปั นผลประโยชน์ (Profit Sharing) ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงนา้ ตาลที่เรียกว่า “70:30” ที่เริ่มใช้นับตั้งแต่ปีการผลิต
2525/2526 ประกอบกับมีระบบจัดสรรผลผลิตนา้ ตาลเพื่อใช้ในประเทศโดยการกาหนดราคาจาหน่ายตามต้นทุน (Cost Plus)
และส่งออกส่วนที่คงเหลือจากการจาหน่ายในประเทศ นโยบายภาครัฐนีท้ าให้มีการรายงานพืน้ ที่เพาะปลูกและปริมาณ
ผลผลิตอ้อยเพื่อเข้าสูงโรงงานนา้ ตาลในแต่ละปี ค่อนข้างแม่นยา
ที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญกับการขยายพืน้ ที่ปลูกอ้อยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมนา้ ตาลควบคู่ไปกับการ
พัฒ นาโรงไฟฟ้ า พลัง งานทดแทน อาทิ เ ช่ น โครงการปรับ ปรุ ง แปลงเกษตรขนาดใหญ่ ใ ห้ทัน สมัย โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการดัดแปลงพืน้ ที่ท่ีไม่เหมาะสาหรับการปลูกข้าวไปเป็ นพืน้ ที่ปลูกอ้อยโดยการใช้เทคโนโลยีในการ
ประเมินศักยภาพของพืน้ ที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืน้ ที่ปลูกอ้อย ประกอบกับการขยายพืน้ ที่ปลูกอ้อยเพื่อรองรับโรง
นา้ ตาลแห่งใหม่ ตามแผนการขยายการลงทุนที่ได้รบั ใบอนุญาตจากทางการจะทาให้ผลผลิตนา้ ตาลของไทยเพิ่มขึน้ แต่
อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตอ้อยและนา้ ตาลในแต่ละปี นนั้ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในช่วงการเพาะปลูก โดยหากมีฝนตกน้อย ก็
จะส่งผลให้ออ้ ยที่ส่งเข้าโรงนา้ ตาลลดลงอย่างมีนยั สาคัญโรงงานนา้ ตาลเป็ นอุตสาหกรรมที่ดาเนินงานตามฤดูกาลเพาะปลูก
ของอ้อยซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ฤดูกาล คือ
1) ฤดูหีบอ้อย (Crushing Season) มีระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
2) ฤดูละลายนา้ ตาล (Melting Season) มีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
3) ฤดู ห ยุ ด ซ่ อ มบ ารุ ง (Maintenance Season) เป็ นช่ ว งเวลาที่ เ หลื อ ของปี ก่ อ นเปิ ดหี บ ครั้ง ต่ อ ไป โดย โรงงานจะ
ดาเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทัง้ หมดเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตในฤดูกาลถัดไป
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กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตนา้ ตาลสามารถมาเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตนา้ ตาล อ้อยสด 1 ตัน จะได้
นา้ ตาลประมาณ 100 – 121 กิโลกรัม และส่วนที่เหลือเป็ นกากอ้อย 270 - 290 กิโลกรัม ซึ่งสามารถเทียบกับพลังงานไฟฟ้า
เท่ากับ 100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง การบริหารจัดการการใช้กากอ้อยเป็ นสิ่งสาคัญ ด้วยเหตุท่ปี ริมาณกากอ้อยที่เป็ นผลพลอยได้จาก
โรงงานนา้ ตาลจะเกิดในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียง 4-5 เดือน รวมไปถึงเมื่อกระบวนการหีบอ้อยหยุดลง ทัง้ ฤดูละลาย และฤดูซ่อม
บารุง โรงงานนา้ ตาลยังคงใช้พลังงานทัง้ จากไอนา้ และไฟฟ้าซึ่งหากมีการบริหารจัดการการได้อย่างเหมาะสม โรงงานนา้ ตาลก็
ไม่จาเป็ นต้องซือ้ กระแสไฟฟ้าจาก กฟภ.เพื่อนามาใช้ในโรงงาน
3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงไฟฟ้ามีดงั นี ้
(1)

(2)

(3)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศโดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ ได้มา จัดส่งและจัดจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่
กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจะจัดจาหน่ายให้ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2503 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า ให้แ ก่ ป ระชาชน ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ในเขตจ าหน่ า ย 74 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ)
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน) (KBS) ผูถ้ ือหุน้ หลักของ KPP และผูส้ นับสนุนโครงการ

ช่องทางการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
จัดจาหน่ายแบบส่งมอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าให้ผซู้ ือ้ โดยตรง
4. ปั จจัยความเสี่ยง
4.
5.
6.

4.
5.
6.

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมฯ
ในการเข้าลงทุนครัง้ แรก กองทุนรวมฯ จะมีรายได้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ สิน้ สุดลงหรือถูกบอกเลิกก่อนกาหนด โดยที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ
รวมถึงอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้
กองทุน รวมฯ ไม่ มี ผลการด าเนิ น การในอดีต และผู้ลงทุน มี ข้อ มูลด้า นการเงิน จ ากัด สาหรับ การประเมิน ผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมฯ
ผลการดาเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งสาหรับ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย
บริษัทจัดการฯ อาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสาเร็จได้และอาจ
ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
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สิทธิของกองทุนรวมฯ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการฯ และผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจากัด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผูป้ ระเมินค่าอิสระ อาจมิได้เป็ นหรือบ่งชีถ้ งึ
มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซ่งึ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทาให้วตั ถุดิบชีวมวลซึ่งใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนยั สาคัญ
การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้าไม่ ได้เป็ นการรับ ประกันว่าทรัพย์สิน ที่ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้าไม่มีขอ้ บกพร่อง
กองทุนรวมฯ จะเป็ นนิติบคุ คลที่ตงั้ ขึน้ ใหม่ซ่งึ ในเบือ้ งต้นจะมีรายได้หลักจากสิทธิตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
หลักประกันที่ให้ไว้แก่กองทุ นรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทุนรวมฯ ได้ทั้งหมด
และ/หรือ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถบังคับหลักประกันได้ทกุ กรณี
การที่บริษัทจัดการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สาหรับการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุนรวมฯ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการขาดนา้ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ
การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสาหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทาไว้อาจไม่เพียงพอที่จะ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ ได้ทงั้ หมด
ความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ
ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงานของ KPP ภายใต้สญ
ั ญาที่จาเป็ นต่อการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบังคับให้ KPP รวมถึงคู่สัญญาในสัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวดาเนินการตามสัญญาได้โดยตรง
ความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนีอ้ ื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องบนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุน
รวมฯ เข้าลงทุน
ความเสี่ยงจากการที่ธนาคารกรุ งศรีอยุธยาซึ่งเป็ นเจ้าหนีข้ อง KBS อาจใช้สิทธิ บังคับจานองบนที่ดินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน
ราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือ
มากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ ขาย
ของหน่วยลงทุนได้
KBS ในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมฯ และมี สิทธิออกเสียงอย่างมีนยั สาคัญในกิจกรรมการเข้าทา
รายการบางรายการของกองทุนรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ท่แี ตกต่างไปจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
18

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
28. กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลได้
29. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการฯ ได้
30. จานวนเงินที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจานวนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้
นี ้
31. บริษัทจัดการฯ อาจถูกถอดถอนได้ดว้ ยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านัน้
32. กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ซ่งึ ทาให้ตอ้ งเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือเป็ นเหตุให้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมตั ิ การจัดตัง้
กองทุนรวมฯ
33. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
34. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสาเร็จ
35. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
36. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับเงินปั นผลที่ได้จากกองทุนรวมฯ เมื่อ
ได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด และผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลบางอย่าง
37. ความเสี่ยงในการได้รบั การจัดสรรหน่วยของผูล้ งทุนต่างชาติในกรณีท่มี ีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 “ปัจจัยควำมเสีย่ ง”)
5. ข้อพิพาททางกฎหมายและข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุน
5.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทุนเป็ นคู่ความหรือคู่กรณีทคี่ ดีหรือข้อพิพาทยังไม่สนิ้ สุด
-ไม่มี5.2 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ ยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ
-ไม่มี6. ข้อมูลสาคัญอย่างอืน่
6 (1) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
-ไม่มี-

6 (2) กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทุนลงทุน และกระทบต่อการดาเนินงานของ
กองทุน ให้ระบุเรื่องดังกล่าวด้วย รวมทัง้ การดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทุนในการจัดการเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี ้ หาก
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ให้ระบุดว้ ย
-ไม่มี-
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7. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน
7.1 หน่วยลงทุน
7.1 (1) มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวนหน่วยลงทุน ณ ปั จจุบนั
จานวนหน่วยลงทุน
เงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนเงินทุนจดทะเบียนในปัจจุบนั (ณ 31 ธ.ค. 2563)
7.1 (2) ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ สิน้ ปี
ราคาปิ ดสิน้ วันสูงสุด
ราคาปิ ดสิน้ วันต่าสุด
มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
มูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยทัง้ ปี (Trade Volume)
ค่า NAV ของกองทุน ณ 31 ม.ค.2564 (วันต้นปี )
ค่า NAV ของกองทุน ณ 31 ธ.ค. 2564 (วันสิน้ ปี )

:
:
:

280,000,000
2,800,000,000
10.00
2,800,000,000

หน่วย
บาท
บาท
บาท

:
:
:
:
:
:
:

11.10
11.20
9.40
3,108,000,000
2,435,204
11.1809
10.9744

บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
บาท
บาทต่อวันทาการ
บาท/หน่วย
บาท/หน่วย

:

7.1 (3) การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด
-ไม่มี7.1 (4) การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี7.2 ตราสารทีก่ องทุนเป็ นผู้ออก
-ไม่มี7.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน
กลุ่มผูถ้ ือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจานวนหน่วยและร้อยละเมื่อเทียบกับหน่วยที่ลงทุน
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ลาดับ
ผู้ถือหน่วย
จานวนหน่วย % ของทัง้ หมด
1
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
42,000,000
15.00
2.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
19,153,800
6.84
3.
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
14,630,000
5.23
4.
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
13,840,800
4.94
5.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด ( มหาชน)
10,962,800
3.92
6.
บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
8,000,000
2.86
7.
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
8,000,000
2.86
20

จานวนหน่วย % ของทัง้ หมด
5,000,000
1.79
5,000,000
1.79
4,000,000
1.43

ลาดับ
ผู้ถือหน่วย
8.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
9.
บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
10. บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

7.4 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
7.4 (1) กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายผลประโยชน์
การจ่ายเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ในรูปของการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน
ทัง้ นี ้ ตามที่โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทาได้
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังนี ้
ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาไรสะสมเพียงพอ กองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2
ครัง้ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่รอบปี บญ
ั ชี กองทุนรวมฯ จะจ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว (หรือ
อัตราส่วนอย่างอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่ายได้
ในกรณี ท่ีกองทุนรวมฯ มีกาไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วข้า งต้น
หรือจากกาไรสะสม ในกรณีท่กี องทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
กองทุน รวมฯ มี น โยบายที่ จะคืนสภาพคล่อ งส่ วนเกิ นใด ๆ (ถ้า มี ) ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกากับดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย
6.1.2 ข้อ 5) “การคืนเงินลงทุน”
7.4 (2) เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขัน้ ตอนวิธกี ารในการดาเนินการกับ
ผลประโยชน์ในส่วนทีไ่ ม่อาจจ่ายได้
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ในกรณี ท่ี
กองทุนรวมฯ มีกาไรสะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปั นผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีท่มี ีการจ่ายเงิน
ปั นผล ทัง้ นี ้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
“กาไรสุทธิท่ีปรับปรุ งแล้ว" หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทาการปรับปรุ งด้วย รายการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการดังต่อไปนี ้
1. การซ่อมแซม บารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุน
รวมฯ ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และหนังสือชี ้
ชวน หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. การจ่ายชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมฯ ตามนโยบายการกูย้ ืมเงิน
ที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับ
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การดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.1 “นโยบายการกูย้ ืมเงิน” หรือที่บริษัทจัดการฯ
ได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จากกาไรสะสมได้
(3) ในกรณีท่กี องทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ น
การจ่ายจากกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกาไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีท่มี ีการแก้ไขหรือกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวมฯ ในอนาคต บริษัทจัดการฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนัน้
2) เงือ่ นไขของการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บญ
ั ชีมีมลู ค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ อาจสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และให้ยกไป
จ่ายเงินปั นผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
3) วิธีการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง หรือรอบการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปั นผล
นัน้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าวได้ บริษัทจัดการฯ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและ ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) บริษัทจัดการฯ จะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และอัตราเงินปั นผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี ้
(ก) ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการฯ หรือ เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการฯ
(ข) บริษัทจัดการฯ อาจส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุน ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบีย น หรื อ วัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อ หน่ วยลงทุน และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนหรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
(3) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามชื่อและที่อยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน
(4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง
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ตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจัดการฯ จะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีกาไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว
4) ข้อจากัดสิทธิในการได้รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ขอ้ บังคับเรื่องข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดหรือผู้
ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนที่ 5
หัวข้อ 2.9 “ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บคุ คลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลนัน้ หรือผูล้ งทุนต่างด้าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กาหนด
เว้นแต่เป็ นกรณีท่ไี ด้รบั ยกเว้นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที่กาหนดไว้ จะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนั้น
ทัง้ นี ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงรับทราบและ
ยินยอมให้ดาเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริษัทจัดการฯ ยังมิได้ดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะ
จัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นามารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ จนกว่าจะมีการเลิกกองทุนรวมฯ
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการฯ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
โปรดพิจารณาข้อจากัดเกี่ ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการได้รบั เงินปั นผลตามที่ได้กาหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.10 “ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไป
ตามที่กาหนด” ข้อ 2. “ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ในกรณีท่ีมีการถือหน่วยลงทุนในจานวนที่เกิน
กว่าอัตราที่กาหนดไว้
สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการฯ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อน
ผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการฯ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
5) การคืนเงินลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รบั เงินจากการลดทุนเป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้รบั ตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่
กองทุนรวมฯ มีความจาเป็ นต้องใช้
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ทั้งนี ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงิ นลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “นโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลกองทุนรวมฯ” หัวข้อย่อย 6.1.5 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ท้ายนี ้
7.4 (3) ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 สรุปสาระสาคัญของกองทุนรวมฯ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และส่วนที่ 4
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ / ผู้จัดการกองทุน
8.1 (1) ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 010754000373
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
https://www.ktam.co.th
8.1 (2) โครงสร้างการถือหุน้ ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทัง้ จานวนหุ้นทีถ่ ือและสัดส่วนการ
ถือหุ้นล่าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อ
จานวนทีถ่ ือ (หุ้น)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
19,999,986

24

สัดส่วน (ร้อยละ)
99.99%

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุน้ ทีถ่ อื มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท (หุน้ )

1

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2

นางสาว กิตติพร สินธุประภา

1

3
4

นางสาวหทัยวรรณ มากทอง
นางสาวกันตภณ ปั ญจประการ

1
1

5

1

6

นางสาว ปรางทิพย์ วณิชชานุกร
นายศุภสิทธิ์ จาวโกนันท์

7

นางสาวลลิตา สิรยิ ากร

1

8

นางสาว ภาริตา พรภาศิลป์

1

9

นางญานิน ตันติพิมลพันธ์

1

10

นางสาวจงกล ทองมีประเสริฐ

1

11

นางสาวอันธิกา หนูนาง

1

12

นางแอนนี่ เมฆพฤกษาวงศ์

1

13

1

14

นางสาวสิตา วชิรปราการสกุล
นาย ณรงค์ศกั ดิ์ สายปั ญ

15

นางสาว ณัชชา จารูญจันทร์

1

19,999,986

1

1
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8.1 (3) โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างองค์กร

 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่ง

นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงส์คู
พลตารวจเอก จารุวฒ
ั น์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายชาญวิทย์ รุง่ เรือลดา
ผศ.ดร.อนามัย ดาเนตร
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
นางชวินดา หาญรัตนกูล
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ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ

 คณะผู้บริหาร
รายชื่อ
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล
2. นายวิโรจน์ ตัง้ เจริญ

ตาแหน่ง

3. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ
4. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์
5. นางสาววรวรรณี ตัง้ ศิรกิ ศุ ลวงศ์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารสายงานกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบตั ิการ

 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. คุณชวินดา หาญรัตนกูล, CFP
ตาแหน่ง
สัญชาติ
จานวนปี ทีป่ ระกอบอาชีพนี้ / ในบริษัทนี้
การได้รับใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง
คุณสมบัติหลัก

ประสบการณ์

2557 - ปั จจุบนั
2553 - 2557
2543 - 2552

กรรมการผูจ้ ดั การ
ไทย
33 ปี / 10 ปี
ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย (CFP) / ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ / ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
• กาหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายงาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) กองทุ น รวมโครงสร้า งพื ้น ฐาน และกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลให้
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้
ลงทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมตั ิ จัดตัง้ กองทุน ต่อ สนง.กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้
เป็ น ไปตามโครงการและสอดคล้อ งกั บ ประกาศและเกฎกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง
กรรมการผูจ้ ดั การ, บลจ.กรุงไทย, ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
รองกรรมการผูจ้ ัดการ, สายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน
ส่วนบุคคล, บลจ.กรุงไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส, ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์, บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
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1. คุณชวินดา หาญรัตนกูล, CFP
2538 - 2542
2533 - 2538
การศึกษา

2529
2526

2. คุณไพรัช มิคะเสน
ตาแหน่ง
สัญชาติ
จานวนปี ทีป่ ระกอบอาชีพนี้ / ในบริษัทนี้
การได้รับใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง
คุณสมบัติหลัก

ประสบการณ์

2556 - ปั จจุบนั

2553 – 2556

การศึกษา

2547 – 2553
2546 – 2547
2542 – 2546
2540
2539
2536

ผูอ้ านวยการอาวุโส, ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รองผูอ้ านวยการ (ผูจ้ ัดการกองทุนส่วนบุคคล), ธนาคารซิตีแ้ บงค์เอ็น.เอ
กรุงเทพ
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (เอก: เศรษฐศาสตร์), University of Missouri
Columbia, USA
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ไทย
24 ปี / 10 ปี
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
• รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้ นาเสนอลูกค้า
ถึ ง แนวทางการจัดตั้ง กองทุน รวมทุน รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ (กอง 1)
กองทุ น รวมโครงสร้า งพื ้น ฐานและกองทรั ส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT)
• ศึกษาความเป็ นไปได้ของการ จัดตัง้ กองทุน และสร้างผลตอบแทนต่อ
ผูล้ งทุนที่เหมาะสม และยื่นขออนุมตั ิจดั ตัง้ กองทุน ต่อ สนง. กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้
เป็ นไปตามโครงการและสอดคล้องกับประกาศและเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ, ฝ่ ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์, บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย,
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผู้อานวยการอาวุโส, ผู้จัดการกองทุน , ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน, บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย,
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ, ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์,บลจ. ไอเอ็นจี
ผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ปริญญาโท: MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado
at Denver
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เอก: การเงิน), University of Denver
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เอก: การธนาคาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์
ตาแหน่ง
สัญชาติ
จานวนปี ทีป่ ระกอบอาชีพนี้ / ในบริษัทนี้
การได้รับใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง
ประสบการณ์

2556 - ปั จจุบนั

2554 - 2556
2543 – 2548

การศึกษา

2541 – 2542
2540 – 2541
2535 – 2540
2532 – 2533
2535
2531

4. คุณภควัต เมธีไตรรัตน์, CFA
ตาแหน่ง
สัญชาติ
จานวนปี ทีป่ ระกอบอาชีพนี้ / ในบริษัทนี้
การได้รับใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง
ประสบการณ์
2560 – ปั จจุบนั

2559 – 2560
2556 – 2558
2554 – 2556

การศึกษา

2553 – 2554
2552
2551

รองผูอ้ านวยการ
ไทย
24 ปี / 8 ปี
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย, ผูจ้ ดั การ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผูจ้ ดั การ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบบัญชี
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนา้ ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้ สายงานจัดการลงทุน บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายการลงทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ บล. เอกพัฒน์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การ สายงานวาณิชธนกิจ บล. ธนสยาม จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด สายการลงทุน บงล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
ปริญญาโท MBA Corporate Finance, The University of Dallas USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ไทย
12 ปี / 5 ปี
ผูจ้ ดั การกองทุนรวม / ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผู้ช่ ว ยผู้อ านวยการ ฝ่ ายธุ ร กิ จ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ กองทุ น
โครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย,
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศและทางเลือก บลจ. ซีไอเอ็มบี
- พรินซิเพิล
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุนกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
Wealth Manager ธุ ร กิ จ กองทุ น รวมและกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ปริญญาโท MS Finance, The University of Warwick, UK
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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5. คุณอนุชติ เกษตระกูล
ตาแหน่ง
สัญชาติ
จานวนปี ทีป่ ระกอบอาชีพนี้ / ในบริษัทนี้
การได้รับใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง
ประสบการณ์

2560 - ปั จจุบนั

2559 - 2560

การศึกษา

2555 - 2559
2553 - 2555
2551 - 2553
2548 - 2551
2550
2548

รองผูอ้ านวยการ
ไทย
17 ปี / 5 ปี
ผู้จัด การกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัด การกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย, ผู้จัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีแลนด์
รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด
นักวิเคราะห์การเงินอาวุโส บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จากัด
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาธุรกิจอาวุโส บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.1 (4) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบหลัก ของบริษั ท จัด การคื อ จะต้อ งบริหารและจัดการกองทุน รวมฯ รวมทั้ง
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุน รวมฯ ข้อ ผูก พัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัด การ มติ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน หนัง สื อชีช้ วน
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการกองทุนรวมฯ) หรือทัง้ กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็ นหรือจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.
ตลอดจนข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริษั ท จัด การ มติ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน หนัง สื อ ชี ้ช วน
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. จัดให้มีขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ที่มีสาระไม่ ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วนฉบับร่างที่ย่ืน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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3. จัดให้กองทุนรวมฯ มีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้อง
ดาเนินการให้กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562
4. แก้ไขเพิ่ มเติมโครงการจัด การกองทุน รวมฯ หรื อ แก้ไขวิธีการจัดการตามข้อ กาหนด เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดาเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัด การกองทุ น รวมฯ หรื อ แก้ไ ขวิ ธี ก ารจัด การเป็ น ไปตามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 129 แห่ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์
5. จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชีช้ วน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุน กับ บริษั ท จัด การ (ซึ่ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหนังสื อ ชี ้ชวน) ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1) บริษัทจัดการจะต้องเปิ ดเผยร่างหนังสือชีช้ วนที่ย่ืนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผูล้ งทุน ด้วยวิธีการที่ผู้
ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้องมี
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
2) จัดส่งหนังสือชีช้ วนที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ทาการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุน และจัดส่งหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนัง สือชีช้ วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report and
Prospectus System ("MRAP"))
3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่
พอสมควรแก่การที่ผลู้ งทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่างหนังสือชีช้ วนตาม 1) ต้องไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
6. ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและไม่มี
ลักษณะที่ทาให้ผลู้ งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อ
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
7. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะตัง้ บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูท้ ่ีจะจาหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการเป็ น
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
8. ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
9. ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัทจัดการ
ต้องดาเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็ นไปตามสาระสาคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าทาหรือจะเข้าทาเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อให้ผเู้ ช่า ผูร้ บั สิทธิ หรือผูร้ บั จ้าง (ถ้ามี) ที่นาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
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10. ได้ม าเพิ่ ม เติ ม และจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน กิ จ การโครงสร้า งพื น้ ฐาน ให้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
11. ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน บริษัทจัดการต้องทาให้ม่ นั ใจได้ว่า
กองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอ้ ื่นดาเนินการเท่านั้น และบริษัท
จัดการต้องดาเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
12. ดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ี
ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ
13. ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ม่นั ใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้ซ่งึ กาหนด
โดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ เข้า
ลงทุน
14. เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
ประกาศใช้บงั คับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปั นส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
16. จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัดๆ มาให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ได้กาหนดไว้
17. ดาเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
18. จัดให้มีและคงไว้ซ่งึ ระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
1) การคัด เลื อ กและดู แ ลบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น การของกองทุ น รวมฯ ให้มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจั ดการกองทุนรวมฯ และดาเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่า
บุคลากรที่แต่งตัง้ ดังกล่าวมีความรู ้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ
2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ รวมทัง้ การตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทา Due Diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุน และ
3) การกากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อให้
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
32

19. บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้บุคคลอื่นใด
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูอ้ ื่นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และการ
ปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน ทัง้ นี ้ การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
20. ในส่ ว นของทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่ก องทุนรวมฯ ลงทุน ในรู ป แบบของสิท ธิ ในการรับ
ประโยชน์จ ากรายได้ใ นอนาคต หรื อ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาแบ่ ง รายได้อัน รวมถึ ง (แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง)
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
1) บริษัทจัดการจะต้องดาเนินการให้ KPP และผูป้ ระกอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่เป็ น
คู่สญ
ั ญารายอื่นใด (ถ้ามี) จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผูท้ ่ีบริษัทจัดการมอบหมายสามารถ
เข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ท่ีกองทุนรวมฯ ได้รบั ตาม
ข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว และ
2) บริษัทจัดการต้องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ท่ี
กองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสม่ าเสมอ และหากพบความผิ ดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ อาจท าให้
กองทุ น รวมฯ ไม่ ไ ด้รับ ส่ ว นแบ่ ง รายได้ท่ี ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามข้อ ตกลง บริ ษั ท จัด การต้อ ง
ดาเนินการหรือมอบหมายให้ผเู้ ชี่ยวชาญดาเนินการให้ KPP ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
21. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือมีความจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนีห้ รือจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่น
ใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
22. ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่ทั้งนี ้ การ
ดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การลงทุน
1. เข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
2. ดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดย
มีมลู ค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ เว้นแต่รอบระยะเวลา
บัญชีสดุ ท้ายของอายุกองทุนรวมฯ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
3. ด ารงมู ล ค่ า การลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น กิ จ การโครงสร้า งพื ้น ฐาน โดยมี มู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้อ ยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
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4. ดาเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดาเนินการ
ให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการลงทุน
(ค) การเรียกเก็บและชาระเงินของกองทุนรวมฯ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงิ นตอบแทนอื่นใดจาก
กองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
(ง) การแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
1. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562
และแต่ ง ตั้ง บุ ค คลเข้า แทนที่ ก รรมการในคณะกรรมการที่ ป รึก ษาการลงทุ น ซึ่ ง ต้อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ
2. จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ ยวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการ
กองทุนรวมฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้
และการสิน้ สุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ ยวข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนรวมฯ ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานหรือเอกสารที่จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบัน
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
(เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ม ติ ใ ห้แ ต่ ง ตั้ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่ ) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์ กาหนดและเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
4. แต่งตัง้ นายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตัง้ นายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตัง้ นายทะเบียน ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตลอดจนข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
5. แต่ ง ตั้ง นิ ติ บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์แ ละความรู ค้ วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิ น กิ จ การ
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
6. แต่งตัง้ ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย
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7. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในบัญชีท่สี านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
และเปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชีใหม่ซ่งึ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
8. แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้าที่เก็บรวบรวม
และแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิน้ เมื่อมีการเลิก
กองทุนรวมฯ
9. จัดให้มีผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
หรือให้คาแนะนากับผูล้ งทุนรายย่อย
(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
1. จัดให้มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน เป็ น
กองทุนรวมฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี ้
ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
2. จัดให้มีการยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30
วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนรวมฯ แล้วแต่กรณี
3. ดูแลให้ขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีขอ้ กาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ
คาสั่งนัน้ ให้บริษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้มกี ารแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้า
4. เรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนและขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์
5. ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และ
ผลกระทบที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั จากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
6. ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รบั
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7. ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่
เป็ นปั จจุบนั โดยมีขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี ้ เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
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8. ดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์ท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
9. อานวยความสะดวกแก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ
นาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ท่ีได้จากการนาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
11. จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
12. จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
13. จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
14. จัดให้มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
15. จัดทางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายหลัก ทรัพย์แ ละนาส่ ง งบ
การเงินต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
16. จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนรวมฯ โดยมีขอ้ มูลตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุนรวมฯ
17. รายงานต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยไม่ ชัก ช้า เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ห รื อ การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯลงทุน
หรือมีไว้อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
18. จัด ท า จัด ให้มีการทา จัด ส่ ง รายงาน และเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ กองทุน รวมฯ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
19. ติดตาม ดาเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบตามสั ญญาต่าง ๆ อาทิ ผูป้ ระเมิน
ค่าทรัพย์สิน ผูจ้ ดั การกองทุนรวมฯ ที่ปรึกษา และผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนตามสัญญาแต่งตัง้ ที่เกี่ยวข้อง และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
20.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
8.1 (5) วิธีการและเงือ่ นไขในการเปลีย่ นตัวผู้จัดการกองทุน
กองทุนรวมฯ อาจเปลี่ยนบริษัทจัดการฯ ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ และ/หรือ เมื่อได้รบั การ
อนุมตั ิเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตัง้ บริษัทจัดการราย
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ใหม่ขึน้ ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมฯ
หรือในกรณีท่บี ริษัทจัดการฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่บริษัทจัดการได้
(3) ในกรณีท่สี านักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการฯ จากการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ตามมาตรา 128
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
(4) ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการที่กาหนดไว้
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คาสั่ง ระเบียบ และ
ข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็ นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่
บริษัทจัดการฯ และบริษัทจัดการฯ ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมฯ ต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าที่ต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการฯ จะต้องเสนอชื่อบริษัท
จัดการรายใหม่ท่มี ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด (เว้นแต่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์
จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะดาเนินการแต่งตัง้ บริษัทจัดการราย
ใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด เพื่อทาหน้าที่จัดการกองทุนรวมฯ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ แทนบริษัทจัดการฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากบริษัท
จัดการฯ
ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ หากเป็ นกรณีท่ีกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัท
จัดการฯ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ น
กรณีท่ีบริษัทจัดการฯ ได้ทาการแจ้งการลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรตาม
ข้อ (4) ข้างต้นนีจ้ นครบถ้วนแล้ว แต่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตัง้ บริษัทจัดการรายใหม่
ที่บริษัทจัดการฯ เสนอชื่อ หรือกองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัท
จัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับนับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากบริษัทจัดการฯ บริษัทจัดการฯ สงวน
สิทธิท่ีจะเลิกกองทุนรวมฯ โดยในกรณีดงั กล่าว จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบ
กับการเลิกกองทุนรวมฯ แล้ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ ในเวลาใด ๆ หลังจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัว แล้ว
ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ (1) หรื อ ภายหลังจากวันสิ น้ สุด การปฏิ บัติ หน้าที่บ ริษัทจัด การตามข้อ (4)
ข้างต้น บริษัทจัดการฯ จะยังคงมีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ โดยคานวณจานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่จริง
ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคาสั่ง ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอื่นใดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
บริษัทจัดการฯ ต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่ง
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่
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8.1 (6) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้การบริหารจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน

ประเภท

บทบาท

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิดแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้า

บริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ทางด่วน

บริษัทจัดการ

8.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
-ไม่มี8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
8.3 (1) ชือ่ ทีอ่ ยู่หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ เว็บไซต์ (ถ้ามี)
ชื่อ
:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
0-2296-3582
โทรสาร :
0-2683-1298
เว็บไซต์ :
https://www.krungsri.com
8.3 (2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญเกินกว่า 0.5%
ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 (Record Date ล่าสุด)
(หุน้ สามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว จานวน 7,012,853,904หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ 10 บาท)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
MUFG BANK, LTD.
5,655,332,146
บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จากัด
166,536,980
บริษัท ทุนมหาโชค จากัด
166,478,940
บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จากัด
166,414,640
บริษัท บีบที ีวี แซทเทลวชั่น จากัด
166,151,114
บริษัท บีบที ีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จากัด
163,112,900
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
160,789,220
บริษัท มหากิจโฮลดิง้ จากัด
158,726,810
บริษัท ทุนรุง่ เรือง จากัด
157,889,440
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จากัด
51,421,714
รวม
7,012,853,904
* เป็ นไปตามที่ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทัง้ นี ้ เมื่อรวมการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวรายอื่นแล้วเท่ากับ 76.90%

% หุ้น
76.88*
2.26
2.26
2.26
2.26
2.22
2.19
2.16
2.15
0.70
95.34

8.3 (3) หน้าทีร่ ับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
1) สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
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(2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ ในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) รับรองการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตัง้ และการจดทะเบียน
จัดตัง้ กองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต.
(4) กากับดูแลให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ โดยเคร่งครัด
(5) จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฯ กระทาการ หรือ
งดเว้น กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมฯ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูร้ บั ฝากไว้
(7) ดาเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ได้ตรวจตราให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
(8) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรั พย์สินอื่นใดของ
กองทุนรวมฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม
(9) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
(10) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง เรียก
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการฯ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือ
เมื่ อ ได้รับ ค าสั่ง จากสานัก งาน ก.ล.ต. โดยค่ า ใช้จ่ า ยในการฟ้ อ งร้อ งบัง คับ คดี ดัง กล่ า วให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้
(11) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการฯ โดยเคร่งครัด
(12) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความชื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู ค้ วามสามารถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(13) พิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมดั ิการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจาหน่ายไป ดังกล่าว โดยให้เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯและกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
(ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ) (ถ้ามี)
(14) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
(15) ด าเนิ น การให้มี การรับหรื อ ช าระเงิน จากบัญชี ของกองทุน รวมฯ ทั้ง นี ้ โดยต้อ งเป็ น ไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกาหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่
กรณี)
(16) ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ น
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การเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือ เป็ นการดาเนินการในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(17) ในกรณีท่กี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการฯ ไม่ดาเนินการ
ขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(18) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
(19) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) บริษัทจัดการฯ อาจเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์
และมีการแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ขนึ ้ ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมฯ
(2) ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น หรื อ ในกรณี ท่ี ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีท่ีผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญ ญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สาคัญอันเนื่องมาจาก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการฯ และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ดัง กล่ าวมีผลให้เป็ น การเพิ่ม ภาระหน้าที่แ ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าวผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการฯ ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(7) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการฯ จะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัติ
ให้ถกู ต้องภายใน 15 วันนับทัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการฯ ทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบัติดงั กล่าว หรือวันถัดจากวันที่สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
และบริษัทจัดการฯ จะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
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ภายใน 3 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จ
สิน้ ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถกู ต้องภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการฯ จะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลันทัง้ นีเ้ ว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผใู้ ดเสนอหรือยื่นคาร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ (1) เพื่อเลิกกิจการของผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึง
กัน หรือ (2) เพื่อฟื ้ นฟูกิจการประนอมหนีห้ รือผ่อนผันการชาระหนีจ้ ดั การทรัพย์สิน ชาระบัญชี
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั หรือในอนาคต หรือภายใต้ขอ้ บังคับ
ต่าง ๆ
(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการฯ ทราบหรือประกาศเป็ น
การทั่วไป
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีท่กี าหนดไว้ขา้ งต้น โดย
บริษัทจัดการฯ หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าว
ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้กองทุนรวมฯ ต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณี
ที่ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ห มดหน้า ที่ ลงตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์นนั้ ต้องทาหน้าที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่า
จะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ หรือตามคาสั่งของบริษัทจัดการฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทัง้ หลาย
เป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ภายในเวลาอันสมควร
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ เ ป็ น ไปด้ว ยความต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี ้ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ยัง คงได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราปกติท่คี ิดได้ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการ
โอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาสั่งของบริษัท
จัดการฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ
ในกรณี ท่ี สัญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์สิน้ สุด ลง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์มี สิท ธิ ได้รับ เงิ น
ค่ า ตอบแทน และ/หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดที่ ถึ ง ก าหนดช าระแต่ ยั ง มิ ไ ด้ช าระให้แ ก่ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้ ก่อนการสิน้ สุดของสัญ ญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะคานวณถึงวันที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ทาหน้าที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯอย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
3) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
41

ชื่อ
ที่อยู่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทจัดการฯ จะต้องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารการทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
ทัง้ หมดไว้ ณ สานักงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สินนัน้ ไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการฯ และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการฯ ทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
บริษัทจัดการฯ จะจัดเก็บเอกสารสาคัญและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไว้ท่ีสานักงานของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่
8.4 คณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุน
บริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) ผูแ้ ทนจากบริษัทจัดการฯ โดยผูแ้ ทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
(2) ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้มี ป ระสบการณ์ในทรัพ ย์สิน กิ จการโครงสร้า งพื น้ ฐานซึ่งมี คุณ สมบัติแ ละไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
รายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอให้เข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรก
ของกองทุนรวมฯ
1) นายไพรัช มิคะเสน
2) นายอนุชิต เกษตระกูล
3) นายณภัทร เนินอุไร
8.5 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
8.5 (1) ผู้สอบบัญชี
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090
โทรสาร 0-2264-0789-90
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8.5 (2) นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991

8.5 (3) ผูป้ ระเมินค่าอิสระ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
888/151 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2651-4447
บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
7/25 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ แขวงทุง่ มหาเมฆ ชัน้ 16
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2651-8870-1
บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริง่ จากัด
อาคาร ทูแปซิฟิค เพลส ชัน้ 19 ห้อง 1903-05
142 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2118-7200
โทรสาร 0-2118-7299

8.5 (4) ทีป่ รึกษาเทคนิคอิสระ

9. การกากับดูแลกองทุนรวมฯ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทุนรวมฯ (ถ้ามี)
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลธุรกิจกองทุนเพื่อให้การดาเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการกองทุนภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นผูก้ ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานจะมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯเป็ นผูก้ ากับดูแล
การจัดการกองทุนรวมฯให้เป็ นไปตามโครงการฯกาหนด นอกจากนี ้ บริษั ทยังมีสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและสานัก
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และตามที่โครงการฯ กาหนด
รวมทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐานในเรื่องที่สาคัญเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึน้
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการจัดการลงทุน-PIF ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยมีขอบเขต หน้าที่ ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตและหน้าที่ในกรณีท่เี ป็ นผูจ้ ดั การกองทุน โครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่
(1) พิจารณาการเข้าทาหน้าที่ ผูจ้ ดั การกองทุน และ ค่าธรรมเนียมการจัดการในการจัดตัง้ กองทุน
(1.1) ในกรณีเป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติขนั้ ต่า พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจัดการ
ลงทุน-PIF ก่อนนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDC) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(1.2) ในกรณี ไ ม่ เ ป็ นไปตามคุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ า พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ก่ อ นเพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ ตามขัน้ ตอนที่กาหนด
(2) พิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ เช่น การลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์ หรือสิทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงให้ความเห็นต่อแนวทางการพิจารณา ตัดสินใจ
ลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า จาหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(3) พิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินสภาพคล่องของกองทุน/ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุน สามารถลงทุนได้
(4) พิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ กับกองทุน ได้แก่
(4.1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ความ
เสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ก.ล.ต./ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานที่แตกต่างจากประมาณการ
อย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น
(4.2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิรายได้
(4.3) ความเสี่ยงจากความขัดแย้งผลประโยชน์
(4.4) ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุน ตามที่ผจู้ ดั การกองทุนนาเสนอ
(5) พิจารณาการบริหารและจัดการกองทุนตามที่ผจู้ ดั การกองทุนนาเสนอ ได้แก่
(5.1) การกูย้ ืมเงิน
(5.2) การจ่ายเงินปั นผล / การคืนเงินลงทุนจากการลดทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(5.3) การเปลี่ ย นแปลงเงิ น ทุ น โครงการ ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น การลดทุ น จด
ทะเบียน
(5.4) การซือ้ หรือขายทรัพย์สินหลักของกองทุน
(5.5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(5.6) การเลิกกองทุน
(5.7) การพิจารณาค่าใช้จ่ายที่มีนยั สาคัญของกองทุน
(5.8) การแต่งตัง้ / เปลี่ยนแปลง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน , ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์, ผูด้ ูแลผลประโยชน์, นายทะเบียนกองทุน, ผูช้ าระบัญชี, ที่
ปรึกษาต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ตามที่ผจู้ ดั การกองทุนนาเสนอ
(5.9) พิจารณาการให้ความเห็นต่าง ๆ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุน ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
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(5.10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(5.11) รับทราบรายงานผลการดาเนินงานกองทุน เป็ นรายไตรมาส
(5.12) รับ ทราบเมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ อัน อาจมี ผลกระทบต่ อ มูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้า งพื ้น ฐานที่ ก องทุ น รวมฯ ลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
9.3 การประชุมของบริษทั จัดการฯ / ผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างคณะกรรมการจัดการลงทุน – PIF ประกอบด้วย
1
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธาน
2
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน
รองประธาน
3
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานปฏิบตั ิการ
กรรมการ
4
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการ
5
ผูบ้ ริหารสูงสุดฝ่ ายวิจยั
กรรมการ
6
ผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ
7
ผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
กรรมการ
8
ผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจัดการทรัสต์
กรรมการ
9
นายเอกกมล ณ ระนอง
กรรมการ และ เลขานุการ
เงือ่ นไขการประชุม
คณะกรรมการจัดการลงทุน- PIF จะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึ่งในการประชุมจะต้องมี
กรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทัง้ หมด และต้องมีประธาน หรือ รองประธาน คนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมทุกครัง้ และมีผูจ้ ัดการกองทุนที่รบั ผิดชอบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุ นรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ที่รบั ผิดชอบกองทรัสต์และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ
จัดการทรัสต์ ที่นาเสนอในวาระนัน้ ๆ เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการการลงทุน – PIF ให้ประธานหรือผูซ้ ่ึงประธานได้มอบหมายส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการให้มาประชุมในสถานที่เดียวกันเว้นแต่ในกรณีท่ีจาเป็ นเร่งด่วนและกรรมการไม่
สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ให้สามารถประชุมโดยวิธีประชุมทางจอภาพ (Video Conference) และ/
หรือ วิธีประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Telephone Call) ได้
ทัง้ นีใ้ นรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมาไม่มีขอ้ มูลการทาธุรกรรมที่สาคัญของกองทุนที่เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ
ลงทุน – PIF เพื่อตัดสินใจ
9.4 การลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษทั ทีก่ องทุนรวมฯ เข้าลงทุน
กองทุนไม่มีการลงทุนในทางอ้อมโดยถือหุน้ ผ่านบริษัทที่กองทุนลงทุน
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดย
ห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่มีการเปิ ดเผยเป็ นการทั่วไปและตนเองได้รูเ้ นื่องจาก
ตาแหน่งหรือการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยกาหนดให้ กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน มีหน้าที่ท่จี ะต้องปฏิบตั ิ
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ตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนีบ้ ริษั ทได้กาหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในของกองทุน(Insider trading) ดังนี ้
บริษัทกาหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของกองทุนในพืน้ ที่
ห้องปฏิบตั ิงานของ access person
ควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพืน้ ที่หวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่าง
น้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลการสอบทาน
การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์
บริษัทกาหนดให้มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารในห้องปฏิบตั ิงานของ access person
จัด ให้มี การสอบทาน ติ ด ตาม และตรวจสอบการปฏิ บัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบี ย บปฏิ บัติอย่าง
สม่าเสมอ
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการมีบทลงโทษ กรณีท่ีผูบ้ ริหารหรือพนักงานนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
9.6 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน รวมฯ ในหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.1 “นโยบายการลงทุน” และส่วนที่ 3 หัวข้อ 6 “การกากับดูแลกองทุนรวมฯ”
9.7 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
-ไม่มี9.8 การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / ผู้บริหารทรัพย์สิน (ถ้ามี)
-ไม่มี9.9 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการฯ จะดาเนินการการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หนังสือชีช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็ นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
9.10 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม โดยค่าธรรมเนียมการจัดการขัน้ ต่า
เท่ากับ 4,200,000 บาทต่อปี ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
อย่างอื่น โดยมีอตั ราตามจริงของรอบปี บญ
ั ชี ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 สรุปสาระสาคัญของกองทุนรวมฯ ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี
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9.11 การเปิ ดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยมีกระบวนการสอบทานภายในก่อนการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทุนรวม (www.kbspif.com)
9.12 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และมีสิทธิได้รบั ผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้งวันปิ ดสมุดทะเบียนหรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้า เป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรือกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์หรือนายทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนหรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนหรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการฯ จะต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน (หรือกาหนดระยะเวลาใด ๆ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกาหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนหรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่
เคยแจ้งไว้นั้น บริษัทจัดการฯ จะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซึ่ง
มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน หรือวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ น ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้อมูลที่ถกู ต้องและเป็ นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือการแจกจ่าย
ทรัพย์สินให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รบั หรือ
ข้อจากัดสิทธิใด ๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนผูซ้ ่งึ มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นการที่
บริษัทจัดการฯ กระทาไปโดยชอบ
9.12.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่องใด เว้นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) กรณีตามระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนข้อ 6.1.11.2 ข้อ 3.2 (3)(ค)(1) และ (2) ซึ่งมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของ
จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธิจัดการ ซึ่งจะต้องกระทาตามที่กาหนดใน
หนัง สื อ ชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน ส่วนที่ 3 หัว ข้อ ย่ อย 6.1.12.1 “วิ ธี แ ก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ”
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติโดยส่งหนังสือข้างต้น ให้เป็ นไปตามที่ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไขหรือ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
9.12.2 การขอมติโดยเรียกประชุม
(1) องค์ประชุม
(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้อง ประกอบด้วยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วย
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ลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมฯ เว้นแต่ท่กี าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้
(ข) องค์ประชุมที่กาหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการซึ่งจะต้องกระทาตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ”
(2) สิทธิออกเสียง
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติ
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินนั้
(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุนส่วนที่ 5 หัวข้อ 2.9 “ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงสาหรับหน่วย
ลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้
(3) ข้อกาหนดในการออกเสียง
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้นแต่กรณีท่ีกาหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี ้ มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ถือตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนีม้ ติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือ มากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถื อหน่วยลงทุน ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจาหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ
ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจาหน่ายไปดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (5) ของคาว่า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562
(2) การเข้าทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทา
แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออก เสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ นผู้ถือหุ้น ตามคาจากัดความวรรค (5) ของคาว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562
(3) การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิ ออกเสียง
เพื่ อ ให้บ ริ ษั ท ที่ ก องทุ น รวมฯ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ตามค าจ ากั ด ความวรรค (5) ของค าว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 เข้าทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดในหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนที่ 2 หัวข้อย่อย 7.3 “การดาเนินการที่ตอ้ งได้รบั มติของผู้
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ถือหน่วยลงทุน”
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.4 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน" หรือการตกลง ยินยอม หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่ กองทุนรวมฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามคาจากัดความวรรค (5)
ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามวิธีการในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.5 “การลดเงินทุนจดทะเบียน" หรือการตกลงยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตามคาจากัดความข้อ (5) ของคา
ว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562
(6) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมฯ อื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนรวมฯ ให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ"
(4) สิทธิในการเข้าชื่อต่อบริษัทจัดการเพื่อให้มีการจัดประชุมวิสามัญ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ซึ่งถื อ หน่ วยลงทุน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุม ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
9.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
-ไม่มี9.14 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจัดการฯ ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามข้อ 8.5 (1) ผูส้ อบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมฯ ในอัตราตามจริงของรอบปี บญ
ั ชี ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 สรุปสาระสาคัญของกองทุนรวมฯ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(2) ค่าบริการอย่างอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี9.15 กรณีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
กองทุนรวมฯ ดาเนินกิจการโดยมีความโปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ และสามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาการดาเนินกิจการควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ กองทุนรวมฯ
ตัง้ มั่นที่จะดารงตนให้เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถบริหารกิจการให้
เติบโตอย่างมั่นคงและเป็ นที่ยอมรับในสังคมบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ สามารถ
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สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบในการดาเนินกิจการที่มีต่อผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ ในทุกด้าน รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
นอกจากนี ้ กองทุนรวมฯ ยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด
อนึ่ง บริษัทจัดการได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย หรือ
Private Sector Collective against Corruption (CAC) และได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2560 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1) ในฝ่ ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัสต์ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผูจ้ ัดการ
กองทุนซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน กับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนที่ทาหน้าที่ดา้ นปฏิบตั ิการเป็ นหลัก โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิบตั ิง านของผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน และผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนอีกครัง้
(2) การบริหารจัดการกองทุนของฝ่ ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัสต์ จะถูกสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานโดยสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานประจาปี โดยจะ
ครอบคลุมการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่สาคัญ เช่น การลงทุนในทรัพย์สินหลักและการลงทุนเพื่อบริหารสภาพ
คล่อง การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ การเบิกค่าใช้จ่าย การจัดทาประกันภัย
การเปิ ดเผยข้อมูล การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนและการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น และจะมีการรายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
(3) บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการบริหารจัดการลงทุนในกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐานในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้การจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นไปอย่างรอบคอบ
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
12. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการกองทุนรวม และบุคคลที่มีการถือหุน้ ในบริษัทจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
2. บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและการจัดการกองทุน
3. กองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ
4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกั บบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่
ปรึกษากองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
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5. บุคคลที่มีอานาจควบคุม

ธุรกรรมทีเ่ ข้าข่ายก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ธุรกรรมที่เป็ นการได้มาเพิ่มเติมหรือจาหน่า ยไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ทากับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดประกาศสานักงาน กลต. กาหนด
2. รายการระหว่างกองทุนกับผูด้ แู ลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับผูด้ แู ลผลประโยชน์/ทรัสตี
หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. รายการการทาธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นโยบายการทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิดังต่อไปนี้
(1) ในการลงทุนครัง้ แรก หากเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องยื่นคารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ ให้เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รบั รองว่าผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รายงานการประเมินของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทาการ
ตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือน
การทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทั่วไปที่มิได้มี ความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั้งนี ้ เมื่อ
บริษัทจัดการได้รบั อนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการ
จะแต่งตั้งบุคคลที่ทาการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นและ
สมควรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรือจาหน่ายไปซึ่งสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากการลงทุนครัง้ แรก หากเป็ นการทา
ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ต ามหลั ก เกณฑ์ท่ี ก าหนดในประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ หากในอนาคตกองทุนรวมฯ จะมีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิ น บริษัทจะทาธุรกรรม
ตามมูลค่าในตลาดรองที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือกรณีท่ีบริษัทมีการลงทุนหรือใช้บริการกับบุคคลที่
เกี่ ยวข้อง บริษัทจะทาธุรกรรมเฉพาะกรณี ท่ีมีราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็ นไปตามอัตราที่สามารถ
อ้างอิงได้หรือเป็ นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กั บธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณีท่ีการทาธุรกรรมกับบุคลที่
เกี่ยวข้องไม่มีมลู ค่าในตลาดรองที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็ นไปตาม
อัตราที่สามารถอ้างอิงได้หรือเป็ นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้น บริษัทจะทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวมฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนการทาธุรกรรมทุกครัง้
และหากเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่า หรือกรณีการทาธุรกรรมที่มีมลู ค่าตัง้ แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึน้ ไป หรือตัง้ แต่รอ้ ยละสามของมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมฯ บริษัทจะทาธุรกรรมดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและได้รบั
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คารับรองเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวมฯ ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ น
พิเศษ (at arm's length transaction)
(3) บริษัทจัดการต้องเปิ ดเผยธุรกรรมดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบ
12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีทผี่ ่านมา (ถ้ามี)
12.1 (1) เปิ ดเผยรายการระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
เมื่อการจองซือ้ หน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต. เสร็จสิน้ KBS ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ทัง้ หมดโดยทางตรงและโดยทางอ้อมของ KPP จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ในจานวนร้อย
ละ 15 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกองทุนฯ ณ เวลาใด ๆ เป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 10 ปี
นับตัง้ แต่การเข้าลงทุนครัง้ แรกสาเร็จ ซึ่งตามประกาศ ทน. 38/2562 ประกาศ สธ. 14/2558 และประกาศอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินเกินร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ ดังนัน้ KBS จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนรวมฯ เมื่อบริษัทจัดการฯ ในนามของกองทุนรวมฯ ดาเนินการเข้าทาธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ”) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ
ลงทุนครัง้ แรกกับ KPP (KPP เป็ นนิติบุคคลที่มี KBS (“ผูส้ นับสนุนโครงการ”) เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม) การเข้า
ทาธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จาก KPP จะถือเป็ นการเข้าทาธุรกรรมระหว่าง
กองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
12.1 (2) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษั ท จัด การฯ และผู้ดูแ ลผลประโยชน์มี ค วามเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมสัญ ญาโอนผลประโยชน์ ฯ ได้เ ข้า ท าและ
ดาเนินการโดยมีความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ ตามรายละเอียดและเหตุผลสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. รายได้หลักจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP มาจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ KBS ทั้งนี ้
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. รวมถึงสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS จะมีระยะเวลาทัง้ สิน้ ประมาณ 20 ปี
นับแต่วนั ที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนครัง้ แรก ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ
โดยระยะเวลาโอนผลประโยชน์จะสิน้ สุด ประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลา
สิน้ สุดของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับกฟผ. คือ วันที่ 2 มกราคม 2583
2. วัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย ซึ่ง KPP จะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายกากอ้อยกับ KBS โดยมี
ระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้
โรงไฟฟ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอนและเชื่อถือได้ ในกรณีท่ี KBS ไม่สามารถจัดหากากอ้อยที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามสัญญาได้ครบตามปริมาณที่กาหนด ตามที่ระบุในสัญญาจัดจาหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเชือ้ เพลิง
KBS ตกลงจะจัดหาวัตถุดิบชีวมวลอื่น ๆ เช่น ไม้สบั ใบอ้อย ให้เท่ากับปริมาณกากอ้อยที่ขาดไปหรือใน
กรณีท่ี KBS ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบชีวมวลทดแทนได้ KBS ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดขึน้ จากการจัดหาเชือ้ เพลิงโดย KPP รวมถึง ค่าดาเนินการจัดหา ค่าขนส่ง และ ส่วนต่างของราคาซือ้
ขายตามสัญญาและราคาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงซึ่ง KPP ได้ชาระค่าบุคคลภายนอกใด ๆ ตลอดจนค่าปรับตาม
เงื่อนไขของสัญญา
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3. โรงไฟฟ้าของ KPP เป็ นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการดาเนินงานอยู่ในปั จจุบัน จึงมีความ
แน่นอนในการก่อให้เกิดรายได้แก่กองทุนรวมฯ
4. ภายใต้สญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ อัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ KPP (เหตุผิดสัญญากรณีรา้ ยแรง หรือ เหตุเลิกสัญญา) กองทุน
รวมฯ มีสทิ ธิได้รบั เงินเท่ำกับมูลค่ำกำรเข้ำลงทุนคงเหลือ ณ วันเลิกสัญญำโอนผลประโยชน์ฯ
5. KPP จะได้ดาเนินการจัดทากรมธรรม์ประกันภัย โดย KPP เป็ นผู้เอาประกันภัยและยกผลประโยชน์
ให้แก่กองทุนรวมฯ เพื่อคุม้ ครองความเสียหาย ดังนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
(ข) กรมธรรม์ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
การประกันภัยทัง้ 2 ประเภท จะถูกจัดทาขึน้ โดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมในความเสี่ยงของการ
ประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย KPP จะเป็ นผูช้ ำระเบีย้ ประกันภัย สำหรับกำรต่อ
อำยุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นในปี ถัด ๆ ไป รวมถึงกำรจัดหำกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
เพิ่มเติมในอนำคต (หำกจำเป็ น) โดย KPP ให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการกาหนดทุนประกันภัย รวมถึง
การตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ว่าข้อกาหนดและเงื่อนไข รวมถึงอัตราเบีย้ ประกันของกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานของประกันภัยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบ
กิ จ การที่ มี ก ารประกอบกิ จ การลัก ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ และ หากกองทุน รวมฯ มี ค วามเห็ น ว่ า ทุน
ประกันภัยไม่เพียงพอ หรือข้อกาหนด เงื่อนไข รวมถึงอัตราเบีย้ ประกันของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานสาหรับผูป้ ระกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการลักษณะ
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องสาหรับการประกอบกิจการ กองทุน
รวมฯ มีสิทธิ ขอให้ KPP จัดทาหรือเปลี่ยนแปลงทุนประกันภั ยให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ
จัดทาหรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และ/หรือ อัตราเบีย้ ประกันของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของประกัน ภัยและกฎเกณฑ์ท่ี เกี่ ยวข้อ งสาหรับ ผู้ป ระกอบกิ จการที่ มีการ
ประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน
ผลกระทบทีก่ องทุนฯ อาจได้รับจากการเข้าทาธุรกรรม
1. เนื่องจากการเข้าลงทุนนีเ้ ป็ นการลงทุนในสิทธิท่ีจะได้รบั ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่ง
เป็ นสิทธิในรายได้ในอนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึน้ และไม่สามารถกาหนดจานวนผลประโยชน์ดงั กล่าวให้เป็ นที่
แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการเข้าทาธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ฉะนัน้ การใช้สิ ทธิของกองทุนรวมฯ
ภายใต้สญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ จึงอาจถูกโต้แยังได้ว่า กองทุนรวมฯ ในฐานะผูเ้ ข้าลงทุนไม่มีสิทธิได้รบั
สิทธิในผลประโยชน์ฯ จนกว่ารายได้หรือผลประโยชน์ดงั กล่าวจะเกิดขึน้ จริง ดังนัน้ ในกรณีท่มี ีการโต้แย้ง
สิทธิของกองทุนรวมฯ ในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ในอันที่ จะเรียกร้องจาก KPP นัน้ จึงเป็ นเพียงสิทธิ
ตามสัญญา (บุคคลสิทธิ) เท่านัน้
อย่างไรก็ดี ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ เป็ นเจ้าหนีม้ ีประกัน ดังนั้น ในกรณีท่ีมีขอ้
พิพาทภายใต้สญ
ั ญาโอนผลประโยชน์ฯ อันเป็ นเหตุให้ KPP ต้องชดใช้เงิน ค่าเสียหาย ให้แก่กองทุนรวม
ฯ กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนีซ้ ่งึ ไม่มีประกันรายอื่นของ KPP (ถ้ามี)
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2. ธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหว่าง KPP กับกองทุนรวมฯ เป็ นข้อตกลงที่มีวตั ถุประสงค์ในการรับ
โอนผลประโยชน์ต่างตอบแทน กองทุนรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าแต่มีเพียง
สิทธิในการได้รบั ผลประโยชน์ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP เท่านัน้
3. โรงไฟฟ้า KPP ยังเป็ นกรรมสิทธิ์ของ KPP โดยที่ KPP ไม่มีการรับประกันจานวนผลประโยชน์ท่ีกองทุน
รวมฯ จะได้รบั แต่อย่างใด ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จะต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับจานวนผลประโยชน์ท่ี จะ
ได้รบั เอง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
4. ในเบือ้ งต้นจะมีแหล่งรายได้ในทรัพย์สินหลักเพียงแหล่งเดียว คือสิทธิในรายได้ท่ีได้รบั จากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งจะสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หาก
สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิน้ สุดลง และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ กองทุน
รวมฯ จะไม่มีรายได้หลักใด ๆ ภายหลังวันที่มีการสิน้ สุดสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อราคาซือ้ ขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็ นผลให้ตอ้ งมีการเลิกกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงดังกล่าวได้เปิ ดเผยในหนังสือขีช้ วน และรายละเอียดโครงการของกองทุนรวมฯ ให้ผูล้ งทุน
ได้รบั ทราบแล้ว
ดังนัน้ บริษัทจัดการฯ และผูด้ แู ลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมโอนผลประโยชน์ฯ เป็ นธุรกรรม
ที่ดีและมีความเหมาะสมต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตัง้ อยู่บนเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เสมื อ นเป็ นการท าธุ ร กรรมกั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปที่ มิ ไ ด้มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นพิ เ ศษ ( at arm’s length
transaction) และเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ ในสถานการณ์ ณ เวลาปั จจุบนั
12.2 นโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในอนาคตแนวโน้มการทารายการระหว่าง
กันในอนาคตและแนวทางการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เรื่องข้อกาหนดในรายละเอียด
เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวต้องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่
เป็ นธรรม
(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทาธุรกรรม จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
(4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐานจากกองทุนรวมฯ ต้องอยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(5) การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้ นอกจากต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ(1)-(4) แล้ว บริษัท
จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(5.1) การเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็ นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทาธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีตอ้ งปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จดั ตัง้ กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รฐั บาลเป็ นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้
ระบุไว้เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
(5.2) การเข้าทา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็ นสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรือการจัดหาประโยชน์จากการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ล้านบาท
หรือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทา แก้ไข หรือ
ยกเลิกธุรกรรมกับบุคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า หรือ
(ก) (5.3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามคาจากัด
ความข้อ (5) ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน” ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 ทาธุรกรรม
ตาม (5.1) หรือ (5.2) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
บจก.กรุงไทยกฎหมาย
บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงษ์คู
นายจารุวฒ
ั น์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายชาญวิทย์ รุง่ เรืองลดา
นายอนามัย ดาเนตร
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตัง้ เจริญ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาววรวรรณี ตัง้ ศิรกิ ศุ ลวงศ์
นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นางรุง้ ตวัน อิศรพันธุ์
นางแสงจันทร์ ลี

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

55

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

นางสุภากร สุจิรตั นวิมล
นางสาวศิวพร วุดานุพนั ธ์
นายมนตรี ทวีวิทยากุล
นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชยั
นายเอกกมล ณ ระนอง
นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
นายณัฏฐะ มหัทธนา
นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกลุ
นางสาวอษรา เฉลิมมุข
นางสุมาลี มีแถม
นางสาวรณิดา สถานุพงษ์
นางจิราภา กาพุสิริ
นายภากร ธรรมกุล
นางจุฑามาส นุชประยูร
นางณัฐชนัญ วังธนากร
นายวิชชุพงศ์ เจริญเอี่ยม
นางสาวอธิจติ มนูชยั
นางสาวอนุตตมา บารุงศิริ
นางสาวชนิดา โอภานุรกั ษ์
นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์
นางสาววารุณี ทองผิว

ลาดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

ลาดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายเสรี ระบิลทศพร
นายชัชพล สีวลีพนั ธ์
ดร.สมชัย อมรธรรม
นายไพรัช มิคะเสน
นายกานต์ ลชิตากุล
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นายเทอดยศ ผจงศิลป์ วิวฒ
ั น์
นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน
นายศรชัย เตรียมวรกุล
นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง
นายสมภพ ประกายรุง้ ทอง
นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
นายสมเกียรติ เรืองอุดม
นายยืนยง เทพจานงค์
นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์
นายกิตติศกั ดิ์ บุญราศรี
นายศักดิ์ชยั วิมลไชยจิต
นายพีรพงศ์ กิจจาการ
นางสุณี แนวพานิช
นางสาววิลาสินี อัศวางกูร

81
82
83
84

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
นายชนะวิชช์ เลิศลา้ อาไพ
นายเดชานันต์ ธนภพ
นางบัวทิพย์ จันทรกานต์
นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รตั น์
นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิช
นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ
นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กลุ
นางสาวมณีพร ดวงมณี
นางสาวนงค์นชุ ทองสิน
นางสาวพิมพ์สภุ าว์ วงศ์เมืองแก่น
นางสาวภัทรมน วรสหวัฒน์
นางนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์
นายอนุชติ เกษตระกูล
นายภควัต เมธีไตรรัตน์
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด(มหาชน)

เงือ่ นไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน
บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ รับไว้นั้นต้องเป็ นทรัพ ย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิ จและต้องเกี่ ยวกับ บทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุน
ได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามที่กล่าวให้แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทนัน้ บริษัทต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
(3) ไม่ขดั กับผลประโยชน์ของกองทุน
หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามประกาศสานักงานทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มในอนาคต
นอกจากนีบ้ ริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้อ ตามกฎหมายและ
โดยวิชาชีพเป็ นเรื่องที่ไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผใู้ ห้บริการจัดให้แก่บริษั ทหรือพนักงานของบริษัทตาม
เทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่ง ผูล้ งทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่ี website
ของบริษัท
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ลาดับ

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน
บริษัททีใ่ ห้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

4

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

5

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารซิตแี ้ บงก์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

10

ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ
สกอตแลนด์ เอ็น.วี

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

11

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

1
2

6
7
8
9

12
13

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน
57

ลาดับ

บริษัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

17

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

18

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้
คอร์ปอเรชั่น จากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

19

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอส ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
โซซิเอชั่น
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

14
15
16

ธนาคารออมสิน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

ธนาคาร VTB Capital plc

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

22

ธนาคาร Credit Suisse
International

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

23

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

24

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

25

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ
จัดสัมมนาให้ความรู ้
กองทุน

20
21
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ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ย้อนหลัง 5 ปี
(ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

2,987.87

2,988.87

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

49.98

14.99

เงินฝากธนาคาร

27.95

20.09

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนผลประโยชน์

49.68

50.56

ดอกเบีย้ ค้างรับ

0.00

0.00

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

0.17

0.47

3,115.65

3,074.98

2.08

2.14

สินทรัพย์สุทธิ

3,113.58

3,072.84

ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

2,800.00

2,800.00

313.58

272.84

3,113.58

3,072.84

งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ตามมูลค่ายุติธรรม

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน

สินทรัพย์สุทธิ

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

กาไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สาหรับงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบีย้ รับ

95.16

212.29

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(3.69)

(9.86)

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

(0.25)

(0.66)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

(0.34)

(0.92)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

(1.36)

(2.08)

(0.26)

(1.70)

89.26

197.07

กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

292.91

64.04

382.17

261.10

การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด

(68.60)

(301.84)

313.58

(40.74)

0

27.95

150.37

274.26

เงินสดรับจากดอกเบีย้

0.10

0.34

เงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวมฯ

(4.00)

(15.47)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

146.47

259.14

กิจกรรมลงทุน

การจาหน่าย (ซือ้ ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(49.92)

34.84

และจัดหาเงินทุน

การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน

(68.60)

(301.84)

(118.52)

(267.00)

27.95

20.09

ค่าใช้จา่ ยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

งบกระแสเงินสด (สาหรับงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
กิจกรรมดาเนินงาน

เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงินทุน
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของบริษทั จัดการ
14.1 การดาเนินงานทีม่ ีนัยสาคัญในรอบปี บัญชีทผี่ ่านมา และเปรียบเทียบกับรอบปี บัญชีก่อนหน้า
(1) ผลงานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ าของ KPP ประกอบด้วย (ก) รายได้เฉพาะส่วน
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ และ (ข) รายได้ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS
ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ โดยมีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับผลประกอบกิจกำรไฟฟ้ำขัน้ ต่ ำซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ KPP มี ห น้า ที่ จ ะต้อ งช าระเงิ น ให้แ ก่ ก องทุ น รวมฯ เท่ า กั บ ส่ ว นต่ า งตามวิ ธี ก ารค านวณที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาโอน
ผลประโยชน์ฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.5 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน)
ในรอบปี บัญ ชี 2564 กองทุน รวมฯ มี เ งิ น รับ ตามสัญ ญาโอนผลประโยชน์ฯ ประมาณ 275.14 ลบ. ซึ่ง มาจากการที่ KPP
สามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประกอบ
กิจการไฟฟ้าขัน้ ต่า

เงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

รอบปี บัญชี

(ล้านบาท)

2564

สัญญา 22 เมกะวัตต์

2563 จานวนเงิน

%

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง

223.86

163.30

60.56

37.09%

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ตา่

212.18

151.10

61.08

40.43%

11.68

12.20

(0.52)

(4.26%)

51.28

36.75

14.53

39.53%

51.28

36.17

15.10

41.75%

0

0.58

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง

275.14

200.05

75.09

37.54%

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ตา่

263.45

187.27

76.19

40.68%

11.68

12.78

(1.10)

(8.58%)

ส่วนต่าง
สัญญา 3.5 เมกะวัตต์ ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง
ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ ตา่
ส่วนต่าง
รวม 2 สัญญา

เพิ่ม (ลด)

ส่วนต่าง

(0.58) (100.00%)

ทัง้ นี ้ เงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ดังกล่าว จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามการรับรูร้ ายได้ ได้แก่

รอบปี บัญชี

เงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (ล้านบาท)
รับรูเ้ ป็ นการ

รับรูเ้ ป็ น

ตัดจาหน่ายเงินลงทุน

รายได้ดอกเบีย้ รับ

2564

63.06

212.07

275.14

2563

105.04

95.01

200.05

รวม

(2) ฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ
ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2564 กองทุนรวมฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมประมาณ 3,074.98 ลบ. ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมฯ คือ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานตามมูลค่ายุติธรรมประมาณ 2,988.87 ลบ. หรือคิดเป็ น 97.20%
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ฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ
(ล้านบาท)

รอบปี บัญชี 2564
จานวนเงิน

เพิ่ม (ลด)

รอบปี บัญชี 2563

สัดส่วน จานวนเงิน

สัดส่วน จานวนเงิน

2,988.87

97.20%

2,987.87

95.90%

1.00

0.03%

สินทรัพย์สภาพคล่อง

35.55

1.16%

78.10

2.51%

(42.55)

(54.49%)

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

50.56

1.64%

49.68

1.59%

0.88

1.76%

3,074.98

100.00%

3,115.65

100.00%

(40.68)

(1.31%)

2.14

0.07%

2.08

0.07%

0.06

2.85%

3,072.84

99.93%

3,113.58

99.93%

(40.74)

(1.31%)

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน

รวมสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
สินทรัพย์สุทธิ

%

(3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทุนรวมฯ
กองทุนรวมฯ ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP โดย KPP จะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าด้วยตนเอง และนาส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วยเหตุดงั กล่าว กองทุนรวมฯ
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
เมื่อกองทุนรวมฯ มีเงินสดรับจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานและจากหลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดแล้ว จะมีเงินสดจ่ายเป็ นเพียงค่าใช้จ่ายในระดับของกองทุนรวมฯ เท่านั้น เงินสดส่วนที่เหลือจึงสามารถ
นาไปพิจารณาจ่ายแบ่งปั นส่วนทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ได้ และ/หรือ สามารถนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้อีกทางหนึ่ง

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทุนรวมฯ

รอบปี บัญชี

(ล้านบาท)

2564

2563

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด

27.95

0

เงินสดรับจากการจัดหาผลประโยชน์

274.60

150.46

เงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ

(15.47)

(4.00)

เงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน

259.14

146.47

34.84

(49.92)

(301.84)

(68.60)

20.09

27.95

การจาหน่าย (ซือ้ ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
(4) การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมฯ จ่ายแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน จากผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชี 2564 ประมาณ 287.56 ลบ. คิด
เป็ น 110.97% ของเงินสดสุทธิ จากการดาเนินงานตามข้อ (3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทุนรวมฯ ประมาณ
259.14 ลบ. ซึ่งเป็ นสภาพคล่องที่กองทุนรวมฯ สามารถนามาพิจารณาจ่ายแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้
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ตารางแสดงการจ่ายแบ่งปั นส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผลการดาเนินงานงวด

เงินปั นผล
จานวนเงิน

เงินลดทุน

ต่อหน่วย จานวนเงิน

รวม

ต่อหน่วย จานวนเงิน

ต่อหน่วย
(บาท)

วันปิ ด

วันที่

สมุด

จ่ายเงิน

(ล้านบาท)

(บาท)

(ล้านบาท)

(บาท)

(ล้านบาท)

ทะเบียน

01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64

110.88

0.3960

0

0

110.88

0.3960 01 มิ.ย. 64

16 มิ.ย. 64

01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64

63.28

0.2260

0

0

63.28

0.2260 31 ส.ค. 64

15 ก.ย. 64

01 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64

56.56

0.2020

0

0

56.56

0.2020 02 ธ.ค. 64

17 ธ.ค. 64

01 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
รวม

56.84

0.2030

0

0

56.84

0.2030 07 มี.ค. 65

21 มี.ค. 65

287.56

1.0270

0

0

287.56

1.0270

14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ
(1) ความผันผวนของวัตถุดิบและเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ า
กากอ้อยและนา้ ดิบเป็ นวัตถุดิบและเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของ KPP โดยกากอ้อยผันแปรตามปริมาณผลผลิตอ้อย
และนา้ ตาลในแต่ละปี ซึ่งขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในช่วงการเพาะปลูกหากมีฝนตกน้อยก็จะส่งผลให้ออ้ ยที่ส่งเข้าโรงนา้ ตาล
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางแสดงปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ
วันปิ ดหีบ

ข้อมูล ณ
ปี การผลิต
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ (ล้านต้น)
อัตราการเติบโต (%)

7 มี.ค. 65

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

92.95

134.93

130.97

74.89

66.66

80.20

45.16%

(2.93%)

(42.82%)

(10.99%)

20.31%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนา้ ตาลทราย และสานักบริหารอ้อยและนา้ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้า ของ KPP นั้นมีแหล่ง วัตถุดิบและเชือ้ เพลิง ที่แน่นอนและเชื่อถื อได้ เนื่องจาก KPP ได้ทาสัญญาจัด
จาหน่ายวัตถุดิบและเชือ้ เพลิง กับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่ง
มีการกาหนดปริมาณกากอ้อยขัน้ ต่าที่ KBS จะจัดหาและจาหน่าย รวมถึง วัตถุดิบและเชือ้ เพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกาก
อ้อย (วัตถุดิบและเชือ้ เพลิงชีวมวลประเภทอื่น เช่น ไม้สบั และ ใบอ้อย) ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่ KPP เพื่อให้
KPP มีวัตถุดิบและเชือ้ เพลิง เพียงพอต่อการผลิต ไฟฟ้า ในส่วนที่ก องทุน รวมฯ เข้าลงทุน และ/หรือ เพื่อให้มี วัตถุดิบและ
เชือ้ เพลิงอื่นทดแทนกรณีปริมาณความร้อนของกากอ้อยไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้นา้ ดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นั้น
โรงไฟฟ้าของ KPP มีบ่อนา้ ดิบสาหรับกักเก็บนา้ ฝนและนา้ จากเขื่อนซึ่งสามารถสารองนา้ ได้ 232,000 ลูกบาศก์เมตร และ
KPP มีสญ
ั ญาที่ได้รบั อนุญาตให้สบู นา้ จากเขื่อนได้เดือนละ 41,666 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับปี ละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร
และเมื่อรวมกับปริมาณนา้ ฝนที่ KPP สามารถกักเก็บได้ตลอดทัง้ ปี KPP จึงมีปริมาณนา้ ดิบที่เพียงพอ
(2) โอกาสในการเข้าลงทุน ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทโรงไฟฟ้ าเพิ่มเติมตามแผนพัฒนา
กาลังการผลิตไฟฟ้ า และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงประชากรที่
เพิ่ ม ขึ น้ โดยกระทรวงพลังงาน ร่ว มกับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ง ประเทศไทย และหน่ ว ยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง ได้ จัด ทา
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แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan 2018 หรือ “PDP2018”) ซึ่งกรอบระยะเวลาของ
แผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยแผน PDP2018 ได้ให้ความสาคัญ 3 ประเด็น
ดังนี ้
1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้ า และระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า รายพื ้น ที่ และตอบสนองปริ ม าณความต้อ งการไฟฟ้ า เพื่ อ รองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม
เพื่อรองรับกรณีเกิดวิกฤตด้านพลังงาน
2)

ด้านเศรษฐกิจ (Economy) โดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มี
ต้นทุนต่า เพื่อลดภาระผูใ้ ช้ไฟฟ้า และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่ งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ และช่วยให้การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง

3)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ทัง้ ด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้
ไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)
ตารางแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศระหว่างปี 2561 ถึง 2580

แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP2018)
กาลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ ธันวาคม 2560
กาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580
กาลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580
กาลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ สิน้ ณ สิน้ ปี 2580

กาลังการผลิต (เมกะวัตต์)
46,090
56,431
(25,310)
77,211

ที่มา: แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สนพ.
นอกจากการปรับ ปรุ ง แผนพัฒนากาลังผลิ ตไฟฟ้า ของประเทศไทย (PDP2018) แล้ว กระทรวงพลังงานได้มีการ
ปรับปรุ งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan
หรือ “AEDP2018”) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อ ให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
คงเหลือของประเทศ โดยมีแผนการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2580 เท่ากับ 28,004 เมกะวัตต์ โดยเป็ นพลังงาน
ที่ รับ ซื อ้ เพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งปี 2561 ถึ ง ปี 2580 จ านวน 18,696 เมกะวัต ต์ ซึ่ง ประกอบด้ว ย ชี ว มวล ก๊ า ซชี ว ภาพ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนา้ ที่ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนา้ และ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมีโควต้าการรับซือ้
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สงู ขึน้
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ตารางแสดงเป้ าหมายการรับซือ้ ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในช่วงปี 2561 ถึงปี 2580
พลังงานหมุนเวียน

กาลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิตย์

10,000

ชีวมวล

3,496

พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนา้ ที่ใช้รว่ มกับโรงไฟฟ้าพลังงานนา้

2,725

พลังงานลม

1,485

ก๊าซชีวมวล

546

ขยะชุมชน

400

ขยะอุตสาหกรรม
รวม

44
18,696

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สนพ.
จากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP 2018) และนโยบายภาครัฐที่ตอ้ งการ
สนับสนุนให้ขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานชีวมวล
แผน PDP 2018 คาดการณ์ว่าในปี 2580 พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานชีวมวลจะมีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 4,690 เมกะ
วัตต์ จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิงชีวมวลที่ยงั สามารถเติบโตได้อีกในประเทศ เนื่องจากการผลิต
ไฟฟ้ า จากเชื ้อ เพลิ ง ชี ว มวลสามารถช่ ว ยลดปริ ม าณของเหลื อ จากภาคการเกษตร ช่ ว ยควบคุ ม ปริ ม าณสุ ท ธิ ข อง
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็ นสาเหตุการเกิดภาวะเรือนกระจก ช่วยกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญเติบโตเนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตส่วนที่เหลือจากการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็ นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศให้เป็ นประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สดุ
นอกจากนี ้ กองทุน รวมฯ ยัง ได้รับ สิท ธิ ในการพิจารณาลงทุน หรื อรับ ข้อเสนอลงทุนก่ อนบุค คลอื่ น (Right of First
Refusal) จาก กลุ่มบริษัทน้าตาล KBS ตลอดอำยุสญ
ั ญำโอนผลประโยชน์ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2582 ในกรณีหาก
(1) กลุ่มบริษัทนา้ ตาล KBS มีความประสงค์จะนารายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ กลุ่มบริษัทนา้ ตาล KBS ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญออกให้ลงทุนหรือจาหน่ายให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ นิติบคุ คล หรือ ผูล้ งทุนอื่นใด
ที่มีลกั ษณะคล้ายกองทุนรวมฯ หรือ (2) กลุ่มบริษัทนา้ ตาล KBS จะนาทรัพย์สินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ ออกจัดตัง้
กองทุนรวมอื่นใด หรือ ให้กองทุนรวมอื่นเช่า
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15. ความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
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คาจากัดความ
เว้นแต่เอกสารฉบับนีจ้ ะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น คาและวลีดงั ต่อไปนีใ้ ห้มีความหมายตามคาจากัดความที่กาหนด
ไว้ในส่วนนี ้
การอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นการอ้างถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประกาศนัน้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้แทนกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือประกาศนัน้ ด้วย
ก.ล.ต.

:

คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เกี่ยวข้อง

กกพ.

:

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กฎหมาย

:

พระราชบัญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎี ก า ประมวลกฎหมาย เทศ
บัญญัติ ข้อกาหนดส่วนท้องถิ่น และสนธิสญ
ั ญาต่างๆ ข้อบังคับหรือกฎระเบียบ
อื่นใดซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายลาดับรองต่างๆ เช่น กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ หนังสือเวียน ระเบียบคาสั่ง ข้อบังคับ หรือ
ข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐ

กฎหมายหลักทรัพย์

:

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ซึ่งรวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุมตั ิ
กฎ ระเบียบ คาสั่ง และเอกสารอื่นซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัย
อานาจของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม

กพช.

:

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟน. หรือ MEA

:

การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. หรือ EGAT

:

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. หรือ PEA

:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มบริษัทนา้ ตาล KBS

:

บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทนา้ ตาล KBS ได้แก่ (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี
จากัด (KPP) (2) บริษัท เคบีเอส เทรดดิง้ จากัด (KBST) (3) บริษัท ครบุรีไบโอ
เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (KBEC) (4) บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จากัด (KBSI) (5)
บริ ษั ท เคบี เ อส เคน แอนด์ ชู ก าร์ จ ากั ด (KBSC) และ (6) บริ ษั ท เคบี เ อส
เพาเวอร์ จากัด (KBSP)

กองทุนรวมฯ

:

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี
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การประเมินค่าทรัพย์สิน

:

การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ผู้ลงทุน โดยเป็ น การประเมิ น อย่ า งเต็ มรู ป แบบที่ ต ้อ งมี การ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
เงื่อนไขและข้อจากัดทางกฎหมาย ข้อจากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปั จจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสารวจ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ตามสภาพที่เป็ นอยู่

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

:

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีซ้ ่งึ เกิดขึน้ หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
โอนผลประโยชน์ฯ ซึ่ง รวมถึ ง การกระท าหรื อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของ
หน่วยงานรัฐบาล 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 2) การ
ออกกฎหมายใหม่ 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรือการตีความ
กฎหมายหรือมาตรฐานต่าง ๆ ด้วย

การลงทุนในทรัพย์สินรอง

:

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทัง้ นี ้ ตามที่
ก.ล.ต. จะอนุญาตหรือประกาศให้ลงทุนได้

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก

:

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุนรวมฯ โดยการได้มา
ซึ่งสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

ทรัพ ย์สิน กิ จ การโครงสร้า ง
พืน้ ฐาน

:

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง)
ถนนทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือ
นา้ ลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (ซ) พลั ง งานทางเลื อ ก (ฌ) ระบบบริ ห ารจั ด การน ้า หรื อ การ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติซ่ึงรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัด การ เพื่ อ ลดความรุ น แรงของภัยธรรมชาติ ท่ี เกิ ดขึ น้ ด้ว ย (ฎ) ระบบ
จัดการของเสีย (ฏ) กิจการที่มีลักษณะเป็ น ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตาม (ก) ถึง (ฎ) หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่
ประกอบกันเหล่านั้นเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี ้ 1. มีความเชื่อมโยง ส่งเสริม
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซ่งึ กันและกัน หรือต่อชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 2.
ก่ อ ให้เ กิด หรื อ จะก่ อให้เ กิดรายได้เป็ นมูลค่าไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละแปดสิ บของ
รายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น หรือกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต.
จะได้กาหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ซึ่งเป็ นกิจการที่มีการดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยไม่ว่ากิจการนัน้
จะตัง้ อยู่ท่ีใด หรือมีเขตอานาจในการประกอบกิจการอยู่ท่ใี ด หรือเพื่อประโยชน์
อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ

:

ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งกาหนดความสัมพันธ์ สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการฯ และผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะทา
ได้ขนึ ้ ระหว่างบริษัทจัดการฯ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ในนามของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน

:

คณะบุคคลซึ่งทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนาต่อบริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการจัดการกองทุนรวมฯ

:

โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนา้ ตาลครบุรี

จานวนเงินทุนจดทะเบียน

:

จานวนเงินทุนที่บริษัทจัดการฯ ระดมทุนได้เพื่อการจัดตัง้ กองทุนรวมฯ และนา
กองทรัพย์สินดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมฯ กับก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน

:

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2
หัวข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รบั ใบอนุญาตการให้บริการเป็ น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจากก.ล.ต.

บริษัทจัดการฯ

:

บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
หลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

:

บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ทน. 38/2562 ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ
7 “รายการระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง” หัวข้อย่อย 7.1 “การทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล – ข้อ 1) บุคคลที่
เกี่ยวข้อง” ทั้งนี ้ ให้คาจากัดความของบุคคลข้างต้นเปลี่ยนแปลงเป็ นไปตามที่
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศแก้ไขหรือกาหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต

ประกาศ ทน. 38/2562

:

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน
2562

ประกาศ สธ. 14/2558

:

ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมฯ

:

ผูจ้ ัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งมีหน้าที่
ตัด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวมฯ นอกจากนี ้
ผู้จัด การ กองทุน รวมฯ ยัง มี ห น้า ที่ อื่ น และต้อ งมี คุณ สมบัติ และไม่ มีลักษณะ
ต้อ งห้า มตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์

:

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า ม
ตาม ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
และที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 5 “โครงสร้างการ
จัดการ” หัวข้อย่อย 5.2 “ผูด้ แู ลผลประโยชน์”

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

:

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ

ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย
หน่วยลงทุน

:

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้จัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการฯ อาจแต่งตัง้ เพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี) ในการเสนอ
ขายครั้ง แรก ซึ่ ง ได้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ป ระเภทการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งทา
หน้าที่จดั จาหน่ายหน่วยลงทุน

ผูป้ ระเมินค่าอิสระ

:

ผูป้ ระเมินค่าอิสระซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาการประเมินค่าสิทธิในผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และประเมินค่า
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

ผูล้ งทุนต่างด้าว

:

ผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว อันได้แก่
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(2) นิติบคุ คลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหนุ้ อันเป็ นทุนตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม
(1) หรือ (2) ลงทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของทุนทัง้ หมดในนิติบคุ คลนัน้
(4) ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุน้ ส่วนสามัญที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ง
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรือผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลตาม (1) หรือ
(5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหนุ้ อันเป็ นทุนตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของ
นิติบคุ คลนัน้ ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบคุ คลซึ่งมีบคุ คล
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติ
บุคคลนัน้

ผูส้ อบบัญชี

:

ผู้สอบบัญ ชี ข องกองทุน รวมฯ ซึ่ง เป็ น ผู้สอบบัญ ชีท่ีอ ยู่ในบัญชีร ายชื่อ ที่ ได้รับ
ความ เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบ บัญชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

พน.

:

กระทรวงพลังงาน

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

:

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
พลังงาน

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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มูลค่าการเข้าลงทุน

:

จานวนเงินที่กองทุนรวมฯ ชาระให้แก่ KPP เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า

มูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ

:

จ านวนเงิ น ที่ ก องทุ น รวมฯ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จาก KPP ณ วั น ที่ สั ญ ญาโอนผล
ประโยชน์ฯ สิน้ สุดลง ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

มูลค่าของหน่วยลงทุน

:

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่จาหน่ายได้ ณ สิน้ สุด
วันคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

:

มูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมฯ หักด้วยหนีส้ ิน ซึ่งคานวณตามวิธีการที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 6.1.8 “การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน”

รายงานการประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สิน

:

รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ประเมินค่า หรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผปู้ ระเมินหลักตามประกาศ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท ประเมินค่าทรัพย์สินเป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อ

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้า

:

(1) รายได้เฉพาะส่วนจากการขายไฟฟ้าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
(2) รายได้จากการซือ้ ขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ KBS คือ 2.90
บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยการคานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทจ่ายจริง

รายได้เฉพาะส่วน

:

อัต ราค่ า ไฟฟ้ า เฉพาะส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน โดยคานวณตาม
วิธีการในส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.2 “จุดเด่นของกองทุนรวมฯ และกลยุทธ์ในการลงทุน”
หัวข้อย่อย 3.2.2 “การมีกระแสเงินสดที่ม่นั คงจากโครงสร้างการแบ่งรายได้”

สนพ.

:

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สัญญาตกลงกระทาการ

:

สัญญาตกลงกระทาการ ระหว่าง KBS กับ กองทุนรวมฯ

สั ญ ญ า ที่ จ า เ ป็ นต่ อ ก า ร
ประกอบกิจการไฟฟ้า

:

สัญญาที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการไฟฟ้า ได้แก่

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ
กฟผ.

:

สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ าปริมาณพลังงานไฟฟ้ า 22 เมกะวัตต์ ระหว่ า ง KPP กับ
กฟผ. เลขที่ PPA-SPP/F-2014-001 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึง
สัญญาฉบับแก้ไข (ถ้ามี))

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ
KBS

:

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ปริมาณพลังงานไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ
KBS

สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

:

สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ระหว่าง KPP กับ กองทุน
รวมฯ

(1) สัญญาจัดจาหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชือ้ เพลิงระหว่าง KBS กับ KPP
(2) สัญญาซือ้ ขายไอนา้ ระหว่าง KBS กับ KPP
(3) สัญญาซือ้ ขายกากอ้อยระหว่าง KBS กับ KPP
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KBS

:

บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)

KPP

:

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จากัด
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