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เรียน   ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

            กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 

            บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2562 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดําเนินการของ
กองทนุให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทราบ  

บริษัทขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ให้ความเช่ือถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของท่านเสมอมา  

 
 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทุน 

(1) สาระสาํคัญของกองทุน 

 ข้อมูลที่สาํคัญของกองทุน เช่น ช่ือกองทุน ประเภท ทุนชาํระแล้ว อายุ (ถ้ากาํหนด) ผู้จดัการกองทนุ
และทรัสตี 

- ช่ือ   :  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่าย 

   ผลิตแห่งประเทศไทย 

- ช่ือย่อ    :   EGATIF 

- ประเภทโครงการ  : เป็นกองทนุรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปประเภท 

  ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

- อายุโครงการ  :  ไม่มีกําหนดอาย ุทัง้นี ้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

   มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ (สญัญาการเข้าลงทนุ 

  ในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม  

  2578) 

- ลักษณะโครงการ  :   ระบเุฉพาะเจาะจง 

- ผู้จัดการกองทนุ   :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ดูแลผลประโยชน์  :  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

 สรุปข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิน้รอบปีบัญชี ลักษณะการลงทุน ราคาที่ลงทุน ลักษณะ
การจัดหาผลประโยชน์ วนัที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ล่าสุด และ
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด 

- สรุปข้อมูลที่สาํคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิน้รอบปีบัญชี : 

- ลักษณะการลงทุน  : กองทนุลงทนุในสญัญารายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า 

  พระนครเหนือ ชดุที่ 1 ระหวา่ง กฟผ. และ กองทนุรวมฯจ่าย มีอาย ุ20 ปี  

  นบัจากวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุใน สญัญาการรายได้คา่ความ 

  พร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2578 

- ราคาที่ลงทุน  :  20,855 ล้านบาท 

- ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที่กองทนุรวมฯ  

เข้าลงทนุ สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย                 
(เร่ิม 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2578) 

- วันที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ล่าสุด  : วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

-   ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด : 20,083.05 ล้านบาท 
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 สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน หากกองทุนให้เช่า
ระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าด้วย 
-ไม่มี- 

 ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ให้ระบุข้อมูลที่สาคัญ เช่น เงื่อนไข การ
รับประกันรายได้ ข้อมูลผู้รับประกันรายได้และอันดับความน่าเช่ือถือ (ถ้ามี) 

       -ไม่มี- 
 สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยสาํคัญที่กระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน (Milestone) ในปีที่ผ่านมา เช่น การ

ลงทุนเพิ่มหรือการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน การเปล่ียนแปลงผู้เช่ารายใหญ่ เป็นต้น 
-ไม่มี- 

 สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ (ถ้ามี) เช่น ผู้ให้กู้ สถานะของการกู้ยืมเงนิ ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 
-ไม่มี- 

 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทนุย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผล 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล  

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 6 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย.2558 229,405,000 0.1100 30 พ.ย.2558 16 ธ.ค.2558 

2 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค.2558 239,832,500 0.1150 29 ก.พ.2559 14 มี.ค.2559 

3 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค.2559 625,650,000 0.3000 31 พ.ค.2559 14 มิ.ย.2559 

4 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย.2559 208,550,000 0.1000 30 พ.ย.2559 15 ธ.ค.2559 

5 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค.2559 250,260,000 0.1200 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 

6 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค.2560 375,390,000   0.1800 30 พ.ค.2560 13 มิ.ย.2560 

7 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย.2560 437,955,000 0.2100 31 ส.ค.2560 14 ก.ย.2560 

8 1 ก.ค. 2560 – 30 ก.ย.2560 437,955,000 0.2100 30 พ.ย.2560 15 ธ.ค.2560 

9 1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค.2560 396,245,000 0.1900 2 มี.ค.2561 15 มี.ค.2561 

10 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค.2561 428,570,250 0.2055 31 พ.ค.2561 15 มิ.ย.2561 

11 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย.2561 364,962,500 0.1750 31 ส.ค.2561 14 ก.ย.2561 

12 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย.2561 444,211,500 0.2130 30 พ.ย.2561 14 ธ.ค.2561 

13 1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561 409,800,750 0.1965 1 มี.ค.2562 15 มี.ค.2562 

14 1 ม.ค.2562 – 31 มี.ค.2562 417,700,000 0.2000 31 พ.ค.2562 14 มิ.ย.2562 

15 1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562  375,390,000 0.1800 29 ส.ค.2562 16 ก.ย.2562 

16 1 ก.ค.2562 – 30 ก.ย.2562 437,955,000 0.2100 2 ธ.ค.2562 16 ธ.ค.2562 

17 1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562 396,245,000 0.1900 2 มี.ค.2563 16 มี.ค.2563 
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 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุนสาํหรับรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา โดยให้ระบุจาํนวนเงนิและร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉล่ียราย
ไตรมาส 

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในรอบปีบัญชี 2562  : 9,788,420.00 บาท 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในรอบปีบัญชี 2562 :  3,332,709.00 บาท 

- ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562  : 1,237,002.00 บาท 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในรอบปีบัญชี 2562  : 4,987,681.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในรอบปีบัญชี 2562   : 10,517,035.00 บาท 

 

(2) ความเส่ียงที่สาํคัญของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 ระบุรายการปัจจัยความเส่ียงที่ผู้จัดการกองทุนเหน็ว่า อาจทาํให้เกิดความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยสาํคัญ โดยความเส่ียงดังกล่าวอาจทาํให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงนิลงทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่ควรจะได้รับ 
1. ความเส่ียงเก่ียวกบักองทนุรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทนุรวมฯ  

1.1 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม แผ่นดินไหว หรือ อบุติัภยั เป็นต้น 

1.2 การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือความสามารถจ่ายเงินปันผล
ของกองทนุรวมฯ 

1.3 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ และรายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ อาจมิได้
เป็นหรือบง่ชีถึ้งมลูคา่ที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 

1.4 ความเส่ียงของกองทนุรวมฯ เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื่น 

1.5 ในเบือ้งต้น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว หากสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายสิน้สุดหรือถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจสง่ผลให้มีการเลิกกองทนุรวมฯ ได้ 

1.6 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมลูด้านการเงินจํากัดสําหรับการประเมินผล
การดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวมฯ เพื่อการตดัสินใจเข้าลงทนุ  
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1.7 ผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากประมาณการกําไรขาดทนุและการแบ่งปัน
สว่นแบง่สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่วา่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 

1.8 บริษัทจดัการอาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสําเร็จได้ 
และอาจตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทนุ  

1.9 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่
อย่างจํากดั 

2  ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทนุในสิทธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย  

2.1 กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ใหม่ที่ไม่มีกิจกรรมสร้างรายได้ หรือทรัพย์สินใดๆ นอกเหนือไปจาก
สิทธิตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

2.2 การศึกษาและเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถกูต้อง 

2.3 การที่บริษัทจดัการและกองทนุรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
และการพึ่งพา กฟผ. สําหรับการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

2.4 การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการขาดแคลนแหล่ง
เชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจทําให้สญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สุดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ   

2.5 การขาดนํา้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ   

2.6 การที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ 

2.7 การท่ีอปุกรณ์เคร่ืองจกัรเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ 

2.8 การประกนัภยัสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลมุความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ได้ทัง้หมด และอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ 
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2.9 การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ 

2.10 การนดัหยดุงาน การเรียกร้องและข้อพิพาทต่างๆ กบัพนกังานของ กฟผ. และการคดัค้านจากสาธารณชน
ในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และรายได้ของกองทนุรวมฯ 

3 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

3.1 ตลาดสําหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ยงัไม่เคยมีมาก่อน  

3.2 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคา
เท่ากบัหรือมากกวา่ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ 

3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจํานวนมากท่ีขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุได้ 

3.4 กฟผ. ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน จะมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยัสําคญั
บนกิจกรรมบางรายการของกองทนุรวมฯ 

3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดบัการจ่ายเงินปัน
ผลได้ 

3.6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการได้ 

3.7 จํานวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจํานวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนในการเสนอขาย
หน่วยลงทนุในครัง้นี ้

3.8 บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 
ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้  

3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทนุรวมฯ หากไม่สามารถลงทนุได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือ

เม่ือเกิดเหตุการณ์ซึ่งทําให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือเป็นเหตุให้สํานกังาน ก.ล.ต. 

เพิกถอนการอนมุติัการจดัตัง้กองทนุรวมฯ 
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3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ํากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทนุก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จ 

3.12 ความเส่ียงเก่ียวกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

3.13 ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุ
รวมฯ เม่ือได้มีการย่ืนเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลบางอย่าง 
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ส่วนที่ 2 การดาํเนินกิจการของกองทุน 

1) ข้อมูลกองทุน 

1.1  ช่ือกองทุน ประเภท เงนิทนุ อายุกองทุน 
ช่ือ : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     

ช่ือย่อ :  EGATIF 

ประเภทโครงการ : เป็นกองทนุรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปประเภทไม่รับซือ้คืน 

 หน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ :  ไม่มีกําหนดอาย ุทัง้นี ้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที่
กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ (สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 
2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2578) 

ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง  

จาํนวนเงนิทนุของโครงการ :   
 - หน่วยลงทนุ   2,085,500,000 หน่วย 
 - มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ  10.00 บาท 
 - รวม    20,855,000,000 บาท 

 ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

 1.2  ช่ือบริษัทจัดการกองทุน / ผู้ดแูลผลประโยชน์  

 บริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศพัท์ 0-2724-3377 

  โทรสาร 0-2724-5058 
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2)  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป 
2.1  วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

กองทุนรวมฯ จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนในประเทศโดยนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทัง้นี  ้เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่าย
ผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้เง่ือนไขตาม
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ นําเงินที่ได้จากการเสนอขายครัง้แรกไปลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากการ
ดําเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยการเข้าทําสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งมี
กําหนดอายขุองสญัญา 20 ปี ซึ่งนบัตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมฯเข้าลงทนุสําเร็จจนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาการเข้าลงทนุใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คือ วนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578   

  
 
 
 

2.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 -ไม่มีการเปล่ียนแปลง- 

 
 
 
 
 
 
 

2.3  โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน  

             
 กองทนุฯ นําเงินที่ระดมทนุได้จากนกัลงทนุไปลงทนุในรายได้ในอนาคตจากความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 
1 เป็นระยะเวลา 20 ปี  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นผู้บริหารจดัการ บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1  ตลอดระยะเวลาสญัญาเข้าลงทุนใน
รายได้คา่ความพร้อมจ่าย  
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 กองทุนฯ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหารจัดการกองทุน บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดเป็นนายทะเบียนกองทุนและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)เป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยนกัลงทนุสถาบนัทัว่ไปและนกัลงทนุรายย่อยถือหน่วยลงทนุรวมกนัทัง้สิน้ร้อยละ 
75 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศถือหน่วยลงทนุ ร้อยละ 25 ของเงินลงทนุทัง้หมด 
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2.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

2.4.1  รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน  
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2.4.2  รายละเอียดทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทนุทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน  

 

 

 
 
 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ประเภททรัพย์สิน : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
ลาํดับ รายละเอียด รายละเอียดทรัพย์สิน/ที่ตัง้ 
1 
 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กองทนุรวมลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที่ 1  ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บาง
กรวย อ.บางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130 โดยเข้าลงทนุในสญัญาการเข้า
ลงทนุรายได้คา่ความพร้อมจ่าย กบั กฟผ. เพื่อเข้าลงทนุในรายได้คา่ความ
พร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ ซึง่มีกําลงัผลิตไฟฟ้าติดตัง้ (Gross Capacity) 723.4 เมกะวตัต์ กําลงั
ผลิตไฟฟ้าสทุธิ (Net Capacity)  ที่ 704.0 เมกะวตัต์  และมีกําลงัผลิตไฟฟ้า
ตามสญัญา  670.0 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้กองทนุรวมจะจดัหาผลประโยชน์จาก
สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ด้วยการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ใน
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ลาํดับ รายละเอียด รายละเอียดทรัพย์สิน/ที่ตัง้ 
อนาคตจากการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตลอดอายสุญัญาการ
เข้าลงทนุรายได้คา่ความพร้อมจ่าย จํานวน 20 ปี* 

2 ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน (ล้านบาท) 20,855 
3 วิธีประเมินมูลค่า วีธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) 
4 บริษัทผู้ประเมินราคา บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
5 วันที่ประเมิน  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
6 ราคาประเมิน(ล้านบาท)** 20,083.05 
7 ใช้ระยะเวลาประเมินค่า 15 ปี 6 เดิอน 7 วนั  (เร่ิมตัง้แต ่ มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2578) 
8 อัตราคิดลด 4.36% 

หมายเหตุ    *กองทุนรวมลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมีอายุ 20 ปี นับจากวันที่กองทุนรวม เข้าลงทุนสาํเร็จ 
(ลงทุนวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578) 

 
 กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการพร้อมทัง้ระบุเหตุผลด้วยว่าทาํไมยังไม่แล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 
 

2.4.3     รายละเอียดการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการใน รอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 
 (1)  วนัที่ ราคา เหตผุลที่ลงทนุในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและผู้ขายผู้ให้เช่า 
  ผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานแล้วแตก่รณี 
       -ไม่มี- 

  (2) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินคา่ก่อนการลงทนุในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองราย เช่น วนัที่ทําการประเมินคา่ราคาที่ได้จากการประเมินคา่ วิธีที่
ใช้ในการประเมินคา่ ช่ือบริษัทประเมินทรัพย์สิน 

  -ไม่มี- 
(3) คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานคา่ใช้จ่ายเก่ียวข้อง

กบัการลงทนุ  
 -ไม่มี- 

 (4)  กรณีการลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ลงทนุเพิ่มในทรัพย์ 
  สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 -ไม่มีการลงทนุเพิ่ม- 
 

2.4.4  ระบุรายละเอียดการจาํหน่ายทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานแต่ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ต้องระบุสาระสําคญัอย่างน้อยดงันี ้

 (1)  วนัที่ ราคา เหตผุลที่จําหน่ายทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  
               -ไม่มี- 
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(2)  เหตผุลในการจําหน่ายและประโยชน์ที่กองทนุได้รับจากการทํารายการ พร้อมทัง้ความเห็นของ
ผู้จดัการกองทนุเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการทํารายการ  

               -ไม่มี- 
(3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่จําหน่ายของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน เช่น วนัที่ทํา

การประเมินมลูคา่ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมลูคา่ วิธีการที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ ช่ือผู้
ประเมินมลูคา่  

               -ไม่มี- 
 (4)  ราคาที่ได้มาซึง่ทรัพย์สินที่จําหน่าย กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สินและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง  
               -ไม่มี- 

  (5) กรณีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ระบเุหตผุลหรือเง่ือนไขที่ทํา
ให้รายการดงักล่าวไม่ต้องผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือ 

         -ไม่มี- 

    2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
  

 2.5.1  อธิบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

  

กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีกําลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญาท่ี 670.0 เมกะวตัต์ หลงัหกัส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม 
ตามสดัส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ที่ถกูกําหนดไว้ในแต่ละปีดําเนินงานตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย และเบีย้ประกันภยั โดยค่าความพร้อมจ่าย AP1 เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีสะท้อนเงินลงทุน ต้นทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะ
เกิดขึน้ตอ่เม่ือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งเม่ือศูนย์ควบคุมฯ สั่งการ โดย 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 จะได้รับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายถึงแม้วา่ศนูย์ควบคมุฯ จะสัง่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า และ/หรือ 
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสง่หรือไม่ก็ตาม  

กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 
1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย คํานวณจาก Contracted Available Hour (CAH) อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 
(Availability Payment Rate 1 :  APR1) ซึ่งอัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 ได้ถูกกําหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ตาม
ชัว่โมงความพร้อมจ่าย โดย CAH และ อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 จะถกูกําหนดไว้แตล่ะปีตลอดอายขุองสญัญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โดยตัวแปรท่ีจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย นัน้ จะขึน้อยู่กบัความสามารถในการดแูลและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ให้มีกําลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญาและมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าตามชัว่โมงที่ได้มีการระบุไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
เท่านัน้ 
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นอกจากนี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ไม่มีความพร้อมเน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการทําประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร 
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ประกันภั ย ธุ ร กิ จหยุด ชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความรุนแรงทาง
การเมือง (Political Violence Insurance) ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่
มีความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้า โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)  

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ นัน้ จะเห็นว่า รายได้
ที่กองทนุรวมฯ จะได้รับนัน้ จะไม่ได้ขึน้อยู่กบัการแข่งขนัและภาวะอตุสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต และ/หรือ การบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อาทิ ค่าเชือ้เพลิง แต่ขึน้อยู่กับกําลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญา และ 
Contracted Available Hour (CAH) จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่มัน่คงภายใต้การเข้าลงทุนในสิทธิใน
รายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

นอกจากนี ้ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ที่ 1 ซึง่กําหนดไว้ใน สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงที่จะชําระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าในชัว่โมงสดุท้าย
ก่อนที่จะมีการซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดงักลา่ว 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและแผนการซ่อมบาํรุง  

ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุน”) ได้รับ
อนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทัว่ไป เพื่อระดมทุนสําหรับการเข้าลงทุนในสญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 (“สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้”) นัน้  

อ้างถึง หนงัสือชีช้วน ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ข้อ 2.9.2 และหนงัสือชีช้วน ส่วนข้อมลูกองทนุรวม ข้อ 2.3.2 เร่ือง กลยทุธ์ในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 โดยเปล่ียนเคร่ืองกงัหนัก๊าซ ทัง้ 2 เคร่ือง ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 
เป็นรุ่นที่ใช้ Advance Gas Path (AGP) ซึ่งจะดําเนินการโดยบริษัทผู้ ผลิต General Electric (GE) ซึ่งเป็นผู้ รับจ้างติดตัง้
อปุกรณ์และทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 นัน้ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีขึน้และลด
การปล่อยมลภาวะทางอากาศ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนแล้วนัน้ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ทัง้หมด กฟผ. เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของการเข้าลงทนุใน “สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้” ของกองทนุ  

การเปล่ียนเคร่ืองกังหันก๊าซเป็นรุ่นที่ใช้ AGP นี  ้ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานและการบํารุงรักษา โดยการบํารุงรักษาใน
ประเภท B (Type B) จากเดิมที่บํารุงรักษาทกุ 24,000 ชัว่โมง เพิ่มเป็นทกุ 32,000 ชัว่โมง และประเภท C (Type C) จากเดิม
ที่บํารุงรักษาทุก 48,000 ชัว่โมง เพิ่มเป็นทุก 64,000 ชั่วโมง โดยระยะเวลาการใช้งานท่ีเปล่ียนไปดงักล่าว ส่งผลให้จํานวน
ชัว่โมงความพร้อมจ่ายและจํานวนชัว่โมงซอ่มบํารุงในแตล่ะประเภทเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะปี  

จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเปล่ียนแปลงชิน้ส่วนใหม่ข้างต้น ส่งผลให้แผนการซ่อมบํารุงเดิมไม่สอดคล้องกับ
เคร่ืองจกัรในปัจจุบนัที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ทาง กฟผ. จึงได้แจ้งมายงักองทุน เพื่อเสนอแผนการซ่อมบํารุงใหม่ สําหรับปี 
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2563 เป็นต้นไป โดยผลรวมของจํานวนชัว่โมงความพร้อมจ่าย ที่ 125,129 ชั่วโมงและจํานวนชั่วโมงซ่อมบํารุงตามแผนท่ี 
9,000 ชัว่โมงไม่เปล่ียนแปลง รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางชัว่โมงความพร้อมจ่ายและชัว่โมงซอ่มบํารุงตามแผน (เดิม)  ตารางชัว่โมงความพร้อมจ่ายและชัว่โมงซอ่มบํารุงตามแผน (ที่นําเสนอ) 
พ.ศ. ชัว่โมงความ

พร้อมจ่าย  
ชัว่โมงซอ่ม

บํารุงตามแผน 
ประเภทของการหยดุ
ซอ่มบํารุงรักษา  

พ.ศ. ชัว่โมงความ
พร้อมจ่าย  

ชัว่โมงซอ่มบํารุง
ตามแผน 

ประเภทของการหยดุ
ซอ่มบํารุงรักษา 

2563 8132 336 A  2563 7512 1005 B 
2564 8109 336 A  2564 8112 383 A 
2565 7251 1176 C  2565 8110 383 A 
2566 8109 336 A  2566 8115 383 A 
2567 8132 336 A  2567 7147 1197 C 
2568 7557 888 B  2568 7962 383 A 
2569 8109 336 A  2569 7991 383 A 
2570 8109 336 A  2570 7990 383 A 
2571 7274 1176 C  2571 7515 1005 B 
2572 8109 336 A  2572 8086 383 A 
2573 8109 336 A  2573 8075 383 A 
2574 7557 888 B  2574 8084 383 A 
2575 8132 336 A  2575 7122 1197 C 
2576 8109 336 A  2576 8078 383 A 
2577 7251 1176 C  2577 8125 383 A 
2578 7170 336 A  2578 7195 383 A 
รวม 125,219 9,000   รวม 125,219 9,000  

กองทุนจึงได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทนุ พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการปรับปรุงตารางซอ่มบํารุงดงักลา่วต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

(AP1) ที่กองทนุเข้าลงทนุ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นโดยสรุปดงันี ้ 

จากผลการศึกษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุที่ได้ให้ความเห็นว่า แผนการ

ซ่อมบํารุงใหม่ ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้ในส่วนชัว่โมงความพร้อมจ่ายที่ยงัคงมีผลรวมเท่าเดิม และในส่วน

ของผลรวมของกระแสเงินสด อีกทัง้หากพิจารณาผลรวมของมลูค่าปัจจบุนั (NPV) ที่ผู้ประเมินมลูค่าทําการประเมิน โดยใช้

อตัราคิดลด (Discount Rate) ที่ 4.36% ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัที่ใช้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จะพบว่าผลรวม

ของมลูค่าปัจจบุนัของกองทุน จะเพิ่มขึน้ จาก 20,083 ล้านบาท เป็น 20,088 ล้านบาท หากดําเนินการตามแผนซ่อมบํารุง

โดยสรุป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้วา่การเปลี่ยนแปลงแผนการซอ่มบํารุงใหม่นัน้  
1) ไม่ทําให้กองทนุรวมฯ ได้รับชัว่โมงค่าความพร้อมจ่าย (CAH) สําหรับระยะเวลาที่เหลือลดลงจากเดิม โดยตัง้แตปี่ 2563 เป็น

ต้นไป จนถึงวนัท่ีสิน้สดุสญัญา จะมีจํานวนชัว่โมงค่าความพร้อมจ่าย (CAH) รวมเท่าเดิม ซึง่เหลือเท่ากบั 125,219 ชัว่โมง และไม่ส่งผล
กระทบตอ่รายได้คา่ความพร้อมจ่าย เต็มกําลงัการผลิต (FAP)  

2) ไม่ทําให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP1) ของโรงไฟฟ้าฯ ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาน้อยไป
กว่ารายได้ท่ีได้ตามแผนการซ่อมบํารุงแบบเดิม (ปัจจบุนั) ทัง้ในกรณีการคํานวณแบบผลรวมรายปีของ AP1 และการคํานวณผลรวมของ
มลูคา่ปัจจบุนัของ AP1 
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ใหม่ที่ได้กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้นกัลงทนุได้รับข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั กองทนุจึงขอแจ้งตารางซ่อมบํารุงและตาราง

ชัว่โมงความพร้อมจ่าย ที่จะมีผลบงัคบัใช้ในปีนีเ้ป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตารางชัว่โมงความพร้อมจ่ายและชัว่โมงซอ่มบํารุงตามแผน (ที่จะใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป) 
พ.ศ. ชัว่โมงความพร้อมจ่าย ชัว่โมงซอ่มบํารุงตามแผน ประเภทของการหยดุซอ่มบํารุงรักษา 

2563 7512 1005 B 
2564 8112 383 A 
2565 8110 383 A 
2566 8115 383 A 
2567 7147 1197 C 
2568 7962 383 A 
2569 7991 383 A 
2570 7990 383 A 
2571 7515 1005 B 
2572 8086 383 A 

2573 8075 383 A 
2574 8084 383 A 
2575 7122 1197 C 
2576 8078 383 A 
2577 8125 383 A 
2578 7195 383 A 

 

 2.5.2  กรณีการให้เช่าทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทัง้หมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหน่ึงหรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาํคัญ 

           -ไม่มี- 
 

 2.5.3 กรณีผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ 
  -ไม่มี- 
 

 2.5.4 กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
  -ไม่มี- 

 

 2.5.5 กรณีที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจ
เองได้และให้เช่าทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

   กองทนุรวมลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ ระยะเวลา 20 ปี ที่มี
การบริหารจดัการและการดําเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 2.5.6 กรณีทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานมีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  เง่ือนไขและสาระสําคญัของสญัญาการประกนัรายได้รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัรายได้ 
  -ไม่มี- 
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 (2)  ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเม่ือเทียบกบัรายได้ค่าเช่าที่การ
รับประกนั 

  -ไม่มี- 
(3)  การปฏิบติัตามสญัญารับประกนัรายได้ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตใุห้ผู้ รับประกนัรายได้ไม่

สามารถปฏิบติัตามสญัญารับประกนัรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดําเนินการของผู้จดัการกองทนุ 
รวมทัง้มาตรการในการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว 

  -ไม่มี- 
 (4)  ในกรณีผู้ รับประกนัจดัให้มีหนงัสือรับประกนัของธนาคารพาณิชย์หรือหลกัประกนัเทียบเท่า ซี่ง

ครอบคลมุจํานวนระยะเวลาการรับประกนั ให้เปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือ ธนาคารพาณิชย์ที่ออก
หนงัสือคํา้ประกนัครัง้ลา่สดุไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือที่สํานกังานยอมรับ 

  -ไม่มี- 
(5) ในกรณีที่ผู้ รับประกนัไม่ได้จดัให้มีหนงัสือรับประกนัตาม(4) ให้บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทนุเปิดเผย

ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
-  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับประกนัรายได้ครัง้ลา่สดุ ซึง่ไม่เกิน 1 ปีโดยต้องเป็นการจดัอนัดบั

โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือที่สํานกังานยอมรับ    
   -ไม่มี- 

 - สรุปฐานะทางการเงิน(Financcial highlight)ของผู้ รับประกนัรายได้ที่จดัทําจากงบการเงินหรือ งบ
การเงินของผู้ รับประกนัรายได้ในสามรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ หรือที่จดัทําจากงบการเงินหรืองบ
การเงินรวมของผู้ รับประกนัรายได้เท่าที่มีการจดัทําไว้ในกรณีผู้ รับประกนัรายได้เป็นนิติบคุคลที่
จดัตัง้ขึน้ไม่ถึงสามปี  

  -ไม่มี- 
 - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ รับประกนัรายได้และ

ความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบติัตามสญัญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกนั
รายได้บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทนุต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทัง้วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินหรืองบการเงินของผู้ รับประกนัรายได้ 

  -ไม่มี- 
 

2.6   กรณีที่กองทุนมีการกู้ ยืมเงนิ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม ดังนี ้
           (1) วิธีการกู้ ยืมเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู้   
  -ไม่มี- 
 (2) สถานะของการกู้ ยืมเงิน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี เช่น จํานวนเงินกู้  และสดัสว่นการกู้ ยืมเงินเม่ือเทียบกบัมลูคา่ 
  ทรัพย์สินรวมของกองทนุ 
 -ไม่มี- 
 (3) ในกรณีที่มีการกนัเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้ให้ระบจํุานวนเงินที่จะกนัสํารองไว้ในแตล่ะปีจนกว่าจะชําระหนี ้
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  เสร็จสิน้ จํานวนเงินที่ได้กนัสํารองในรอบปีบญัชีลา่สดุ และยอดรวมของเงินที่ได้มีการกนัสํารองจนถึงรอบปี 
  บญัชีลา่สดุ 
  -ไม่มี- 
 (4) ในกรณีที่กองทนุกู้ ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ระบมุลูคา่และสดัสว่นการถือหุ้นกู้ของผู้ที่ 
  จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลกัแก่กองทนุ และกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่ว  
  (ถ้ามี) ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี 
  -ไม่มี- 

 
3)  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกจิการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทนุ 
 3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 
  -ไม่มี- 
 3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 
  -ไม่มี- 
 

อย่างไรก็ตาม ลกัษณะอตุสาหกรรมไม่ได้สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทนุ
รวมฯ จากการเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย คือรายได้คา่ความพร้อมจ่ายซึง่ขึน้ อยู่กบัชัว่โมงความพร้อม
ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 โดยไม่ขึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ  

 
4)  ปัจจัยความเส่ียง 

ก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทนุรวมฯ และการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ อยู่
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทนุรวมฯ ขึน้อยู่กบัหลายๆ ปัจจยั ซึง่สว่น
ใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมฯ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเส่ียงและข้อพิจารณาในการลงทนุ
ที่จะได้กล่าวต่อไป รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบบันีก่้อนตดัสินใจลงทุน ปัจจยัความเส่ียง และข้อพิจารณาต่างๆ 
ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ไม่ใช่ปัจจยัความเส่ียงทัง้หมดในปัจจบุนั หรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเส่ียงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบ
อยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่กองทนุรวมฯ หรือมลูคา่ของหน่วยลงทนุในอนาคต 

4.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทุนรวมฯ  

4.1.1 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาต ิเช่น นํา้ท่วม แผ่นดนิไหว หรือ อุบัตภิยั เป็นต้น 

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัย แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ใน
บริเวณท่ีตัง้ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ได้มีการจดัทําประกันภยัทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภยัทุก
ชนิ ดและความ เสียหายของเค ร่ือ งจัก ร  (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ที่
ครอบคลุมความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม 
แผ่นดินไหว หรือ อบุติัภยั เป็นต้น 

นอกจากนี ้การซ่อมแซมท่ีจําเป็นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจมีค่าใช้จ่าย
สงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทนุรวมฯ สญูเสียรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่าวนัที่โรงไฟฟ้าพระ
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นครเหนือ ชดุที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบรูณ์และมีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้ ดงันัน้ เหตกุารณ์ร้ายแรง 
และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการ
ดําเนินงาน สถานะและสภาพคล่องทางการเงินของกองทนุรวมฯ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ กฟผ. 
ได้จัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมีความคุ้ มครองและวงเงิน
ประกนัภยัที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัประเภทดงักล่าวของโรงไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนักบั โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที่ 1 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน หรือความสามารถจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนรวมฯ 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัที่กองทนุรวมฯ ไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสัง่ ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวมฯ ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ได้ และไม่สามารถรับประกนัได้วา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ฯ หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 

 4.1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ อาจ
มิได้เป็นหรือบ่งชีถ้งึมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนรวมฯ 

(ก) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิอาจมิได้เป็นมลูคา่ที่แท้จริงของกองทนุรวมฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นีไ้ด้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทุนเป็นข้อมลูพืน้ฐานและมลูค่าทรัพย์สินสทุธิดงักล่าวอาจมีความเส่ียง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ อาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับหากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมีการเลิกกองทนุรวมฯ 

2) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ อาจไม่สะท้อนตามมลูคา่ของหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายกนัจริงในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(ข) รายงานการประเมินราคาอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกบัข้อดีทางธุรกิจของกองทนุรวม
ฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกบัราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในอนาคต หรือฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาท่ีอยู่ในรายงาน
ดงักลา่วไม่ได้เป็นเคร่ืองบง่ชีถึ้งมลูคา่ตลาดของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ  

 ผู้ประเมินราคาอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อทําการประเมินราคาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุที่ 1 โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ออก รายงานการประเมินราคาอิสระซึ่งแสดงความเห็นเก่ียวกบัมลู
ราคาของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดย
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รายงานการประเมินราคาอิสระเป็นเพียงรายงานสรุปเท่านัน้และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคําอธิบายท่ี
สมบรูณ์ของรายงานการประเมินราคาอิสระ ทัง้นี ้ในการออกรายงานการประเมินราคาอิสระนัน้ การประมาณ
การรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ตัง้อยู่บนสมมติฐานที่จดัเตรียมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากข้อมลูที่ได้รับจาก 
กฟผ.  

 รายงานการประเมินราคาอิสระตัง้อยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการที่เก่ียวข้องกบัการดําเนิน
ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจบุนัและในอนาคต กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
และสภาพแวดล้อมที่ กฟผ. จะต้องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านีส้ะท้อนถึงความคาดหวงัและ
ความเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอนซึง่ทราบอยู่แล้วหรือยงัไม่ทราบ
ก็ตาม โดยรายงานการประเมินราคาอิสระประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และ
ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลกัษณะของข้อมลู
ดงักล่าวนัน้ จะอยู่ภายใต้ความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิง
ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะมีความ
เส่ียง ความไม่แน่นอน ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลพัธ์หรือผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงแตกต่าง
จากการประมาณการอย่างมีนยัสําคญัจากผลลพัธ์หรือผลการดําเนินงานท่ีแสดงโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย
ในข้อความในลักษณะที่ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต  (forward-looking statements) นอกจากนี  ้ใน
รายละเอียดโครงการไม่ได้ระบขุ้อสมมติฐานที่ใช้ในการจดัเตรียมรายงานการประเมินราคาอิสระทกุข้อ 

 ดงันัน้ ผู้ประเมินราราอิสระจงึไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกนัในเร่ืองดงักลา่วไม่วา่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 
ทัง้นี ้รายงานการประเมินราคาอิสระไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทนุ หรือบุคคลอื่น และไม่เป็น และ
ไม่ควรถกูตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทัง้ฐานะการเงิน หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของ
กองทนุรวมฯ ตลอดจนข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) 
ที่ระบใุนรายงานการประเมินราคาอิสระดงักล่าว ซึง่รวมถึงข้อความที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macro-Economic Factors) บางประการโดยหรือในนามของ กฟผ. บริษัทจัดการ กองทุนรวมฯ หรือ
ผู้ประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ  

นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินราคาอิสระโดยผู้ประเมินราคาอิสระจะสะท้อนมูล
ค่าที่แท้จริงของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
หรือผู้ประเมินค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน ดังนัน้ ประมาณการมูลค่าที่ระบุในรายละเอียด
โครงการ อาจไม่เป็นข้อบง่ชีถึ้งมลูคา่ที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทนุรวมฯ  

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมฯ ได้ตระหนกัดีถึงความเส่ียงดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจดัการซึง่กระทําในนามของกองทนุรวมฯ 
จงึได้ดําเนินการจดัหาผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนัน้ มาเป็นผู้ประเมินคา่อิสระ
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินราคาอิสระ ทัง้นี ้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานการประเมินราคาอิสระมีความ
คลาดเคล่ือนจากมลูคา่ตลาดของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ น้อยที่สดุ 
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4.1.4 ความเส่ียงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การที่กองทนุรวมฯ ซึง่เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องลงทนุใน หรือเข้าทําสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ทําให้การ
ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมี
นโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

 

4.1.5 ในเบือ้งต้น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายสิน้สุดหรือถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนรวมฯ ได้ 

ในเบือ้งต้น กองทนุรวมฯ จะมีแหล่งรายได้แหล่งเดียว คือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งจะสิน้สดุลงในวนัที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2578 เว้นแต่จะมีการขยายอายุของสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ออกไปโดย
ความยินยอมของ กฟผ.  

หากสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สุดลง และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้
ใหม่ได้ กองทนุรวมฯ จะไม่มีรายได้หลกัใดๆ ภายหลงัวนัที่มีการเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็นผลให้ต้องมีการเลิก
กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลิก
กองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิที่จะได้รับ
มลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัที่มีการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นอกจากนี ้
หากการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้เพราะการไม่ปฏิบติัหน้าที่ของ กฟผ. 
ภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิที่จะได้รับมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ 
ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ และ
มีสิทธิเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทุน
ในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ  

4.1.6 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงนิจํากัดสําหรับการประเมินผล
การดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพ่ือการตัดสินใจเข้าลงทุน  

เน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที่จะสามารถนํามาใช้พิจารณา จึงมีการนําเสนอข้อมูลทาง
การเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ที่กองทนุรวมฯ 
จะเข้าไปลงทนุ  



 

22 
 
 

ข้อมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับการจดัเตรียมมาจากรายการทาง
บัญชีของ กฟผ. ซึ่งรายการทางบัญชีบางรายการถูกบันทึกไว้โดยมิได้แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนัน้ ในการ
จัดเตรียมงบการเงินเฉพาะส่วนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จึงมีความจําเป็นต้องตัง้สมมติฐานและปันส่วน
จํานวนเงินตามท่ีปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ทัง้นี ้หากสมมติฐานหรือการปันส่วนดงักล่าวมีความผิดพลาดใน
สาระสําคัญ ข้อมูลทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจไม่สะท้อนผลการ
ดําเนินงานในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ที่ถกูต้อง  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากโครงสร้างของกองทนุรวมฯ แตกต่างโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ในอดีต 
โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสูตรการคํานวณภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ซึ่งคํานวณจาก (1) รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็มจํานวน (FAP1) หักด้วย (2) ค่าปรับและ
ส่วนลดสําหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เท่านัน้ จากโครงสร้างรายได้ทัง้หมดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 
1 และรายได้ในอดีตดงักล่าวเป็นรายได้เต็มจํานวนในสดัส่วนร้อยละ 100  ซึ่งภายหลงัจากท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทุน
สําเร็จนัน้ รายได้ที่กองทุนรวมฯ จะได้รับจากค่าความพร้อมจ่ายจะเป็นไปตามสดัส่วนที่กําหนดไว้ในสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในแต่ละปี และกองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายหลงัจากหกัค่า
เบีย้ประกนัภยัแล้ว ดงันัน้ ผลการดําเนินงานในอดีตตามข้อมลูทางการเงินที่แยกออกมานําเสนอนัน้อาจไม่สะท้อนถึง
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ ในอนาคต  

4.1.7 ผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่งปัน
ส่วนแบ่งสาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมประกอบด้วยประมาณการกําไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ ถือ
หน่วยลงทุนตามสมมติฐานของกองทุนรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็นเพียงประมาณการผลการ
ดําเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้เป็นการรับรองผลการดําเนินงานในอนาคตแต่
อย่างใด ทัง้นี  ้แม้จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจัดทําประมาณการทางการเงิน
ดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจัดการ และ กฟผ. เห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการ
ดําเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบใุนประมาณการกําไรขาดทนุและ
การแบ่งปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสมมติฐานของกองทนุรวมฯ อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความ
เส่ียง ความไม่แน่นอน และเหตอุื่นๆที่อาจเกิดขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึง่เร่ืองดงักล่าวส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมฯ  

โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลุผลการ
ดําเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทนุที่คาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการดําเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากหากเหตกุารณ์และสถานการณ์บางอย่างหรือทัง้หมดที่สนันิษฐานไว้
อาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดไว้ หรือเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าส่ิงที่เกิดขึน้จริงจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือส่ิงที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากกองทนุรวมฯ ไม่สามารถบรรลผุล
การดําเนินงานตามท่ีคาดการณ์หรือประมาณการไว้ กองทุนรวมฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินคืนสทุธิตามที่คาดไว้ ซึ่ง
อาจทาํให้ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุลดลงอย่างมีนยัสําคญั 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวงัในการใช้ข้อมูลเก่ียวกับการคาดการณ์และประมาณการกําไรและ
กระแสเงินสดเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุ เน่ืองจากวิธีการในการคํานวณข้อมลูดงักล่าวและความเป็นไปได้ที่
ผลการดําเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานท่ีอ้างอิงอย่างมีนยัสําคญัอย่างไรก็ดี ภายใต้
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยรายได้หลักของ
กองทุนรวมฯ จะขึน้อยู่กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กล่าวคือความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวที่จะทําให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้ซึง่ขึน้อยู่กบัการประกอบกิจการของ กฟผ. เท่านัน้ และเน่ืองจาก 
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลงังานอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของรัฐบาลผ่าน พน. และกระทรวงการคลงั อีกทัง้ กฟผ. 
ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ดังนัน้ความเส่ียงที่ผลการดําเนินงานจริงของกองทุนรวมฯ อาจมีความ
แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัจากประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทนุรวมฯ จงึคอ่นข้างต่ํา 

4.1.8 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความสําเร็จได้ 
แ ล ะ อ า จ ต ก ล ง แ ก้ ไ ข เป ล่ี ย น แ ป ล ง สั ญ ญ า  ส ล ะ สิ ท ธิ  ห รื อ ใ ห้ ค ว า ม ยิ น ย อ ม โด ย 
ไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุนรวมฯ (Day-to-Day Management) 
หรือควบคุมการดําเนินธุรกิจของกองทุนรวมฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มี
โอกาสที่จะประเมินการตดัสินใจของบริษัทจัดการเก่ียวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจดัการนํามาใช้    หรือการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
เง่ือนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่บริษัทจัดการไม่สามารถ ดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
อย่างมีนัยสําคญั ตลอดจนความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ความสามารถของบริษัทจดัการในการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้ประสบความสําเร็จนัน้
ขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินที่ดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงไม่สามารถ
รับรองได้ว่าการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนของกองทนุรวมฯ ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือ
สามารถทําได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้ภายใต้โครงการจดัการกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย
หลกัแล้ว บริษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิที่เก่ียวกับ กฟผ. ตามสญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือการให้ความยินยอมในการแก้ไขเปล่ียนแปลงเอกสารสัญญา หรือสละสิทธิตาม
เอกสารสญัญา เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ ซึง่อาจไม่สอดคล้องกบัประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยการ
ดําเนินการดงักล่าวของบริษัทจดัการจะผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่
ละราย แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงสิทธิและหน้าที่ของคูส่ญัญาในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้
ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายอย่างมี
สาระสําคญั หรือการยกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย บริษัทจดัการ จะดําเนินการดงักลา่วได้
ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสว่นใหญ่ 
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4.1.9 สิทธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่
อย่างจาํกัด 

ภาระผกูพนัภายใต้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้จํากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) 
เอาไว้ โดยบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระทํา หรืองดเว้นการ
กระทําของตนเว้นแต่เป็นการกระทําโดยทจุริต จงใจกระทําผิดสญัญา กระทําผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Breach of 
Trust) หรือการขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ หรือสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กําหนดว่า บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง
จากการกระทํา ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือคําสัง่ใดๆ ซึง่อาจต้องรับผิดในฐานะบริษัทจดัการหรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ หากการกระทํา ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือคําสัง่ดงักล่าวมิได้เกิดขึน้จาก
การกระทําทจุริต การจงใจกระทําผิดสญัญา การกระทําผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรือการขาด
ความระมดัระวงัตามสมควร ดงันัน้ สิทธิของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเรียกร้องต่อบริษัทจดัการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจํากดั อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.2  ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

4.2.1 กองทุนรวมฯ  จะเป็นนิติ บุคคลที่ ตั ้งขึ ้นใหม่ที่ ไม่มีกิจกรรมสร้างรายได้  หรือทรัพย์สินใดๆ 
นอกเหนือไปจากสิทธิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ใหม่และเงินสุทธิส่วนใหญ่ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นีจ้ะ
นํามาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยเม่ือ
กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะไม่มีทรัพย์สินอื่นใดในการดําเนินงาน 
หรือประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ เพียงอย่างเดียว ณ เวลานัน้ ได้แก่ สิทธิตามสญัญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งทําให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนหรือบริษัทซึ่งได้รับรายได้
จากหลายแหล่ง โดยกระแสเงินสดของกองทนุรวมฯ จะขึน้อยู่กบัการชําระเงินตามกําหนดเวลาเป็นครัง้คราวของ 
กฟผ. ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย  

หากกองทนุรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย และในกรณีที่กองทนุรวมฯ มี
การกู้ ยืมเงิน และมีความจําเป็นต้องชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจไม่สามารถขายสิทธิตามสญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ในมูลค่าที่เพียงพอท่ีจะชําระหนีท้ี่ค้างชําระทัง้หมดของกองทุนรวมฯ หรืออาจไม่
สามารถขายสิทธิตามสญัญาได้เลย นอกจากนี ้หากมีการเลิกกองทนุรวมฯ ตามที่กําหนดในไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุรวมฯ แล้ว สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการได้รับเงินแบ่งปันส่วนทนุจะด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชําระเงิน
ของเจ้าหนีข้องกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
บริษัทจดัการ ตลอดจนหนีใ้ดๆ ตามสญัญาเงินกู้  (ถ้ามี) 



 

25 
 
 

ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ ไม่มีนโยบายที่จะก่อหนีท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทนุรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาทําการก่อหนีใ้นอนาคต บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดตอ่ไป 

4.2.2 การศึกษาและเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถูกต้อง 

บริษัทจดัการได้ทําการศกึษาข้อมลูรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สญัญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 โดยทําการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) และศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทนุรวมฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทําดงักล่าวมิได้เป็น
การรับประกันว่า ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ที่บริษัทจัดการใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกูต้อง เน่ืองจากความบกพร่อง
บางอย่างของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็น
ข้อจํากดัในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคาอิสระ และผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้นบัจากวนัจดัทํารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ และผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของ
กองทนุรวมฯ จนถึงวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจดัการซึง่กระทําในนามของกองทนุรวมฯ จึง
ได้ดําเนินการจัดหาผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่
ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค เพื่อเข้ามาศึกษาและตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการ
ทํางานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ทัง้นี ้เพื่อให้รายงานการศึกษาสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าดงักลา่ว 

4.2.3 การที่บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 
1 และการพึ่ งพา กฟผ. สําหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการพึ่ งพิงอย่างมี
นัยสาํคัญต่อ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 

(ก) บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และการที่
บริษัทจดัการไม่สามารถ บริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยต้องพึ่งพา กฟผ. ในการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ บริหารจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพา กฟผ. ในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ กฟผ. ให้ กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
กฟผ. จะยังคงเป็นผู้ บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท
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จัดการซึ่งกระทําการแทนกองทุนรวมฯ และเป็นไปตามกลไกท่ีระบุไว้ในสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์หรือความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 จึงไม่สามารถควบคมุดแูลการดําเนินงานของ กฟผ. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องพึ่งพาความเห็นและรายงานการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี) เป็นหลกั 
ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ กฟผ. บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ/หรือ 
บริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจดัการกองทุนรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจนความสามารถในการ
จ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและการชําระคืนหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระ (ถ้ามี)  

(ข) การพึ่งพิงการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดย กฟผ. และในกรณีที่กฟผ. ไม่สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ  

กองทนุรวมฯ มีความเส่ียงจากการพึง่พิงการบริหารจดัการ การบํารุงซอ่มแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 และ
ความเช่ียวชาญของ กฟผ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการคงไว้ซึง่ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าไว้ได้ อาทิ ในกรณีที่ระดบัความพร้อมจ่าย
ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ อาจส่งผลให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ลดลงอนัเน่ืองมาจากส่วนลดและค่าปรับในวิธีการคํานวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ดงันัน้ หาก กฟผ. ไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่าง
เหมาะสม อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่รายได้คา่ความพร้อมจ่าย  

ทัง้นี ้ตัง้แต่ กฟผ. เร่ิมดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 จนถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี กฟผ. มีผล
การดําเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วมมาโดยตลอด โดยภายใต้
สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจดัการได้มีมาตรการรองรับความเส่ียงดงักล่าวด้วยการ
กําหนดให้ กฟผ.  บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี  ้(ก) กฎหมายที่
เก่ียวข้องกําหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง) มาตรฐานวิศวกรรม ตลอดจนมาตรฐาน
อตุสาหกรรม อนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม  

นอกจากนี  ้การเปล่ียนแปลงในทางลบใดๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทจัดการกับ กฟผ. อาจเป็น
อปุสรรคต่อความสามารถของบริษัทจดัการในการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ แต่
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการเช่ือว่าการเข้ามามีส่วนได้เสียในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. จะช่วยทําให้ กฟผ. ควบคุม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
สามารถสร้างผลการดําเนินงานที่มัน่คง โดย กฟผ. จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวมฯ ในสดัส่วน
จํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุรวมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นบั
จากวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. หยดุ ระงบั หรือไม่
ดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อม
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จ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา กฟผ. และ มีสิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ 
วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และ
ใช้สิทธิในการเรียกคา่ปรับกรณีผิดสญัญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการ
เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่
กองทนุรวมฯ  

 
4.2.4 การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการขาดแคลน

แหล่งเชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทาํให้สัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สุดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ   

(ก) การที่รายได้หลักของกองทุนรวมฯ ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และใน
กรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการนําส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้ 
และสภาพคลอ่งของกองทนุรวมฯ   

อย่างไรก็ดี ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. จงใจไม่นําส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกันและปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
กฟผ. ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาในการท่ีไม่ปฏิบติัหน้าที่ข้างต้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา กฟผ. และสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ กฟผ. ชําระมลูค่ารวมของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา 
โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จากกองทนุรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ  

ภายใต้มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. กฟผ. ได้กําหนดความคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ว่าทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่
ตกอยู่ภายใต้บังคับคดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถนําทรัพย์สินของ 
กฟผ. มาบงัคบัชําระหนีไ้ด้สําหรับกรณีที่ กฟผ. ไม่ปฏิบติัหน้าที่ของตนตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการเช่ือว่าความเส่ียงดงักล่าวนัน้อยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งโดยเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็นผู้ นําในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัอย่างย่ิงในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจําหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย นอกจากนี  ้กฟผ. มี
ความสําคญัต่อความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต้การ
กํากบัดแูลของกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั  
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(ข) การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอาจก่อให้เกิดก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายได้ และสภาพคลอ่งของกองทนุ
รวมฯ 

กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระทําการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัหน้าที่ของตนตามสญัญาการเข้า
ลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เช่น การไม่ดําเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 หรือไม่ส่งหนงัสือแจ้งให้กองทุนรวมฯ ทราบเม่ือ กฟผ. ทราบถึงเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 หรือการไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงต่างๆ ที่ให้ไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยการไม่ปฏิบติัตามนัน้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายของ กฟผ. ที่นําส่งให้กับกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของกองทุน 
รวมฯ  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่ปรากฏว่า กฟผ. ไม่ปฏิบติัตาม
สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและเป็นเหตใุห้ กองทุนรวมฯ ได้รับความเสียหาย กองทุน
รวมฯ ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้จาก กฟผ. ได้ นอกจากนี ้หากการไม่
ปฏิบติัตามสญัญาข้างต้นของ กฟผ. นัน้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
กองทนุรวมฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาไปยงั กฟผ. และเรียกร้องให้ กฟผ. ชําระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ 
ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวม
ฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญาโดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิด
สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูค่าการเข้าลงทุน
คงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการเช่ือว่าความเส่ียงดงักล่าวนัน้อยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่
จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินท่ีแข็งแกร่งโดยเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
น่าเช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ  
อีกทัง้ กฟผ. ยังเป็นผู้ นําในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัอย่างย่ิงในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจําหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย นอกจากนี  ้กฟผ. มี
ความสําคญัต่อความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต้การ
กํากบัดแูลของกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั 

(ค) การขาดแคลนแหล่งเชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจทําให้
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ของ กฟผ. ขึน้อยู่กับการจัดหาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
เชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ อาจทําให้ กฟผ. ไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ กฟผ. จําเป็นต้องหยุดผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราวหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่ต่ํากว่าปริมาณท่ีควรจะผลิตได้ โดย กฟผ. 
มีความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก ปตท. เป็นผู้จัดจําหน่ายเชือ้เพลิงใน
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ประเทศในลกัษณะผูกขาด และเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได้ หาก ปตท. ไม่สามารถจดัสง่ก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีกําหนด
ในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ อาจทําให้การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ของ กฟผ. หยดุชะงกัได้ 

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ดําเนินการลงทนุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ด้วยเหตุที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ซึ่งเดิมถูก
ออกแบบรองรับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊าซฝ่ังตะวนัตกเท่านัน้ จึงทําให้เกิดความเส่ียงในกรณีที่แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตกเกิดปัญหาหรือต้องหยุดซ่อม อนัทําให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ไม่สามารถ
เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีแผนปรับเปล่ียนโดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas 
Turbine เพื่อให้โรงไฟฟ้านีส้ามารถรองรับก๊าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติตะวนัตก 
และแหล่งก๊าซธรรมชาติตะวนัออก เพื่อส่งเสริมความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองและเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ดําเนินการตามแผนดงักลา่วแล้วเสร็จในเดือน ธนัวาคม 2557  

นอกจากนี  ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่
สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1  กฟผ. ตกลงที่จะชําระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่ากับค่าเฉล่ียของรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ดงักลา่วไม่นบัรวมระยะเวลาซึง่มีการซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1  

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมฯ อาจมีความเส่ียงในกรณีที่สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุ
ลงเม่ือปรากฏเหตกุารณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยาวสําหรับการ
บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ได้ และการท่ีไม่มีเชือ้เพลิงนัน้ส่งผลกระทบต่อการบริหารโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุที่ 1 อย่างมีนยัสําคญั โดยหากเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นและ กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หากเหตุดงักล่าวเกิดขึน้เพราะความผิดของ กฟผ. (เช่น กฟผ. ไม่ปฏิบติัตามหน้าที่ในสญัญาซือ้ขาย
ก๊าซธรรมชาติ) กองทุนรวมฯ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวนมูลค่ารวมของมูลค่าการเข้า
ลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ กองทุนรวมฯ ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยคํานวณจากวนัที่ กฟผ. 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ 
จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ หรือ 

(2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้โดยท่ีไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากบัจํานวนมลูค่ามลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัที่ กองทนุรวมฯ ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิก
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. ซึง่อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที่กองทนุรวม
ฯ ได้รับจากการลงทนุไม่เป็นไปตามประมาณการ 
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4.2.5 การขาดนํา้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาํคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ   

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 จําเป็นต้องใช้นํา้ดิบในระบบหล่อเย็น (Cooling 
System) และระบบปรับสภาพนํา้ (Pretreatment System) เพื่อผลิตนํา้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization) 
สําหรับใช้เป็นนํา้เติมเคร่ืองผลิตไอนํา้พลังความร้อน (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยความ
เส่ียงจากการขาดแคลนนํา้ดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยดุชะงกั ซึ่งความเส่ียงดงักล่าวอาจมาจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิดปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนทําให้
ปริมาณนํา้ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของกองทนุรวมฯ  

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้มีการจัดหาแหล่งนํา้เพื่อไว้ใช้สําหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ได้รับอนญุาตจากที่ประชมุคณะทํางานประสานและติดตามการขออนญุาตใช้นํา้ 
ครัง้ที่ 2/2554 ณ วนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้สามารถใช้นํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยาเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที่ 1 ได้ในปริมาณ 49,901 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่วนั โดยใช้นํา้ในระบบหลอ่เย็น 48,576 ลกูบาศก์
เมตรตอ่วนั และใช้ในระบบปรับสภาพนํา้ 515 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

และในกรณีที่แม่นํา้เจ้าพระยามีคา่ความเค็มสงู กฟผ. ได้ทําสญัญาขอใช้นํา้จากการประปานครหลวงเพ่ือใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 แทน และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 2 ได้ออกแบบระบบผลิตนํา้ให้
สามารถผลิตนํา้สําหรับระบบหม้อไอนํา้มีปริมาณเพียงพอในการใช้นํา้ในขบวนการผลิตไฟฟ้าได้ทัง้โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 2 

นอกจากนี ้ด้วยแหล่งนํา้ที่ใช้สําหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ที่มีการจัดเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอจึงทําให้ กฟผ. ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
นบัตัง้แต ่กฟผ. เร่ิมดําเนินการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 จนถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลากวา่ 4 ปี 

4.2.6 การที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาํคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจทําให้เกิดความเสียหายได้โดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ การ
ระเบิด  ท่อก๊าซร่ัว การฟุ้ งกระจายของก๊าซอันตราย  ภัยธรรมชาติ  รวมถึงเหตุที่ เกิดจากการกระทําของ
บคุคลภายนอกและเหตอุนัตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ไม่บ่อยครัง้นกัแต่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อบุคคล ทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อม การดําเนินธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ อย่างมี
นยัสําคญั  

แม้ว่ากองทุนรวมฯ จะได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จาก
การทําประกนัภยัภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็ตาม แต่ ในกรณีที่เงินสินไหมทดแทน
ซึง่ได้รับจากการประกนัภยัข้างต้นนัน้ น้อยกวา่รายได้คา่ความพร้อมจ่ายที่กองทนุรวมฯ น่าจะได้รับตามสญัญาการ
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เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็อาจส่งผลกระทบทําให้ผลตอบแทนที่กองทนุรวมฯ จะได้รับจากการลงทนุ
ไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้  

นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เกิด
ความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยดงันี ้

(1) ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจํานวน
มลูค่ารวมของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัที่ กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยคํานวณ
จากวนัที่ กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุ
รวมฯ จนถึงวนัที่ กฟผ. ชําระมลูค่าการเข้าลงทุนคงเหลือให้แก่ กองทุนรวมฯ โดยให้นําค่าสินไหมทดแทนซึ่ง 
กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความ
เสียหายของเค ร่ืองจักร  (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาชําระให้แก่
กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจํานวนท่ีกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ กฟผ. 
รับผิดชอบในจํานวนท่ียงัขาดอยู่ทัง้หมด  

(2) ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จํานวนมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยให้นําค่า
สินไหมทดแทนซึง่ กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุ
ชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มา
ชําระให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจํานวนท่ีกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ 
กฟผ. รับผิดชอบในส่วนที่ขาด ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทุนอาจจะไม่
เป็นไปตามประมาณการรายได้ 

4.2.7 การที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรเส่ือมสภาพเร็วกว่ากําหนดอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

 ปัจจัยที่มีผลสําคญัอย่างย่ิงต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคือสภาพของอุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัของโรงไฟฟ้า เช่น 
Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเคร่ืองผลิตไอนํา้จากพลังความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แม้ผลจากการศกึษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ที่ 1 ตามรายงานของท่ีปรึกษาด้านเทคนิคพบว่าสภาพของอุปกรณ์หลกัเหล่านีย้งัอยู่ในสภาพดีและมีอายุการใช้
งานครอบคลุมเกินกว่าอายุของสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย แต่บริษัทจดัการมองว่าอาจมี
ความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัเหล่านีเ้ส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติหากการบริหารจัดการและซ่อมบํารุงไม่
เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คณุภาพ ส่งผลให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือว่า กฟผ. มีมาตรการรองรับความเส่ียงดงักล่าว โดย กฟผ. ได้มีการจดัทําสญัญาการ
ให้บริการตลอดจนการจดัหาอะไหล่และชิน้ส่วนระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ สญัญา LTPA) กบั 
GE Energy Parts International LLC และ  General Electric International Operations Company, lnc. ทั ้ง นี ้
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เน่ืองจากทัง้ 2 บริษัทเป็นผู้ผลิต Gas Turbine Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ทําให้มีความเข้าใจ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทัว่โลกมายาวนาน  

นอกจากนี ้กฟผ. ยังให้ความสําคัญกับการดูแลเคร่ืองจักรเป็นอย่างดี โดยมีแผนการซ่อมบํารุงครัง้ใหญ่อย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อลดความเส่ียงจากการเส่ือมก่อนกําหนดของอุปกรณ์ต่างๆ โดยในระหว่างท่ีมีการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามที่กําหนดไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ดงันี ้

(1) ในช่วงระยะเวลาท่ี กฟผ. มีการปฏิบัติตามหรือปรับเปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะชําระรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายให้แก่ กองทนุรวมฯ โดยไม่มีการหกัลดรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพราะเหตทุี่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 
1 ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินงานเพราะเหตดุงักล่าว โดย Grid Code เป็นข้อตกลงด้านการปฏิบติัการการ
เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดงักล่าวได้
กําหนดวิธีการและขัน้ตอนการปฏิบติังาน เพื่อให้โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบติัเป็นเกณฑ์เดียวกนั ทัง้นี ้ตวัอย่าง
การปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้แก่ การปรับเปล่ียนมาตรวดักําลงัการผลิตไฟฟ้า 
การปรับเปล่ียนระบบการส่ือสารระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ หรือการ
ตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ต้อง
หยดุการดําเนินงานหรือ 

(2) ในช่วงที่มีการบํารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 ซึ่งกําหนดไว้ใน สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงท่ีจะชําระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่ง
คํานวณโดยอ้างอิงกําลงัผลิตไฟฟ้าในชัว่โมงสดุท้ายก่อนที่จะมีการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุที่ 1 ตามแผนการบํารุงรักษาดงักลา่ว 

 

4.2.8 การประกันภัยสําหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และรายได้ของกองทุน
รวมฯ 

ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ตกลงที่จะ
ดําเนินการจดัหาประกนัภยัตามประเภทซึง่ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัพึงมีตามท่ีกองทนุรวมฯ ร้องขอ 
โดยในการจดัหาประกนัภยันัน้ กฟผ. ตกลงที่จะให้กองทนุรวมฯ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากําหนดขอบเขต เง่ือนไข
และวงเงินประกนัภยั ทัง้นี ้กฟผ. จะดําเนินการจดัทําประกนัภยัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All Risks 
Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจากภยันํา้ท่วม 
(Flood) มีทุนประกันภัยไม่ต่ํากว่าการประเมินมูลค่าทดแทน (Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุที่ 1 ซึง่ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
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(2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้ มครองภัยที่ เกิดจาก (1) และ มี
ระยะเวลาคุ้มครองทัง้สิน้ 24 เดือน (Indemnity Period) โดยมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible) 
สงูสดุไม่เกิน 75 วนั ซึง่หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้รับการชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในช่วง 75 วนัแรก 
หลังเกิดเหตุซึ่งเป็นระยะเวลารับผิดส่วนแรกโดยขึน้อยู่กับเหตุการณ์ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้รับ
สินไหมทดแทนตัง้แต่วนัที่ 76 ถึง 24 เดือนหลงัจากเกิดเหต ุทัง้นี ้เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการ
ประกนัภยัดงักล่าว ภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะกําหนดให้ กฟผ. มีหน้าที่นํา
เงินซึ่งได้รับจากประกนัภยันีส้่งให้แก่กองทนุรวมฯ เป็นจํานวนเท่ากบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยไม่ชกัช้า 
แตไ่ม่เกิน 5 วนัทําการของ กฟผ. นบัแตว่นัที่ กฟผ. ได้รับเงินประกนัจากการประกนัภยัข้างต้น 

 (3) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ที่อาจได้รับความเสียหายจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 และ 

(4) ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึง่คุ้มครองถึงความเสียหายอนัเกิดจาก
หรือมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทางการเมือง 

โดยในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจเกิดกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยบาง
กรมธรรม์มิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจํานวน หรือความเสียหายบางรายการที่อาจเกิดขึน้โดยอยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์อาจมิได้ครอบคลมุในกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ ดงันัน้ ทนุประกนัภยัหรือสินไหมทดแทน
ที่จะได้รับอาจมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง หรืออาจมิได้รับเงินประกันภัยใดๆ เลย แต่
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงท่ีจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ชําระส่วนที่ขาด อนัเน่ืองมาจากเงินประกนัภยัที่ได้รับไม่เพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อใช้สําหรับการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 

ทัง้นี ้สําหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัซึง่จะให้ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 
1 เฉพาะสําหรับการหยดุชะงกัที่เกิดขึน้โดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรือเคร่ืองจกัร โดยการประกนัภยั
ดงักลา่วมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัมลูค่าทรัพย์ที่เอาประกนัภยั (Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของ
การชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible ตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน  และอาจมีกรณีที่กองทุนรวมฯ 
ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จากการหยดุชะงกัทางธุรกิจเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึน้เป็น
จํานวนเกินกว่าทุนประกันภัย นอกจากนีภ้ายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. สญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย กําหนดให้ กฟผ. ดําเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 30 
เดือนนบัจากวนัที่เกิดความเสียหายนัน้ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวอาจยาวนานกว่าจํานวนช่วงระยะเวลาท่ีกองทนุรวมฯ 
จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงผลการดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ที่ผ่านมาของ กฟผ. เม่ือเกิด
ความเสียหายขึน้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 พบว่า กฟผ. ใช้เวลาในการดําเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุที่ 1 โดยเฉล่ียไม่เกินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนบัจากเร่ิมทําการซ่อมแซม ดงันัน้ บริษัทจดัการ จึงเห็นว่า
ความเส่ียงที่ กองทนุรวมฯ จะได้รับเก่ียวกบัการประกนัภยันัน้อยู่ในระดบัต่ํา 
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4.2.9 การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบัการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นต้น อีกทัง้องค์กรกํากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนว
ปฏิบติัในการบงัคบัตามกฎหมายที่แตกต่างกนั โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทศันคติ
ของรัฐบาลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ กล่าวคือภายใต้สญัญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทาง
กฎหมายนัน้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อย่างร้ายแรง หรือ กฟผ. ต้องแก้ไข
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ในประการสําคญั หรือทําให้ กฟผ. ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างอื่น ซึง่เก่ียวข้อง
กบัการผลิตไฟฟ้าหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อค่าใช้จ่าย
หรือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏว่ามีการเลิกสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้รับมลูค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่ง
อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที่กองทนุรวมฯ ได้รับจากการลงทนุอาจจะไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้  

ทัง้นี  ้หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือการตีความกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ใช้บงัคบั กองทุนรวมฯ อาจจําเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรือต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
เพิ่มเติม โดยการปฏิบติัตามข้อกําหนดดงักล่าวอาจทําให้ต้นทุนของกองทุนรวมฯ สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

4.2.10 การนัดหยุดงาน การเรียกร้องและข้อพิพาทต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. และการคัดค้านจาก
สาธารณชนในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

พนกังานของ กฟผ. ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อาจมีการนดัหยดุงานอนัเน่ืองมาจากการ
เรียกร้องค่าแรงที่เพิ่มขึน้ หรือข้อพิพาทต่างๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารและจดัการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชดุที่ 1 และอาจมีผลกระทบตอ่รายได้คา่ความพร้อมจ่าย ซึง่เป็นรายได้หลกัของกองทนุรวมฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนรวมฯ สามารถท่ีจะ
เรียกร้องคา่เสียหายที่เกิดขึน้ จาก กฟผ. ได้เพราะเหตทุี่ กฟผ. ไม่ปฏิบติัตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความ
พร้อมจ่าย 

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กฟผ. เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนกังานในองค์กร ที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เสมอมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั และในอดีตตัง้แต่
เร่ิมดําเนินการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ยงัไม่เคยเกิดเหตกุารณ์การนดัหยดุงาน การเรียกร้องและข้อพิพาท
ตา่งๆ กบัพนกังานของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจดัการ จงึเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยู่ในระดบัต่ํา 

 นอกจากนี ้ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ผ่านมา ได้เคยมีการคดัค้านการก่อสร้าง พัฒนาและ
การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าบางแห่งของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอ้างว่าการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดล้อมและต่อการเกษตรกรรม วฒันธรรมและการดําเนินชีวิตในท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น ได้มีการต่อต้านการ
ดําเนินงานของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนปากมูลซึ่งผู้อาศยัและชาวประมงได้กล่าวหาว่าการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าได้สง่ผลกระทบหลายประการซึง่รวมถึงวิถีชีวิตในการจบัปลาในท้องถ่ินดงันัน้ กองทนุรวมฯ จงึอาจมีความ
เส่ียงเก่ียวกบัการคดัค้านจากสาธารณชนในการดําเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม และสงัคม 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 โดย กฟผ. ได้สร้างมาตรการจดัการในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคํานึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล 
จัดทํารายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบ ติดตามตรวจสอบการจัดการส่ิงแวดล้อม และติดตามการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถกําหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันท่วงที และ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 3 ปี นับตัง้แต ่
กฟผ. เร่ิมดําเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่เคยปรากฏว่ามีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทจากประชาชน
อย่างมีสาระสําคญัจนทําให้ต้องหยดุดําเนินงานโรงไฟฟ้าดงักลา่ว โดย กฟผ. ได้มีการดําเนินการด้านชมุชนสมัพนัธ์
กบัประชาชนในพืน้ที่บริเวณท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง ด้วยการอธิบายและ
ให้ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการป้องกนัและดแูลส่ิงแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจและเช่ือถือในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดงักล่าว
ของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจดัการ จงึเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยู่ในระดบัต่ํา 

4.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.3.1 ตลาดสาํหรับการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน  

บริษัทจดัการได้ดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จํานวนเงินค่าจองซือ้ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี)้ เป็น
กองทนุรวมกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลกัทรัพย์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้องดําเนินการภายใน 
15 วนัทําการ นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใดๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขาย
หน่วยลงทนุได้ในราคาท่ีต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทุนอาจมีการซือ้ขายในตลาดรองในราคาที่ต่ํากว่าราคา
เสนอขายครัง้นีซ้ึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนัน้ ผล
การดําเนินงานของกองทนุรวมฯ และสภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

เน่ืองจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยนัน้ เป็นตลาดใหม่ที่ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา ประกอบ
กบัเน่ืองจากกองทนุรวมฯ เป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุปิดซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพคลอ่งในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐาน
ของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการ
ซือ้ขายในตลาดรองและขาดอปุสงค์โดยทัว่ไปของผู้ลงทนุ รวมทัง้อาจส่งผลให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุไม่สะท้อนผล
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ประกอบการที่แท้จริงของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ยังทําให้ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ 
โดยการเปรียบเทียบกบักองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ บริษัทจดัการจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่า ตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยจะมีการพฒันาเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสงู
สําหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

4.3.2 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคา
เท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจมีการซือ้ขายกนัในราคาท่ีต่ํากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้นี ้ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ซึง่รวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 มมุมองต่อศกัยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมฯ รวมถึงอุตสาหกรรมการไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฯ ที่ เกิดขึน้จริงกับที่ มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

 การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัคําแนะนําหรือประมาณการของนกัวิเคราะห์ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

 มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลกัทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ใน
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า 

 ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในหน่วยลงทนุ 

 การขายหรือเจตนาที่จะขายหน่วยลงทนุจํานวนมากโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
อื่น 

 การเปล่ียนแปลงในอนาคตเก่ียวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทัง้ในกรณีทัว่ไปและโดยเฉพาะ
ในกรณีที่เก่ียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทย และการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

 คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ 

 ความผนัผวนของตลาด ซึง่รวมถึงความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ และ 

 การที่กองทนุรวมฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทัง้หลายข้างต้น อาจทําให้ราคาตลาด และอปุสงค์ของหน่วยลงทนุมีความผนัผวนอย่างมาก หรือทําให้มี
การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาท่ีสูงกว่าหรือต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน ในกรณีที่
กองทุนรวมฯ มีการเก็บเงินกําไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็นเงินทุน
หมุนเวียน หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมฯ มากกว่าราคาตลาด
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ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ในกรณีที่ไม่มีการกนัเงินกําไรไว้เป็นเงินทุนสํารอง ก็ยงัอาจไม่ได้ทําให้ราคาตลาด
ของหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ตามไปด้วย การที่กองทนุรวมฯ ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาด
ในด้านกําไรและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจํากัดหรือทํา
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้อย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ นอกจากนี  ้ในอดีต เม่ือราคาตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ ถือหุ้ นใน
บางครัง้อาจดําเนินการฟ้องร้องบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ในคดีหลกัทรัพย์แบบกลุ่ม (Class Action) หากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายใดรายหนึง่ดําเนินการฟ้องร้องกองทนุรวมฯ อาจทําให้กองทนุรวมฯ ต้องมีคา่ใช้จ่ายจํานวนมากในการแก้
ต่างคดี หรือหากกองทนุรวมฯ แพ้คดี กองทนุรวมฯ อาจต้องจ่ายเงินค่าเสียหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้องคดี
ดงักลา่วอาจหนัเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจากธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้จํานวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทนุรวมฯ หรือมีการชําระบญัชีกองทุนรวมฯ นัน้มี
ความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุของตนในหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด  

นอกจากนี ้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวมซึง่รวมถึงกองทนุรวมฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทําให้กองทุนรวมฯ และ/
หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ มีภาระภาษีเงินได้ กฟผ. ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินภาษีดงักล่าว ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ รวมทัง้การลงทุนใน
กองทุนรวมฯ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนรวมฯ น้อยลงหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึน้ 

4.3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจํานวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุนได้ 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี  ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้นี  ้กฟผ. ได้ตกลงกับบริษัท
จัดการในนามของกองทุนรวมฯ ที ่จะถือครองหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้วทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทําการซือ้ขายเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายใต้
ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว กฟผ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทนุได้หลงัวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญัโดย กฟผ. หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั
เกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทนุในจํานวนมากในตลาดหลกัทรัพย์หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุใน
ครัง้นี ้หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี  ้การขายดังกล่าวอาจทําให้การเพิ่มทุนของกองทุนรวมฯ ด้วยการออกหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาท่ีกองทนุรวมฯ เห็นสมควร ทําได้ยากขึน้ 
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4.3.4 กฟผ. ซึ่ งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน จะมีสิทธิออกเสียงอย่างมี
นัยสาํคัญบนกิจกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทําการซือ้ขายเสร็จสิน้ นอกจากนีภ้ายใต้
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ในฐานะเจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1จะยงัคงมี
อํานาจควบคมุและบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ดงันัน้ กฟผ. จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอย่าง
มีนัยสําคัญในกรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียง
อย่างมีนยัสําคญัในการถอดถอนบริษัทจดัการ  

ดงันัน้ ผลประโยชน์ของ กฟผ. อาจแตกต่างและขดักบัผลประโยชน์ของ กองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่น 
โดยหาก กฟผ. ไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และกองทนุรวมฯ อาจไม่ได้รับการชดเชยบางส่วนหรือทัง้หมด ซึ่ง
จะมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ 

4.3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงนิปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับการจ่ายเงนิปัน
ผลได้ 

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทนุรวมฯ ได้รับขึน้อยู่กับหลายปัจจยัซึ่งรวมถึงจํานวนชัว่โมงความพร้อมในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ในกรณีที่รายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทนุรวมฯ อาจ
ได้มาหรือถือครองในภายหลงัไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ จะทําให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของ
กองทนุรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทนุรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบัของ
อตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ได้ อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าระดบัของเงิน
ปันผลจะเพิ่มขึน้ในภายหลงัหรือจะคงที่ หรือรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะเพิ่มสงูขึน้ หรือการลงทนุในอนาคตจะทํา
ให้รายได้ของกองทนุรวมฯ ซึ่งนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ในอดีตที่ผ่านมาของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 มีความผนัผวนต่ํา และรายได้ที่กองทนุรวมฯ จะได้รับคือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ซึ่งขึน้อยู่กบัความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโดยไม่ขึน้อยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ซึ่งมีการกําหนดไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

4.3.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เน่ืองจากกองทนุรวมฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันัน้ จึงไม่มีหลกัประกนัวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุของตนได้เท่ากบัราคาที่ได้ซือ้หน่วยลงทนุมา หรือจําหน่ายได้ในราคาใดๆ และไม่มี
หลักประกันว่าจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
ตลาดหลกัทรัพย์เท่านัน้ 
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4.3.7 จํานวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจํานวนที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้

หากมีการเลิกกองทนุรวมฯ ซึง่ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ที่กองทนุรวมฯ ต้องเลิก และเง่ือนไขในการจําหน่ายทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินที่ลงทนุไปทัง้หมดหรือบางสว่น 

4.3.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมตขิองที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้  

ภายใต้ เอกสารโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  บ ริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติ  ของที่ ป ระชุม 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ด้ วยคะแนน เสี ย งไม่ น้ อยกว่ า ร้อยละ  50 ของจํ าน วนห น่ วยลงทุ นทั ง้หมด  ทั ง้ นี ้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ อย่างไรก็ตาม กฟผ. ซึ่งถือหน่วย

ลงทุนจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดในกองทุนรวมฯ จะมีอิทธิพลอย่างมากใน

การลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ สํานกังาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) บริษัท

จดัการไม่จดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทําดงักล่าว

อาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการแก้ไขให้

ถกูต้องตามคําสัง่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจดัการขาดคณุสมบติัการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

4.3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งทาํให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเป็นเหตุให้สํานักงาน 

ก.ล.ต. เพกิถอนการอนุมัตกิารจัดตัง้กองทุนรวมฯ 

หลงัจากวนัที่จดทะเบียนกองทนุรวมฯ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้อาจทําให้บริษัทจดัการต้องเลิก

กองทนุรวมฯ 

 กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัที่จดทะเบียน
กองทนุรวมฯ โดยคิดเป็นมลูคา่ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่สําเร็จ หรือกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถหาเงินทนุเพื่อซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานได้ 

 จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย 

 เม่ือมีการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ และบริษัทจดัการนําเงินไปลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมฯ จนทําให้กองทุนรวมฯ มีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 2,000 ล้านบาทเม่ือคํานวณจากมลูค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

 ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน กองทุนรวมฯจําหน่ายสิทธิในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย และบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมี
มลูคา่รวมกนัไม่น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ  

 สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมฯ 
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เม่ือมีการเลิกกองทนุรวมฯ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินจองซือ้หน่วยลงทนุคืนเต็มจํานวนเน่ืองจากกองทนุรวม
ฯ ต้องดําเนินการชําระบญัชีซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมฯ จะถกูหกัก่อนที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  

4.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้กองทนุรวมฯ อาจออกหน่วยลงทนุเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ที่ต่ํากว่ามลูค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่ามลูค่า
หน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายนัน้ อาจสง่ผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทนุลดลง 

4.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความสาํเร็จ 

ในกรณี ที่ มี เหตุ ก ารณ์ อ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่ ง  ห รือหลาย เหตุ ก ารณ์ ดั งต่ อ ไป นี เ้กิ ด ขึ น้  อาจทํ า ให้ การ 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ ไม่ประสบความสําเร็จ 

 ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใช้สิทธิของตนตามสญัญาการแต่งตัง้ผู้จดัการการ
จดัจําหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้าที่ทัง้หลายของตนภายใต้สญัญาดงักลา่ว หรือ 

 การจําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามข้อกําหนดการจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าว หรือการกระจายการถือหน่วยลงทนุโดยผู้ลงทนุรายย่อยตามหลกัเกณฑ์และระเบียบที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เม่ือมีกรณีดังกล่าวเกิดขึน้ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ ได้ และต้อง

ดําเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ 

4.3.12 ความเส่ียงเกี่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เม่ือมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะดําเนินการจดทะเบียน

หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคํา

ขอจดทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วนัหลงัจากบริษัทจดัการย่ืนคําขอจดทะเบียนที่ถกูต้องครบถ้วนให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทนุจะเร่ิมทํา

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 2 วนัทําการ เว้นแต่ผู้ จดัการตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี ้เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนที่เสนอ

ขายในครัง้นีจ้ะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดย

การทํารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เท่านัน้  
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4.3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินปันผลที่ได้จาก
กองทุนรวมฯ เมื่อได้มีการย่ืนเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและผู้ ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบบัลงวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (ฉบบัที่ 544) และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดให้บริษัทจัดการ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขบางประการ อีกทัง้จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้บคุคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสําหรับเงินปันผลที่
ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว กองทุนรวมฯ และบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นเท่าที่กองทุน
รวมฯ และบริษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเองเพื่อที่กองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

โดยหากกองทนุรวมฯ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ได้รับข้อมลู
ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้จาก
เงินปันผลท่ีได้รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฯ และประโยชน์ทางภาษีที่คาดว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็น
บคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทัง้นี ้ในกรณี
ดงักล่าวหากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ย่ืนเสียภาษีเงินได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้อาจมีความรับ
ผิดทัง้ทางแพ่งและอาญา 

5)  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
      (1)  กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การลงทนุ/กองทนุที่มีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5   ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ 
  -ไม่มี- 
 (2)  กรณีที่กระทบต่อการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ อย่างมีนยัสําคญั 
  -ไม่มี-            

 
 

 6)  ข้อมูลสาํคัญอย่างอ่ืน 
 ข้อมลูอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 
 -ไม่มี- 
 กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกัที่กองทนุลงทนุ และกระทบตอ่การดําเนินงานของ 
 กองทนุ ให้ระบเุร่ืองดงักลา่วด้วย รวมทัง้การดําเนินการของผู้จดัการกองทนุในการจดัการเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้ 
 หากมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ให้ระบดุ้วย 
 -ไม่มี- 
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7)  ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 
 7.1   ข้อมลูหน่วยลงทนุ หลกัทรัพย์ ตราสารที่กองทนุ/กองทนุเป็นผู้ออก 
   7.1.1  ข้อมลูหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ ให้ระบรุายละเอียดของเงินทนุโครงการมลูคา่ที่ตราไว้จํานวนประเภทและ

ราคาของหน่วยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี) มลูคา่ตอ่
หน่วย ณ ปัจจบุนั 

 (1) จํานวนหน่วยลงทนุ   :   2,085,500,000 หน่วย 

  (2) เงินทนุโครงการ  :  20,855,000,000 บาท 

  (3) มลูคา่ที่ตราไว้   :  10.00 บาท 

  (4) ราคาของหน่วยที่เสนอขาย   :  10.00 บาท 

  (5) ราคาเสนอขายวนัแรก  :  10.00 บาท 

  (6) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั   

  (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562)  :  20,266,889,000 บาท 

  (7) มลูคา่ราคาท่ีตราไว้ ณ 31 ธ.ค.2562 :   9.718 บาท 
   7.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด (ณ สิน้ปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ, ราคาต่ําสดุ, มลูคา่ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization), มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนั (Trade Volume) และคา่ NAV ของ
กองทนุ ณวนัต้นปีและวนัสิน้ปี เป็นต้น 

     ราคาปิด ณ สิน้ปี        : 12.40   บาท/หน่วย 
   ราคาปิดสิน้วนัสงูสดุ    : 13.80   บาท/หน่วย 

      ราคาปิดสิน้วนัต่ําสดุ       :  11.20  บาท/หน่วย 
      มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  25,860,200,000.00 ล้านบาท  

 มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียทัง้ปี (Trade Volume)   : 37,302,785.00  บาทตอ่วนัทําการ 
      คา่ NAV ของกองทนุ ณ 31 ม.ค. 2562   : 10.4668  บาท/หน่วย 
      คา่ NAV ของกองทนุวนัสิน้ปี 31 ธ.ค. 2562  : 10.1249  บาท/หน่วย 
   7.1.3  กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่หน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด (share class) ให้ระบรุายละเอียดของหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนิดที่มีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกตา่งกนั 
       -ไม่มี- 
   7.1.4  กรณีที่กองทนุรวมมีการลดทนุจดทะเบียน หรือลดมลูคา่หน่วยลงทนุ ให้มีการระบรุายละเอียดเก่ียวการลด

เงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้
(ก) เหตแุห่งการลดทนุจดทะเบียน 

-  เป็นการจ่ายคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุซึง่ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็น
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยลงทนุที่ลดแต่ละครัง้ 
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ประวัติการลดทุน

ผลการ วันปิดสมุด วันจ่าย

ดําเนินงานงวด ทะเบียน เงินลดทุน

จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 1 เม.ย.59 ถึง30 มิ.ย.59 20,855.00 10 127.22 0.061 20,727.78 9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59

2 1 ก.ค.59 ถึง30 ก.ย.59 20,727.78 9.939 460.90 0.221 20,266.89 9.718 30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หลังการลดเงินทุนครั้งท่ี

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ก่อนการลดเงินทุน

จํานวนเงินทุน

จดทะเบียนท่ีลด

 

เหตแุห่งการลดทนุ สภาพคลอ่งสว่นเกินจากคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย 
 (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ประวัติการลดทุน

ผลการ วันปิดสมุด วันจ่าย

ดําเนินงานงวด ทะเบียน เงินลดทุน

จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 1 เม.ย.59 ถึง30 มิ.ย.59 20,855.00 10 127.22 0.061 20,727.78 9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59

2 1 ก.ค.59 ถึง30 ก.ย.59 20,727.78 9.939 460.90 0.221 20,266.89 9.718 30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หลังการลดเงินทุนครั้งท่ี

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ก่อนการลดเงินทุน

จํานวนเงินทุน

จดทะเบียนท่ีลด

 

เหตแุห่งการลดทนุ สภาพคลอ่งสว่นเกินจากคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย 
7.2 กรณีที่กองทุนออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี(้เช่น หุ้นกู้ หรือ REIT BOND)ให้อธิบายลักษณะสาํคัญของ

หลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จาํนวนมูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไข
อ่ืนที่เป็นสาระสาคัญ ณ สิน้ปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเช่ือถือครัง้หลังสุดของ REIT bond หรือผู้คํา้
ประกันการชาํระหนีต้ามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี 

 -ไม่มี- 
 
7.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 -ไม่มี- 

7.3.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจาํนวนหน่วยและร้อยละเม่ือเทยีบกับหน่วยที่ลงทุน 
     

รายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562     
 

ลาํดับ ผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย % ของทัง้หมด 
1 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000.00   25.00  
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 171,553,000.00 8.226  
3. บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 147,571,700.00 7.076  
4. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000.00   6.138  
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จํากดั 61,026,500.00  2.926  
6. บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  30,828,600.00  1.478  
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ลาํดับ ผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย % ของทัง้หมด 
7. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั 30,781,100.00   1.476  
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั 28,421,500.00  1.363  
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 25,827,600.00  1.238  
10. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 19,000,000.00   0.911  

 

   7.3.2  ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)  

 

                         1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25% 
        
 

   7.3.3  กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนด นโยบายการจัดการ
หรือการดาํเนินงานของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทุนอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้า
เป็นกรรมการที่มีอาํนาจจัดการ 

       - ไม่มี – 
 
 7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 
   7.4.1  ระบุนโยบายที่จ่ายผลตอบแทนของกองทนุรวมที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วย ทัง้ในรูปแบบเงนิปันผลและ

การลดเงนิทนุจดทะเบียน: 
กองทนุรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ในกรณีที่กองทนุรวม
ฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็นครัง้คราว) 
ภายใน 90 วันนับแต่ว ันสิน้รอบบัญชีที ่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีที ่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้ 
โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบถึงเหตุจําเป็นดังกล่าว ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

“กําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงกําไรสทุธิของกองทนุรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การหักกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 
รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานะเงินสดของกองทนุรวมฯ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงินสํารองที่กนัไว้เพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ของกองทนุรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ตามแผนที่กําหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการ
จดัการกองทุนรวมฯ และหนังสือชีช้วน หรือที่บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
หรือตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุติั 



 

45 
 
 

(ค) การหกัด้วยรายการเงินสํารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมฯ  

(ง) การหกัด้วยรายการเงินสํารองท่ีกนัไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ให้สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทนุในลําดบัแรก ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ ไม่มีการแบง่แยกประเภท
หน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายมีสิทธิได้รับหน่วยลงทนุเท่ากนัทกุราย 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึน้ (Unrealised Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันสํารองตามรายการตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) 
ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลพัธ์ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(2) ในกรณีที่กองทนุรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมได้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
กําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ ใน
อนาคต บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามนัน้ ในกรณีดงักลา่ว ถือวา่บริษัทจดัการดําเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันใน
งวดถดัไป ตามเง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ 

วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่สิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เก่ียวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอตัราเงินปันผลที่จะจ่าย
ด้วยวิธีการดงันี ้  

(ก) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
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(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเท่านัน้ที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามท่ี
กฎหมายกําหนด บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทนุรวมฯ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรูปของหน่วยลงทนุได้ 

การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับ
ตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนรวมฯ มีความ
จําเป็นต้องใช้และกองทนุรวมฯ ลดทนุจดทะเบียน 

   ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระทําได้เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ 
อย่างชดัแจ้ง 

กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ  โดยวิธีการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลในคราว
ใดๆ จากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ  และ/หรือจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทนุรวมฯ ซึง่ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยให้บริษัทจดัการดําเนินการลดทนุ
จดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึน้ประจํางวดปีบญัชี
ดังกล่าวนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการได้ชีแ้จงเป็นหนังสือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือได้
เปิดเผยเหตดุงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไว้ก่อนแล้ว ทัง้นี ้การลดทนุของกองทนุรวมฯ ซึง่เป็นไปตามท่ีกล่าวมา
นี ้ให้บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไปได้ทันทีโดยไม่จําต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
คราวอีกแตอ่ย่างใด 

(2) กองทนุรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุรวมฯ ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่
แล้ว 
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(3) กองทนุรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทนุรวมฯ  

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ  

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่
สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวได้ บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวมฯ โดยไม่ชกัช้า  

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระทําโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทุนหรือลดจํานวน
หน่วยลงทุน และจะเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทนุโดยไม่หกัเงินที่เฉล่ียคืนดงักลา่วจากกําไรสะสมของกองทนุรวมฯ 

       

 7.4.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิคืนทุน ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล  
 

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 6 ก.ค.2558 – 30 ก.ย.2558 229,405,000 0.1100 30 พ.ย.2558 16 ธ.ค.2558 

2 1 ต.ค.2558 – 31 ธ.ค.2558 239,832,500 0.1150 29 ก.พ.2559 14 มี.ค.2559 

3 1 ม.ค.2559 – 31 มี.ค.2559 625,650,000 0.3000 31 พ.ค.2559 14 มิ.ย.2559 

4 1 ก.ค.2559 – 30 ก.ย.2559 208,550,000 0.1000 30 พ.ย.2559 15 ธ.ค.2559 

5 1 ต.ค.2559 – 31 ธ.ค.2559 250,260,000 0.1200 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 

6 1 ม.ค.2560 – 31 มี.ค.2560 375,390,000 0.1800 30 พ.ค.2560 13 มิ.ย.2560 

7 1 เม.ย.2560 – 30 มิ.ย.2560 437,955,000 0.2100 31 ส.ค.2560 14 ก.ย.2560 

8 1 ก.ค.2560 – 30 ก.ย.2560 437,955,000 0.2100 30 พ.ย.2560 15 ธ.ค.2560 

9 1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค.2560 396,245,000 0.1900 2 มี.ค.2561 15 มี.ค.2561 

10 1 ม.ค.2561 - 31 มี.ค.2561 428,570,250 0.2055 31 พ.ค.2561 15 มิ.ย.2561 

11 1 เม.ย.2561 - 30 มิ.ย.2561 364,962,500 0.1750 31 ส.ค.2561 14 ก.ย.2561 

12 1 ก.ค.2561 - 30 ก.ย.2561 444,211,500 0.2130 30 พ.ย.2561 14 ธ.ค.2561 

13 1 ต.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561 409,800,750 0.1965 1 มี.ค.2562 15 มี.ค. 2562 

14 1 ม.ค.2562 – 31 มี.ค.2562 417,700,000 0.2000 31 พ.ค.2562 14 มิ.ย.2562 

15 1 เม.ย.2562 – 30 มิ.ย.2562  375,390,000 0.1800 29 ส.ค.2562 16 ก.ย.2562 

16 1 ก.ค.2562 – 30 ก.ย.2562 437,955,000 0.2100 2 ธ.ค.2562 16 ธ.ค.2562 

17 1 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562 396,245,000 0.1900 2 มี.ค.2563 16 มี.ค.2563 
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ประวัตกิารเพิ่มทุน 

           -ไม่มี- 
 
       ประวัตกิารลดทุน / เหตุแห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน   

ครัง้ที่ ผลการดําเนินงาน(งวด) จํานวน(บาท/หน่วย) จํานวน(บาท) วนัปิดสมดุ วนัลดทนุ 
1. 1 เม.ย.2559 – 30 มิ.ย.2559 0.061 127,215,500 2 ก.ย.2559 16 ก.ย.2559 
2. 1 ก.ค.2559 – 30 ก.ย.2559 0.221 460,895,500 30 พ.ย.2559 16 ธ.ค.2559 

เหตแุห่งการลดทนุ : สภาพคลอ่งสว่นเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจําหน่าย 
 *หมายเหต*ุ กองทนุรวมลดเงินทนุจดทะเบียน จากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวม ซึง่ไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ตามมติเวียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 10 พ.ย. 2559 

 
  8) โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจัดการ  
8.1.1  ช่ือที่อยูบริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

   เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 
   เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  
   ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
    กรุงเทพมหานคร 10120   

         โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
         https://www.ktam.co.th 
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8.1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 
  

ข้อมลู ณ ธนัวาคม 2562 
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8.1.3 โครงสร้างการจัดการ Organization Chart / Management Structure 
 

 
๏ คณะกรรมการบริษัท  

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นาย ธวชั  อยู่ยอด                    ตําแหน่ง     กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ            ตําแหน่ง     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายลวรณ  แสงสนิท                ตําแหน่ง     กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสรุพล โอภาสเสถียร           ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายธนธชั  หงส์ค ู            ตําแหน่ง กรรมการ 
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7. พลตํารวจโท จารุวฒัน์  ไวศยะ ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ตําแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ 

๏ คณะผูบ้ริหาร 
1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ  

2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ          ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
3. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุสํารองเลีย้งชีพ      
4. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์   ตําแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
5. น.ส.วรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์   ตําแหน่ง  รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานปฏิบติัการ 
 
 

ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ , ผูจ้ดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

• ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 31 ปี / 8 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) , ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และผู้จดัการกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
 คุณสมบัตหิลัก   

- กําหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบติังานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุเพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทนุส่วนบคุคลให้สอดคล้องกบันโยบาย
ของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติั  จดัตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   
2557- ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย 
2553 - 2557   รองกรรมการผู้จดัการ, สายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บลจ.กรุงไทย 
2543 - 2552   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์,  

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
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2542 - 2543    ผู้อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภทัร จํากดั 
2538 - 2542   ผู้อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
2533 - 2538    รองผู้อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซิตีแ้บงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  
การศึกษา      
2529   ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (เอก: เศรษฐศาสตร์), University of Missouri Columbia, USA  
2526    ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน    
กรรมการผู้จดัการ , บลจ.กรุงไทย  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

ไพรัช มิคะเสน 

ตําแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 22 ปี / 8 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 คุณสมบัตหิลัก   
- รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้นําเสนอลูกค้าถึงแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์(REIT) ,
ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติัจดัตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   
  2556- ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2553 – 2556       ผู้อํานวยการอาวโุส, ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, 

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2547 – 2553       ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 
2546 – 2547       ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2546       เจ้าหน้าที่สินเช่ือ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

การศึกษา    
2540     ปริญญาโท:  MS. Finance (สาขาวิชาการเงิน), University of Colorado at Denver, 
2539    ปริญญาโท:  บริหารธุรกิจ (เอก: การเงิน), University of Denver 
2536    ปริญญาตรี:  บริหารธุรกิจ (เอก: การธนาคาร), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
 
การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย   ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
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   ผู้จัดการกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
 

กฤษณ์ ณ สงขลา  

ตําแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้     16 ปี  
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
ประสบการณ์   
  2554 - ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายลงทนุ – งานลงทนุในตราสารหนี,้  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2551 – 2554      ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายลงทนุ – งานลงทนุในตราสารหนี ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2549 – 2551      รษก. ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายลงทนุ – ตราสารหนี ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2548 – 2549      ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทนุ – ตราสารหนี,้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2545 – 2547      ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทนุตราสารหนี ้สายงานจดัการลงทนุ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2543 – 2544      หวัหน้าสว่นบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารหลกัทรัพย์และจดัการการลงทนุ,  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
  2539 – 2542      หวัหน้าสว่นพฒันาตราสารหนี ้สํานกับริการตลาดทนุ, ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2537 – 2539      ผู้ช่วยหวัหน้าส่วนลงทนุ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
2535 – 2537      หวัหน้าแผนกหลกัทรัพย์อื่น สว่นลงทนุหลกัทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
2533 – 2535       พนกังานบริหารเงิน, สว่นลงทนุหลกัทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
2530 - 2533        พนกังานบญัชี, การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค จ.นครราชสีมา 

การศึกษา    
2548     ปริญญาโท:  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2539    Mini Master of Financial Economic, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2528    ปริญญาตรี:  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) , มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุ, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน, บลจ.กรุงไทย    
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ภควัต เมธีไตรรัตน์ 

ตําแหน่ง ผูช่้วยผูอํ้านวยการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้ 10  ปี  
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
ประสบการณ์   
  2560 - ปัจจบุนั   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน,  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2559 – 2560      ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศและทางเลือก  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จํากดั 
  2556 – 2558      ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ  

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  2554 – 2556      Wealth Manager, ธุรกิจกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั  
  2553 – 2554      เจ้าหน้าที่ธุรกิจสมัพนัธ์, สายลกูค้าธุรกิจรายใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
การศึกษา    

2552                    ปริญญาโท:  MS Finance, The University of Warwick, UK 
2551                    ปริญญาตรี:  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน, 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

.8.1.4  หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
ห น้ าที่ และความ รับ ผิ ดชอบหลักของบ ริษั ทจัดการคื อจะต้ องบ ริหารและจัดการกองทุ น 
รวมฯ รวมทัง้ทรัพย์สินและหนีสิ้นของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนบริหารและจดัการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หนังสือชีช้วน  กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทัง้กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้า
เป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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1. จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือ
ชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทนุรวมฯ เข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

2. จดัให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสือชีช้วนฉบบัร่างที่ย่ืนตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

3. จัดให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของกองทุนรวมฯ บริษัท
จดัการต้องดําเนินการให้กองทนุรวมฯ มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 

4. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อกําหนด เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 
129 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

5. จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชีช้วน และโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้วน) ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชีช้วนท่ีย่ืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วย
วิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนงัสือชีช้วน
ดังกล่าวต้องมี ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง เพียงพอ  และไม่ ก่อให้ เกิดความเข้าใจ
คลาดเคล่ือน 

2) จดัส่งหนงัสือชีช้วนที่มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 
1 วนัทําการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual 
Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) 

3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาท่ีพอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนตาม 1) ต้อง
ไม่น้อยกวา่ 14 วนั 
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6. ในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้อง
และไม่มีลกัษณะที่ทําให้ผู้ลงทนุสําคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การโฆษณาเพื่อสนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุตามที่สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

7. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตัง้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ จะลงทนุใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

8. ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

9. ในการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสําคัญที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาท่ี
เข้าทําหรือจะเข้าทําเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
หรือผู้ รับจ้างที่นําทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า  เม่ือมีเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

10. ได้มาเพิ ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

11. ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้มั่นใจได้ว่า
กองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื่นดําเนินการเท่านัน้ และบริษัท
จัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

12. ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ใน
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมฯ 

13. ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่าง
ด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฯ ไม่เกินสดัส่วนที่
บงัคบัใช้ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ 
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14. เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ 

15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพัน
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

16. จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
และตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

17. ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

18. จดัให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ อย่างน้อย
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) การคดัเลือกและดูแลบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ ให้มีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ และดําเนินการให้มัน่ใจได้
ว่าบุคลากรที่แต่งตัง้ดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการ
กองทนุรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุรวมฯ รวมทัง้การตรวจสอบและ
สอบทาน (การทํา Due Diligence) ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะลงทุน ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวมฯและทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีถกูต้อง และ
เพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

3) การกํากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

19. บริษทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บุคคลอื่น
ใด เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจดัการกองทนุรวมฯ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกบั
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทัง้นี ้การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 
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20. ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรูปแบบของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได้อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) 
รายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 

1) บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็น
คู่สญัญารายอื่นใด จดัให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัทจัดการมอบหมายสามารถ
เข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับ
ตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

2) บริษัทจัดการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่ง
รายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสม่ําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่
อาจทําให้กองทนุรวมฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถกูต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจดัการ
ต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญดําเนินการให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

21. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้
แ ล้วในขณ ะนี ห้ รือจะ เกิดขึ น้ ในอนาคต  เช่น  ดํ า เนิ นการตาม  Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบติัการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่
จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

22. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ แต่ทัง้นี ้การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ข) การลงทุน 

1. เข้าทําสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทนุรวมฯ ภายใน 
6 เดือนนับแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 
บาท และไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 

2. ดํารงมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
โดยมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ เว้นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนรวมฯ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบ 
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3. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

4. ดําเนินการให้กองทนุรวมฯ ไม่ลงทนุในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุรวมฯ สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ 
และดําเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุ 

(ค) การเรียกเก็บและชาํระเงนิของกองทุนรวมฯ 

ดําเนินการเก่ียวกบัการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ง) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

1. จดัให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 และแตง่ตัง้บคุคลเข้าแทนท่ีกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ ซึง่
ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ  

2. จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน 
ก.ล.ต. เป็นผู้จดัการกองทนุรวมฯ เพื่อปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกบัการ
จดัตัง้และจัดการกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่ใช้บงัคบักับบริษัทจดัการ และปฏิบติัหน้าที่
โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้และการสิน้สุดการแต่งตัง้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้ จัดการกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานหรือเอกสารที่จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการ
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการเปล่ียนแปลง 

3. แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ กําหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

4. แต่งตัง้นายทะเบียน และเปล่ียนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตัง้นายทะเบียนรายใหม่ ซึง่มี
คณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ กําหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถึงการแต่งตัง้
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นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบติัหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเง่ือนไขใน
สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5. แต่งตัง้นิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

6. แต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ของกองทนุรวมฯ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นเพื่อปฏิบติัหน้าที่เก่ียวกบักองทุน
รวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย 

7. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ และเปล่ียนตวัผู้สอบบญัชีใหม่ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

8. แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การชําระบญัชีเสร็จสิน้ เม่ือมีการเลิกกองทนุรวมฯ 

9. จดัให้มีผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่ขาย
หน่วยลงทนุหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายย่อย 

(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

1. จดัให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที ่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน เป็นกองทุนรวมฯ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศท่ี
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

2. จัดให้มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ หรือนบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวมฯ แล้วแตก่รณี 

3. ดแูลให้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุรวม
ฯ เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือคําสัง่นัน้ ให้บริษัทจดัการดําเนินการ
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เพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ/หรือ โครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ โดยไม่ชกัช้า 

4. เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ โครงการจดัการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

5. ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องแสดงข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติใน
เร่ืองดงักลา่ว 

6. ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงความสมเหตสุมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 
และในเร่ืองที่จะต้องได้รับมติอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะออกหรือจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัโดยมีข้อมลูที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการและ
บุคคลอื่นได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ 

8. ดําเนินการกํากบัดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของบริษัทจดัการปฏิบติังานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบติังานที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

9. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหน้าที่ของตนในส่วนที่เก่ียวกบักองทุน
รวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ โดยแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จดัการ และนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ ไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11. จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 

12. จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 
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13. จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบ  ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

14. จดัให้มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

15. จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์
และนําสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

16. จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวมฯ 

17. รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้าเม่ือปรากฏเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
กองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคญัตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่
เก่ียวข้อง 

18. จดัทํา จดัให้มีการทํา จดัส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

19. ติดตาม ดําเนินการ และสัง่การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสญัญาต่างๆ 
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุตาม
สัญญาแต่งตัง้ที่ เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาท่ีเก่ียวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ระบุไ ว้ในสัญญาแต่งตัง้  และ /หรือตามที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุร้องขอ และ 

20. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 8.2  ผู้บริหารทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและผู้บริหารทรัพย์สิน:  
      -ไม่มี- 

 
          8.3   ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัสตี:   
    8.3.1 ช่ือ  : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)   
     ที่อยู่  : 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
     หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2724-3377   
     หมายเลขโทรสาร : 0-2724-5058    
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8.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.2561 

 
 
 
 
 
 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

8.3.3  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนและเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์/ทรัสตี มีดังนี ้
- ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ของบริษัทจดัการอย่างเคร่งครัดด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ตลอดจนระมดัระวงัดแูลรักษาทรัพย์สินดงัเช่นผู้ประกอบ
วิชาชีพดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 

(ค) ลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ง) ลงนามในเอกสารท่ีรับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบญัชีเพื่อการจอง
ซือ้หน่วยลงทุน และลงนามในเอกสารท่ีรับรองว่าเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนได้ฝากเข้าในบญัชี
ดงักล่าวแล้ว เพื่อย่ืนเอกสารดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. และให้การสนบัสนนุการจดัตัง้และ
การจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมฯ กบัสํานกังาน ก.ล.ต. 
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(จ) กํากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ
โครงการจดัการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดย
เคร่งครัด  

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ช) ควบคมุ และติดตามดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่น
ใดของกองทนุรวมฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ รวมถึงสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

(ซ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียก
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือ
เม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดงักล่าว ให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ ได้ 

(ญ) ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ฎ) พิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุติัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ
รวมฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึ่ง
ได้รับการแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ) (ถ้ามี)  

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสญัญาท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สญัญามากกวา่ 100 ล้านบาทแต่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ 
เวลาท่ีมีการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
อิสระ (ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ) 

 (ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เม่ือผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวมฯ อย่างมีนยัสําคญั หรือเม่ือเห็นวา่จําเป็นต้องประเมินคา่ใหม่เพื่อกองทนุรวมฯ 

(ฑ) ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่ต้อง
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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(ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ ทัง้นี  ้โดยต้องเป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ และ/หรือ ข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ณ) ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(ด) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ดําเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และ 

(ถ) ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

- เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์  
บริษัทจัดการอาจเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่ อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
ดังต่อไปนี ้

(ก) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และมีการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ขึน้ ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในลกัษณะที่มีนยัสําคญัและไม่สามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบนัการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ ที่สําคญัอนัเน่ืองมาจากการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่
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ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ในกรณีดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

(ช) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อใดข้อหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
ในกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบติัให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบติัดงักล่าว หรือวนัถัดจากวนัที่สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบติัดงักล่าว 
และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบติัดงักล่าวให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 
3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบติัเสร็จสิน้ ในกรณี
ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคุณสมบติัให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนุญาตจาก
สํานักงาน  ก .ล.ต . แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังาน ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น 

(ซ) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึง
กนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟกิูจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนัการชําระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชี 
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบั
ตา่งๆ และคําเสนอหรือคําร้องดงักลา่วไม่ได้ถกูเพิกถอนภายใน 60 วนั 

(ฌ) เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทัว่ไป 

(ญ) เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท่ีประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอกกล่าวให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 60 วนั   

 
   8.4  คณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน   
     คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มี 4 ท่าน ดังนี ้

 นาง ชวินดา หาญรัตนกลู 

 นาย ไพรัช มิคะเสน 

 นายกฤษณ์ ณ สงขลา 

 นาย สมบติั ศานติจารี  
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน เม่ือได้รับการร้องขอ
โดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจดัการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่
ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทัง้นี ้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 

  

  8.5  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่อไปนี ้
 

     - ผู้สอบบญัชี     
 ช่ือ   : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ที่อยู่ : อาคารเลครัชดา คอมเพลก็ซ์ ชัน้ที่ 33  
  เลขท่ี 193/136-137 ถ. รัชดาภิเษก  
  แขวง คลองตนัเหนือ เขตคลองเตย  
  กรุงเทพมหานคร 10110    

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2264-9090  
หมายเลขโทรสาร : 0-2264-0789-90 

 

    - นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  
ช่ือ   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ที่อยู่  : ชัน้ 4 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์   : 0-2229-2888 
หมายเลขโทรสาร   : 0-2359-1259 

 
 
 

     - บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปี 2562  :  
ช่ือ   :  บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ที่อยู่   : 888/151 อาคารมหาทนุพลาซา่ ถนนเพลินจิต 
    แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330      
หมายเลขโทรศพัท์     :   0-2651-4447 

     
     -  ที่ปรึกษาทางเทคนิค 
   ช่ือ   :  Tractebel Engineering Co.,Ltd. 
     ที่อยู่    :  142 อาคารทแูปซิฟิคเพลส ชัน้ 19 unit 1903-1905 
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          ถนนสขุมุวิท 
          เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
        หมายเลขโทรศพัท์     :   0-2118-7233 
          
 

9) การกาํกับดูแลกิจการ 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง เป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมที่เป็นผู้ กํากบั
ดแูลการจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานท่ีทําหน้าที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทํา
หน้าที่พิจารณาการเข้าทําหน้าที่ของผู้จดัการกองทนุ การบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเส่ียง
ที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ 
 
9.1  นโยบายกาํกับดูแลกิจการของกองทุน 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการกํากบัการจดัการกองทนุ  ภายใต้คูมื่อปฏิบติัของฝ่ายงาน ซึง่จะครอบคลมุเร่ืองต่างๆ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น การตรวจสอบรายได้ การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย การจ่ายปันผล การตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจําปี การจัดประกันภัย การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน และธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
โดยคณะกรรมการจดัการลงทนุ PIF จะพิจารณากลัน่กรองงานในประเด็นที่เป็นสาระสําคญัในชัน้หนึ่ง และสํานกั
กํากับดูแลการปฏิบติังานอาจจะสุ่มสอบทานการปฏิบติังานอีกชัน้หนึ่ง  นอกจากนีค้ณะกรรมการจดัการลงทุน 
PIF จะมีการประชมุติดตามความเคล่ือนไหวที่สําคญัของการจดัการกองทนุ และสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังาน 
จะ update หลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. ให้ฝ่ายงานทราบ เพื่อให้การจัดการกองทุนเป็นไปตามโครงการ
กองทนุและสํานกังาน กลต. อย่างเคร่งครัด  นอกจากนัน้ สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติั และสํานกัตรวจสอบภายใน 
มีการรายงานการกํากับดูแลและตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรับทราบตามแผนงานท่ี
ได้รับการอนมุติัเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ 

 
  9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

          -ไม่มี- 
 

  9.3  การประชุมคณะกรรมการ 
    -ไม่มี- 
 

9.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยกําหนดให้ 
กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัตามแนวนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด พร้อม
กนันีบ้ริษัทได้กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี ้
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  บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลภายในของ
กองทนุในพืน้ที่ห้องปฏิบติังานของ access person  เพื่อป้องกนับคุคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงพืน้ที่หวงห้าม 
ตลอดจนจดัให้มีมาตรการป้องกนัอย่างเพียงพอและเหมาะ ตามหลกัเกณฑ์ที่สํานกังาน กลต. กําหนด  

  ควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพืน้ที่หวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูล
ดงักลา่วอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทานในภายหลงั  

 การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง บริษัทจดัให้มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยทัง้ Hard ware & soft ware ตลอดจนการจัดระดับชัน้ความลับของ
ข้อมลู การกําหนดสิทธิผู้ มีหน้าที่เข้าถึงข้อมลู ตามหลกัเกณฑ์ need-to-know basis (จํากดัขอบเขตการ
ใช้ข้อมลูภายในเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การปฏิบติังาน ) จดัให้มีรหสัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกัน
บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปใช้งานได้ มีระบบการบนัทึกและจดัเก็บหลกัฐานการเข้าใช้งาน (“logs”) ซึ่ง
รวมถึงการเรียกดูและการแก้ไขข้อมูล โดยแนวทางการจัดเก็บ logs เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศ
แนวปฏิบติัว่าด้วยแนวปฏิบติัในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทจัดให้ระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. 
กําหนด    

  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่จดัเก็บในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ บริษัทกําหนดให้
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในหน่วยงาน access person โดยให้จัดเก็บเอกสารของ
กองทนุไว้ในตู้หรือห้องที่กุญแจล็อคทกุครัง้ที่ใช้งานเสร็จสิน้ รวมทัง้ห้องปฏิบติังานของผู้จดัการกองทนุ
ต้องมีผู้ควบคุมและจดบนัทึกการเบิกใช้เอกสารข้อมลูภายในของกองทุนระหว่างฝ่ายงาน นอกจากนี ้
บริษัทยงัจดัให้มีช่องทางการทําลายเอกสารที่มีข้อมลูภายในท่ีสําคญัของกองทนุด้วย 

  บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่ส่ือสารในห้องปฏิบติังานของ access person 
เพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลงั    

 การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน   
บริษัทมอบหมายให้สํานกัตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานมีการปฏิบติัตาม
ระเบียบจรรยาบรรณ insider trading , ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของ
กองทนุ(insider trading) และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ 
เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  หากสํานกังานตรวจสอบภายในพบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภายให้แก่ตนเองหรือผู้ ใกล้ชิด   ให้แจ้งสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้กับ
สํานกังาน ก.ล.ต ทราบ      

 
 สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall นโยบาย 
จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 

 

  9.5  การพจิารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทนุ 
   -ไม่มี- 
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  9.6  การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน(นโยบาย ปัจจัยและกระบวนการในการ
คัดเลือก) 

 -ไม่มี- 
 

  9.7  การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานผู้บริหารทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
    -ไม่มี- 
 

    9.8  การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
    ตรวจสอบรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจากรายงานประจําเดือน และรายไตรมาส ที่ทาง กฟผ. นําสง่ให้ทกุเดือน 

และทกุไตรมาส ทัง้นีก้องทนุรวมจะมีการวา่จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของรายได้คา่
ความพร้อมจ่ายที่กองทนุได้รับทกุปี 

 

    9.9  ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นีจ้ะไม่

ต่ํากว่า 3,000,000 บาท ต่อปี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562  คา่ธรรมเนียมการจดัการจํานวนเงิน 9,788,420  บาท 

  
    9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
กระบวนการสอบทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 

 
 9.11 การประชุมผู้ถือหน่วย 

(ก)  ให้บริษัทจัดการจัดประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบในเร่ืองดงันี ้เป็นอย่างน้อย 
(1) การจดัการกองทนุในเร่ืองที่สําคญั และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 
(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการ

นําเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
(3) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุ และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

(ข) การประชมุวิสามญัในกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้
(1) เม่ือบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 
(2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน เข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณีดงักล่าวให้บริษัทจดัการจดั
ให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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การขอมตโิดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด เว้นแต่เป็นกรณี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

การขอมตโิดยเรียกประชุม 

(ก) องค์ประชุม 
1. การขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด โดยมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมฯ เว้นแตท่ี่กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้

2. องค์ประชุมที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(ข) สิทธิออกเสียง 
1. ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ืองที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองที่จะลงมตินัน้ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ  

(ค) ข้อกาํหนดในการออกเสียง 
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หน่วยลงทนุที่ตนถือ 
2. เว้นแตก่รณีที่กําหนดไว้ในข้อ 3. และข้อ 4. ท้ายนี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุ 

รวมกนัเกินกวา่ก่ึงหนึง่ (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง 

3. เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อย
ละ 75 หรือมากกวา่) ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ

ตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจําหน่ายไป
ดงักล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดั
ความวรรค (จ) ของคําวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคํา
วา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

3) การเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุ
รวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าทําธุรกรรมกับ
บคุคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการ
ดงักลา่ว 

5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ดําเนินการ
ดงักลา่ว 

6) การควบหรือรวมกบักองทนุรวมอื่น 
4. มติเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวมฯ  

 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ EGATIF ได้มีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิด
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินก่ึงหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด อนมุติัการลดเงินทนุจดทะเบียน
และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมของ EGATIF โดยการเพิ่มเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ใน (1) ของหวัข้อ 7.6.1 
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนของโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
“7.6.1 ข้อกําหนดเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียน  
การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระทําได้เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดงันี ้
(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ อย่างชดัแจ้ง 

กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ  โดยวิธีการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลในคราวใดๆ 
จากกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทนุรวมฯ  และ/หรือจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ 
ซึ่งไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยให้บริษัทจดัการดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวมฯ ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดขึน้ประจํางวดปีบญัชีดงักล่าวนัน้ เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นอื่นใดซึง่บริษัทจดัการได้ชีแ้จงเป็นหนงัสือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้เปิดเผยเหตดุงักล่าวให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบไว้ก่อนแล้ว ทัง้นี ้การลดทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นไปตามท่ีกล่าวมานี ้ให้บริษัทจัดการสามารถ
ดําเนินการไปได้ทนัทีโดยไม่จําต้องได้รับอนมุติัโดยมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละคราวอีกแตอ่ย่างใด 

  ………..”  
9.11.2 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
          สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมต ิ

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ใน
เร่ืองที่ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

(1) เร่ืองที่ต้องอนุมัตโิดยมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองการดําเนินการตอ่ไปนีข้องกองทนุรวมฯ 

(ก) การถอดถอนหรือแตง่ตัง้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์  

(ข) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ  เวลาท่ีมีการได้มาหรือ
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จําหน่ายไปดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามข้อตกลงหรือสญัญาท่ีมีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ หรือในกรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการได้มาเพิ่มเติม
หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้นัน้ โดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าว เว้นแตเ่ป็นการ
การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ หรือ เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาท่ีมีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
สัญญาดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกําหนดไว้
อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบติัตามที่กําหนด
ไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง อันเป็นสัญญาท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสัญญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการทําธุรกรรมดงักล่าว หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลิกธุรกรรมดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการกําหนดไว้
อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องที่เป็นการ
ได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่
ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจ
ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้น 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวมฯ  
(ช) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด 
(ซ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด 
(ฌ) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 
(ญ) การเลิกกองทนุรวมฯ ตามวิธีการที่กําหนด 
 (ฎ) การเพิ่มคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทนุ หรือกองทนุรวมฯ ที่กําหนด และ 
 (ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ซึง่รวมถึงการแก้ไขข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเร่ืองที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ในกรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

 9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
   -ไม่มี- 
 
 

 9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
   (1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 สิน้สดุระยะเวลาวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  คา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี จํานวน 1,237,002 บาท 

   (2) คา่บริการอย่างอื่น (non-audit fee) 
    -ไม่มี- 
 

 9.14 กรณีการปฏิบัตหิลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
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10) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1  นโยบายภาพรวม / การดําเนินเนินงาน / การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม / กิจกรรม

เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีการบริหารจัดการตามแนว
ทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ตามหลกัสากลมาโดยตลอด ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและอยู่ร่วมกบั
สงัคมได้อย่างยัง่ยืน การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาค
สว่น 

คณะกรรมการ กฟผ. ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยตระหนักถึงความสําคญั และมี
เจตนารมณ์ที่จะสง่เสริมให้ กฟผ. "เป็นองค์กรชัน้นําในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวข้องในระดบัสากล มีการกํากบั
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับของ
สงัคม" ดงันี ้

(1) นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่าง
เป็นธรรม 

(2) พึงกําหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบติังาน รวมถึงลกูจ้างทกุคนใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบั และระเบียบของ กฟผ. 

(3) การกําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสําคญัของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียง และวาง
แนวทางการบริหารจดัการที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ดําเนินการตามระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ 

(4) สง่เสริมให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบติังาน ปฏิบติังานด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

(5) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคํานึงถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม ด้าน
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบติังาน 

(6) ส่งเสริมให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานที่มี
ความสําคญัอย่างรอบคอบ 

(7) สง่เสริมให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ กฟผ. ทัง้ข้อมลูทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง 
เช่ือถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้เสียของ กฟผ. ได้รับ
ข้อมลูสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

(8) คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ นําต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรมและคณุธรรม 
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(9) ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจดัแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้ว่า
การออกจากกนัอย่างชดัเจน 

(10) มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรือการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารที่สําคญั
ทกุระดบัอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 

(11) จดัให้มีการประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. 

การสนองนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 

เพื่อให้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซึง่กําหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่า
การในฐานะฝ่ายบริหารสงูสดุของ กฟผ. ได้ออกประกาศเพื่อสนองนโยบายโดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานยึดมัน่
ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการ
มีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มุ่งเน้นการเป็นองค์การเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศ และการ
พัฒนาธุรกิจของคนไทยในภูมิภาค มีประสิทธิภาพสูงเทียบเคียงองค์การชัน้นําระดับสากล เป็นผู้ นําด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นที่เช่ือมัน่และยอมรับของสงัคม เป็นองค์การคณุภาพ มีธรรมาภิบาล 
มีการบริหารงานท่ีทนัสมยั รวมทัง้การดําเนินการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ กฟผ. โดยให้ยึดถือแนวทางปฏิบติั

และคํานงึถึง 4 ด้าน ดงันี ้

(1) ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม: เป็นองค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและ
เกือ้กูล มีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน ส่งเสริมการพัฒนา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

(2) ด้านผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย: ปฏิบติัต่อผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้เสียด้วยคณุภาพ บริการท่ีรวดเร็ว ได้
มาตรฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มีระบบการให้ข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

(3) ด้านองค์การ: มีนโยบาย โครงสร้างกระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องในการปฏิบติังาน มี
ระบบการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ โดยผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้ นําต้นแบบท่ีดี มีระบบบริหารความ
เส่ียง การควบคุมภายใน การจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบและการประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สร้างระบบการกํากบัดแูล ป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งเน้นให้ทกุหน่วยงาน
ในองค์การมีการพฒันาตนเองและเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

(4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน: ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทํางานเป็นทีม สํานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน มีการเรียนรู้และ
การพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และได้รับการปฏิบติัอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
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10.2  แนวทางปฏิบัติเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชัน 
 - เปิดเผยการดําเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การดําเนินธุรกิจของกองทนุ มีสว่น 
  เก่ียวข้องกบั การคอร์รัปชนั 

(1)  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจเพื่อระบุการดําเนินงานของกองทุนที่มีความเส่ียงว่าอาจมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 

  -ไม่มี- 
(2) การกําหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อควบคมุ ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปชนั 

 -ไม่มี- 
(3) การส่ือสารและการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้าน

คอร์รัปชนั 
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
 -ไม่มี- 
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีที่สํานักงานให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วน

เพียงพอของกระบวนการทัง้หมด 
 -ไม่มี-      

 
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1 กระบวนการควบคมุภายในในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุ 
บริษัทจัดการมีกระบวนการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน ทัง้ในระดับภายในฝ่ายเอง ระดับระหว่างฝ่าย และการตรวจสอบจากคณะกรรมการต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
(1)  ในฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานจะมีการแบง่แยกหน้าที่กนัระหวา่งผู้จดัการกองทนุ

ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารจดัการกองทุน กับผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุที่ทําหน้าที่ด้านปฏิบติัการเป็นหลกั โดย
ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุจะถกูตรวจสอบงานต่างๆ โดยผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการกองทนุจะต้องได้รับการ
อนมุติัหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาอีกชัน้หนึง่  

(2)  นอกจากนีก้ารบริหารจดัการกองทนุของฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานจะถกูตรวจสอบ
โดยสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและสํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นไปตามแผนงานประจําปีอยู่แล้ว โดย
จะครอบคลมุการบริหารจดัการในเร่ือง การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจดัเก็บรายได้ 
การเบิกคา่ใช้จ่าย การจดัทําประกนัภยั การจดัส่งรายงาน เป็นต้น ทัง้นี ้สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและ
สํานักตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ / ข้อสงัเกตต่างๆไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาตอ่ไป 

(3) นอกจากนีเ้พื่อให้การจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจัดการได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาการเข้าทําหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทุน การพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ การบริหารและจดัการกองทุน เช่น การ
กู้ ยืมเงนิ การจ่ายปันผล การซือ้และการขายทรัพย์สิน ฯลฯ อีกด้วย 
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12.  การป้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวม และบุคคลที่มีการถือหุ้นในบริษัทจดัการในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตามที่ประกาศสํานกังาน 

กลต. กําหนด  

2. บคุคลที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการและการจดัการกองทนุ  

3. กองทนุที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ  

4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ที่ปรึกษา

กองทนุ   ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น  

5. บคุคลที่มีอํานาจควบคมุ 

ธุรกรรมที่เข้าข่ายก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. ธุรกรรมที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ทํากบับคุคลที่เก่ียวข้องซึง่มีลกัษณะเฉพาะตามที่กําหนดประกาศสํานกังาน กลต. กําหนด 

2. รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์/ทรัสตี หรือ

บคุคลอื่นใดที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. รายการการทําธุรกรรมกบักลุม่บคุคลเดียวกนั    

 
นโยบายการทาํธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

(1)  ในการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท
จดัการ บริษัทจัดการต้องย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ได้รับรองว่าผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
รายงานเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว 
และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความ
เก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บุคคลที่ทําการรับรองดงักล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เว้นแตมี่เหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึ่งสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 
สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ 
หากในอนาคตกองทนุจะมีการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่เก่ียวกบัการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึง่หลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตามมลูค่าในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
กรณีที่บริษัทมีการลงทนุหรือใช้บริการกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่มีราคา ค่าตอบแทนหรือ
คา่บริการเป็นไปตามอตัราที่สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กบัธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณี
ที่การทําธุรกรรมกับบุคลที่เก่ียวข้องไม่มีมูลค่าในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา ค่าตอบแทนหรือ
ค่าบริการเป็นไปตามอตัราที่สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนัน้ บริษัทจะทํา
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ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
การทําธุรกรรมทกุครัง้  
และหากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกรณีการได้มาเพ่ิมเติมหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่า หรือกรณีการทําธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละสามของมลูค่าสทุธิของกองทุน 
บริษัทจะทําธุรกรรมดงักล่าวได้ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทํา
ธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ(at arm's length transaction) 

(3)  บริษัทจดัการต้องเปิดเผยธุรรกรรมดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบ  

 
12.1  รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ 

(1)  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับกองทนุรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคมุกองทุนฯหรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
รวมฯรวมถึงกิจการที่ทําหน้าที่ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี ้
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยัง หมายความรวมถึง กิจการร่วมกันและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของกองทนุรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกบับคุคลดงักล่าว และกิจการ
ที่เก่ียวข้องกบับคุลเหลา่นัน้ 
ความสมัพนัธ์ของบริษัทที่เก่ียวข้องกนัที่สําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ 25 และเป็นผู้ ให้ 
กองทนุเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุที่ 1 

- บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานกองทุนรวมฯมีเฉพาะรายการ
ระหว่างกองทุน ซึ่งต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราและเง่ือนไขที่ปรากฏในรายละเอียดของ
โครงการ 

 
รายการที่มีสาระสาํคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือมีการจองซือ้หน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯกับสํานกังาน ก.ล.ต.เสร็จสิน้ กฟผ.จะเข้ามาเป็นผู้

ถือหน่วยของกองทุนรวมฯในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรก และ

จะมีผลให้ กฟผ. เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุรวมฯ 

(2) ภายหลงัจากหรือในวนัเดียวกนักบัวนัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้กองทนุรวมฯเข้าทําสญัญา

การลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายกบั กฟผ. เพื่อเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุ

ที่ 1 ซึง่การเข้าทําสญัญาการลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายกบั กฟผ. ถือวา่เป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรม 
1. จากรายงานการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย   พบว่ามีการศึกษาแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ โดยใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 
ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนกลางต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาได้นําเสนอว่า โรงไฟฟ้า เป็น
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสมที่จะใช้ในการระดมทุน เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินที่มีลกัษณะที่เข้าใจได้ง่ายถึง
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ความสมัพนัธ์ในการสร้างรายได้ อีกทัง้การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวดัจํานวนหน่วยท่ีผลิตได้อย่าง
ชดัเจน นอกจากนี ้รายงานการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ได้เสนอให้กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า 
เน่ืองจาก  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ใน
การจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กับการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ จึงทําให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงต่ํา และมีผลตอบแทนท่ี
ค่อนข้างจะแน่นอน ดงันัน้ จึงสรุปผลการศึกษาว่ากองทุนรวมฯ ควรมุ่งเน้นไปท่ีทรัพย์สินประเภทโรงไฟฟ้าเป็นหลกั 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวมฯ  

2. เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ กฟผ. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายทัว่โลก
เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสงูเม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าชนิดอื่น โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าที่ดําเนินงาน
อยู่ในปัจจุบัน และเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ จึงมีความแน่นอนในการก่อให้เกิดรายได้แก่กองทุนรวมฯ และ กฟผ.มี
ความเช่ียวชาญอย่างสงูในการดําเนินงานตลอดจนการบํารุงรักษา ดงันัน้ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1) จึงเป็นประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมในการนํารายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตมา
ระดมทนุผ่านกองทนุรวมฯ  

3. เม่ือพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะส่งมอบให้กองทุนรวมฯ แล้วจะเห็นได้ว่า 
ลกัษณะอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคตไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับในอนาคต ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทุนรวมฯ ขึน้อยู่กับ
จํานวนชั่วโมงความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 
ประสิทธิภาพในการเดินเคร่ือง และการบํารุงรักษา เป็นหลกั จงึทําให้กองทนุรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ที่มัน่คง 

4. ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินอย่างน้อยเท่ากับมูลค่าการเข้าลงทุนคงเหลือ (ซึ่ง
คํานวณจากประมาณการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทนุรวมฯ จะได้รับนบัจากวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ
จนถึงวนัสิน้สดุของสญัญา) และในกรณีที่การเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอนัเน่ืองมาจาก
การไม่ปฏิบติัหน้าที่ของ กฟผ. ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิได้รับ
คา่ปรับกรณีผิดสญัญา นอกเหนือจากมลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลือ  

5.  กฟผ. จะได้ดําเนินการจดัหากรมธรรม์ประกนัวินาศภยั โดยเป็นทัง้ผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์ สําหรับ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1  เพื่อคุ้มครองความเสียหายดงันี ้ 
-  ประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเส่ียงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร (Industrial All risk and 

Machinery Breakdown Insurance) 
-  ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)     
-  ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability  Insurance) 
-  ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance)  

 
 

12.2 นโยบายการทาํธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท
จัดการจะปฏิบัตดิังต่อไปนี ้
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(1) ในการทําธุรกรรมกับบุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามที่

กําหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เร่ืองข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการ

ป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) ธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม 

(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกบัการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานจาก
กองทนุรวมฯ ต้องอยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) การทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้นอกจากต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ(1)-(4) แล้ว บริษัทจดัการ

จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(5.1)  การเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทําธุรกรรมกบับคุลที่เก่ียวข้องดงักล่าว แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า เว้น
แต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบติัตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วใน
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(5.2)  การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องอันเป็นสญัญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการหรือ
การจัดหาประโยชน์จากการกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ล้านบาท หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
ธุรกรรมกบับคุลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(5.3)  การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯเป็นผู้ ถือหุ้นของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานกบับคุลที่เก่ียวข้อง 

 
  (2) รายช่ือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ลําดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง ลําดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

1 กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 40 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสิน 

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    41 นายเทิดศกัด์ิ  แสงวิมล 

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 42 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 43 นายชชัพล  สีวลีพนัธ์ 

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 44 นายกิตติศกัด์ิ  บญุราศรี   

6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 45 นายศรฤทธ์ิ เตรียมวรกลุ 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 46 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 
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ลําดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง ลําดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 47 นายศราวฒิุ  อิรนพไพบลูย์ 

9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 48 นายณฏัฐะ มหทัธนา 

10 นายธวชั อยู่ยอด 49 นางสาวอษรา  เฉลิมมขุ 

11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ 50 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

12 นายลวรณ แสงสนิท 51 นางสาวศิวพร  วดุานพุนัธ์ 

13 นายสรุพล โอภาสเสถียร 52 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 

14 นายธนธชั  หงษ์ค ู 53 นางสภุากร  สจุิรัตนวิมล 

15 นายจารุวฒัน์  ไวศยะ 54 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 

16 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 55 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 

17 นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ 56 นางสาววิลาสินี อศัวางกรู 

18 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 57 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 

19 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ  58 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
20 นางสาววรวรรณี ตัง้ศิริกศุลวงศ์  59 นายศกัด์ิชยั วิมลไชยจิต 
21 นางแสงจนัทร์  ลี 60 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 
22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 61 นายวิชชพุงศ์  เจริญเอี่ยม 
23 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   62 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  
24 นายไพรัช  มิคะเสน 63 นางสาวอภิชญา เทียนชยัโรจน์ 
25 นายสมชยั  อมรธรรม 64 นางณฐัชนญั วงัธนากร 
26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัด์ิ    65 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 66 นางสาวกลุณฐัฐา  อภิปริกิตต์ิชยั 

28 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   67 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 

29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   68 นายชนะวิชช์ เลิศลํา้อําไพ 

30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์   69 นางบวัทิพย์ จนัทรกานต์ 

31 นายเสรี  ระบิลทศพร    70 นางสาวพีรภาว์ สขุโรจน์รัตน์ 

32 นายกานต์  ลชิตากลุ 71 นายฤทธิศกัด์ิ คงัคายะ 

33 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 72 นางสาวนงค์นชุ ทองสิน 

34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   73 นางสาวอธิจิต มนชูยั 

35 นายอมรศกัด์ิ  วงษ์เซ็ง    74 นางสาวพิมพ์สภุาว์ วงศ์เมืองแก่น 

36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา 75 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

37 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม 76 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

38 นายเอกกมล ณ ระนอง    77 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 

39 นางสณีุ  แนวพานิช   
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12.2   รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดแูลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์/ทรัสตี 
หรือบุคคลอ่ืนใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีเฉพาะรายการระหวา่งกองทนุ ซึง่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราและเง่ือนไขที่ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการ 

 
12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอื่น(Soft/Hard dollar) 

 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวให้แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนัน้  บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

(3)  ไม่ขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 
(4)  หรือหลกัเกณฑ์อื่นๆ ตามประกาศสํานกังานทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มในอนาคต 

นอกจากนีบ้ริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้  เน่ืองจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระทํา  เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของ
บริษัทตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ่งลูกค้าอาจขอดู
แนวทางนีไ้ด้ที่ website ของบริษัท 

 

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

ลาํดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

3 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 
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ลาํดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

5 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

7 ธนาคารซิตีแ้บงก์ 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

8 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

10 
ธนาคารเดอะ รอยลัแบงก์ ออฟ 

สกอตแลนด์ เอ็น.วี  

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

11 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

12 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

13 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

14 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

16 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

17 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

18 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 
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ลาํดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

19 
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชัน่แนลแอส

โซซิเอชัน่ 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

20 ธนาคารออมสิน  
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

21 ธนาคาร VTB Capital plc. 
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

22 
ธนาคาร Credit Suisse 

International  

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 

จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน 

จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทนุของ

กองทนุ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต            
แห่งประเทศไทย 

 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทนุรวม
ฯ”) เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุทัว่ไปประเภท  ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โครงการได้จัดตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมฯ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558  โดยไม่มีกําหนดอายุของ
โครงการ กองทนุรวมฯจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือระดมเงินทนุและ นําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุไป
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าและสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นอกจากนี ้กองทนุรวมฯยงัมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมาย
หลกัทรัพย์อนญุาตให้ลงทนุได้ เพ่ือให้กองทนุรวมฯสามารถบรรลกุารสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 กองทุนรวมฯได้เข้าทําสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยเป็น
การลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่ประกอบด้วย รายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชุดท่ี 1 หลังหักส่วนลด และค่าปรับจากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนของรายได้ค่าความ พร้อมจ่าย 1 
(Availability Payment 1: AP1) ท่ีถูกกําหนดไว้ในแต่ละปีดําเนินงานตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย และหกัเบีย้ประกนัภยั สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ20 ปี 

 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แตว่นัท่ี  13 กรกฎาคม 2558 

เป็นต้นไป 

 กองทนุรวมฯบริหารงานโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทจดัการ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่      ซึง่
ถือหน่วยลงทนุร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีออกและจําหน่ายแล้ว  
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญั ติวิชาชีพบัญชี               
พ.ศ. 2547 และจดัทําขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชี
สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีกองทุนรวมฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กองทุนรวมฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคับใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทาง  การบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันี ้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน       
การบญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญากอ่สร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 
2560) 

เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสําหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สญัญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนีไ้ด้กําหนดหลักการ 5 ขัน้ตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึน้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า 
และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการ
พจิารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  

มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกองทนุรวมฯ เน่ืองจากรายได้หลกัของ
กองทนุรวมฯไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีท่ี้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซึ่งสามารถสรุป
ได้ดงันี ้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชําระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น กําหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ การวดั
มลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึง การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะ
ทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทาง   การบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนั รวมถึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกไป ทัง้นีรู้ปแบบการแสดงรายการและ การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของ
ธุรกิจประเภทกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน อ้างอิงหลกัเกณฑ์ และรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 106 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกองทุนรวมฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า  และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการของการรับรู้รายการ   การวดั
มลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และกําหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้น
สําหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูค่า
ต่ํา 

การบญัชีสําหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู้ ให้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ฝ่ายบริหารของกองทนุรวมฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบันีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กองทนุรวมฯ เน่ืองจากกองทนุรวมฯไม่มีสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว 

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

 คา่ใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพ
คลอ่งสงู ซึง่ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจํากดั ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีจ้ากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 ลกูหนีจ้ากสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ 

4.4 การวัดค่าเงนิลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทนุ ณ วนัท่ีกองทนุรวมฯมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทุน
ของเงินลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้หมดท่ีกองทนุรวมฯ จ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึง่เงินลงทนุนัน้ 

 เงนิลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 เงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ได้แก่ เงินลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมจ่าย
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมภายหลงัการรับรู้เร่ิมแรก โดย
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะถกูรับรู้
เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ในงบกําไรขาดทนุ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 

 กองทนุรวมฯกําหนดมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ณ วนัท่ี
ในงบการเงินโดยใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ ประเมินค่าอิสระ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความ
เช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน กองทุนรวมฯจะจดัให้มีการประเมินราคาสําหรับการ
รายงานในงบการเงินทุกปีและจดัให้มีการสอบทานมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงท่ีจะสง่ผลตอ่มลูคา่เงินลงทนุดงักลา่วอย่างเป็นสาระสําคญั 

 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นเงินลงทนุในตราสารหนี ้ได้แก่ เงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล เงินลงทนุดงักลา่วแสดง
ด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยมลูค่ายุติธรรมของพนัธบตัรท่ีมีอายุต่ํากว่า 90 วนั คํานวณจากอตัราผลตอบแทนเม่ือ
อายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วนัท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรืออัตราผลตอบแทนท่ี
ได้มาสําหรับตราสารท่ีจะครบกําหนดอายภุายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีลงทนุ ถ้าฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร
หรือสภาวะของตลาดเงินมิได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั 

 กองทุนรวมฯ  บันทึก กําไรห รือขาดทุน ท่ียังไม่ เกิดขึ น้ จากการวัดค่ าเงินลงทุน ในงบกําไรขาดทุน               
ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
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 ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่าย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงนิลงทนุจะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุ กรณีท่ีจําหน่าย  เงินลงทนุท่ีถือ
ไว้ในตราสารหนีช้นิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีจําหน่าย จะกําหนดโดยใช้วิธีถวั
เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

4.5 การแบ่งปันกาํไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทนุรวมฯบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.6 ประมาณการหนีส้ิน 

 กองทุนรวมฯจะบันทึกประมาณการหนีสิ้นไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนรวมฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกองทนุรวมฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4.7 ภาษีเงนิได้ 

 กองทนุรวมฯไม่มีภาระหนีสิ้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เน่ืองจากกองทนุรวมฯไม่เข้าข่ายเป็นผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทนุในส่วนได้เสียของกองทุน
รวมฯตัง้แต่ร้อยละ 10 ของสว่นได้เสียทัง้หมดท่ีมีสิทธิออกเสียง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุกองทนุรวม
ฯ หรือถูกกองทุนรวมฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทนุรวมฯ 

 นอกจากนี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึง บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่าง  เป็นสาระสําคญัต่อ
กองทุนรวมฯ ผู้ บริหารสําคัญและกรรมการของบริษัทจัดการที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่วและกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลเหลา่นัน้ 
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4.9 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้น
ให้ผู้ อ่ืนโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ี
วัดมูลค่า กองทุนรวมฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธี
รายได้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นดงักลา่วแทน 

 ลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 

 ในการนําเทคนิคการวดัมลูค่ายติุธรรมข้างต้นมาใช้ กองทนุรวมฯจะต้องพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ี
เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ี
นํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

ข้อมลูระดบัท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสิ้น
อย่างเดียวกนั  

ข้อมลูระดบัท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) 
สําหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีสิ้นนัน้ 

ข้อมลูระดบัท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากมูลค่าท่ีสามารถสังเกตได้               
จากตลาด (ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้) 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทนุรวมฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของ
มลูค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึน้ประจํา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ้ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมีดงันี ้
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          มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึง่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้
ขายคล่องวดัมลูค่าโดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายคิดลดด้วยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ ได้ว่าจ้างผู้
ประเมินอิสระให้ประเมินราคาเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

6. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายจากการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าและดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ 
รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทัง้หมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภมูิศาสตร์ตามท่ีกลา่วไว้ 

7. เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม 

7.1 การประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทุนรวมฯมีสินทรัพย์ท่ีแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม   
เงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุ     
   ในรายได้คา่ความพร้อมจา่ย - - 20,083,050 20,083,050 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 515,552 - 515,552 
รวม - 515,552 20,083,050 20,598,602 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม     
เงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุ     
   ในรายได้คา่ความพร้อมจา่ย - - 20,901,460 20,901,460 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 241,232 - 241,232 
รวม - 241,232 2,901,460 21,142,692 

 ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรมและไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิค
ในการประเมินมลูคา่ในระหวา่งปี 
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7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับที่ 2 

 มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนีคํ้านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตราสารหนีไ้ทย 

7.3 การวัดมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสาํคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3) 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคํานวณโดยใช้วิธีประเมิน
ราคาตามรายได้ (Income approach) ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนดังกล่าว มีการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดจากเงินลงทุนโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ท่ีถือตราสารทุนคาดว่าจะได้รับ (Return 
on Equity) เป็นอตัราคิดลดร้อยละ 4.36 ตอ่ปี (2561: ร้อยละ 4.41 ต่อปี) กองทนุรวมฯได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ
ในการคํานวณมลูค่ายติุธรรมสําหรับการรายงานในงบการเงินทกุปีและจดัให้มีการสอบทานมลูค่ายติุธรรมของ
เงินลงทนุในแตล่ะไตรมาส ผู้ประเมินอิสระจะรายงานโดยตรงตอ่บริษัทจดัการ  

7.4 การเคล่ือนไหวของเงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในสัญญาการ
เขา้ลงทุนในรายได ้     
ค่าความพร้อมจ่าย 

 
รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 245,256 20,682,400 20,927,656 
บวก: ซ้ือเพ่ิม 610,675 - 610,675 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ 3,319 - 3,319 
หกั: จาํหน่าย (618,095) (718,135) (1,336,230) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 77 937,195 937,272 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 241,232 20,901,460 21,142,692 
บวก: ซ้ือเพ่ิม 1,229,260 - 1,229,260 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ 5,728 - 5,728 
หกั: จาํหน่าย (960,677) (769,342) (1,730,019) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 9 (49,068) (49,059) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 515,552 20,083,050 20,598,602 

7.5 จาํนวนเงนิค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

รายการกระทบยอดจํานวนเงินค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงันี ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

จํานวนคา่ความพร้อมจ่าย   
ตามสญัญาการเข้าลงทนุฯ 

การตดัจําหน่ายเงินลงทนุ    
ในสญัญาการเข้าลงทนุฯ 

 
รายได้ดอกเบีย้รับ 

2562 1,856,694 769,342 1,087,352 
2561 1,838,518  718,135 1,120,383 
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8. เงนิฝากธนาคาร 

 เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
ธนาคาร 2562 2561 2562 2561 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 161,600 212,284 0.25 0.25 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 131 85 0.10 0.10 

รวม 161,731 212,369   

9. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กองทนุรวมฯมีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วจํานวน 2,085.5 ล้านหน่วย มลูคา่หน่วยละ 9.718 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 20,266.89 ล้านบาท 

การเคลื่อนไหวของกําไรสะสมสรุปได้ดงันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี  1,472,648 1,070,824 
บวก: รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,065,345 1,098,537 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 7) (49,059) 937,272 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (1,640,158) (1,633,985) 

ยอดคงเหลือปลายปี  848,776 1,472,648 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กองทุนรวมฯมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งอนุมติัโดยคณะกรรมการจดัการลงทุนของ 
Property & Infrastructure Fund & REIT ของบริษัทจดัการดงันี ้

การประชุม สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (ลา้นบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   
คร้ังท่ี 2/2562 
   เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 และกาํไรสะสม 0.1965 409.80 

คร้ังท่ี 5/2562 
   เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 
2562 และกาํไรสะสม 0.2000 417.05 

คร้ังท่ี 7/2562 
   เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 

1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 
2562 และกาํไรสะสม 0.1800 375.36 

คร้ังท่ี 9/2562 
   เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 
2562 และกาํไรสะสม 0.2100 437.95 

  0.7865 1,640.16 
   



 

111 
 
 

การประชุม สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (ลา้นบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
คร้ังท่ี 2/2561 
   เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 

1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 
2560 และกาํไรสะสม 0.1900 396.25 

คร้ังท่ี 4/2561 
   เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 
2561 และกาํไรสะสม 0.2055 428.57 

คร้ังท่ี 8/2561 
   เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 
2561 และกาํไรสะสม 0.1750 364.96 

คร้ังท่ี 11/2561 
   เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 
2561 และกาํไรสะสม 0.2130 444.21 

  0.7835 1,633.99 

11. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายไดด้อกเบ้ียรับ:   
จากเงินลงทุนในสญัญาการเขา้ลงทุนในรายได ้                        
ค่าความพร้อมจ่าย (หมายเหตุ 13) 1,087,352 1,120,383 

จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 5,729 3,319 
จากเงินฝากธนาคาร 2,128 1,784 

รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ 1,095,209 1,125,486 

12. ค่าใช้จ่าย 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 
ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมฯ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการจดัการซึง่จะต้องจ่ายให้บริษัทจดัการจะไม่ต่ํากวา่ 3 ล้านบาทตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ             
0.10 ตอ่ปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมฯ ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ออกไปตามท่ีจําเป็นและสมเหตสุมผลอนั
เก่ียวเน่ืองโดยตรงกนัการปฏิบติัหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์คิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ  0.023 ต่อปี               
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) ของเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ
รวมฯ ทัง้นีจ้ะไม่เกินกวา่ 5 ล้านบาทตอ่ปี 

13. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุน
รวมฯ คํานงึถึงเนือ้หาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีกองทนุรวมฯมีกบับคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุกองทนุรวมฯ หรือ ถกูควบคมุ
โดยกองทนุรวมฯไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯมีดงันี ้

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ผู้บริหารกองทนุรวมฯ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

  (หนว่ย: พนับาท) 
  สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2562 2561 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่   
- รายได้ดอกเบีย้รับ 11 1,087,352 1,120,383 
บริษัทจดัการ    
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ  12 9,788 9,768 
ผู้ดแูลผลประโยชน์    
- คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 12 3,333 3,303 
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ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างชาํระที่เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่   
- ลกูหนีจ้ากสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 356,107 384,753 
บริษัทจดัการ   
- คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 828 834 
ผู้ดแูลผลประโยชน์   
- บญัชีเงนิฝากธนาคาร 131 85 
- คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ค้างจ่าย 278 286 

 ยอดคงเหลือลูกหนีจ้ากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562               
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 

14. ภาระผูกพัน 

 กองทนุรวมฯมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกลา่วไว้ใน
หมายเหต ุ12 

15. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

15.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกองทุนรวมฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุใน
รายได้คา่ความพร้อมจ่าย เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ลกูหนีจ้ากสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย และคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย กองทนุรวมฯมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทาง  การเงินดงักลา่ว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีคู่สญัญาอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ ซึง่อาจมีผลต่อ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ กองทุนรวมฯเน้นการลงทุนในสญัญา เงินลงทุน
และตราสารหนีท่ี้คู่สญัญาหรือผู้ออกตราสารเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง ดงันัน้ กองทนุรวมฯจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือในระยะสัน้ถึงระยะกลาง จํานวนสงูสดุท่ี
กองทนุรวมฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วท่ีแสดงอยู่ในงบดลุ 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ คือ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอาจทําให้
กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของกองทนุรวมฯจงึอยู่ในระดบัต่ํา 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 กองทนุรวมฯ มีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู เช่น เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ ท่ีเพียงพอเพ่ือการชําระหนีแ้ละ
บริหารสภาพคลอ่งเพ่ือการแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

15.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินของกองทุนรวมฯ อันได้แก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนีจ้าก
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมลูค่าท่ีใกล้เคียงกบัมลูค่ายติุธรรม
เน่ืองจากมีระยะเวลาครบกําหนดท่ีสัน้ และเงินลงทุนต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว 
ดงันัน้กองทนุรวมฯจึงเช่ือว่ามลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่แตกต่างจากมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบดลุอย่างมีสาระสําคญั  

16. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมฯในการบริหารทางการเงินคือการดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง และการดํารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
เง่ือนไขการจดัตัง้กองทนุรวมฯ 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของ Property & Infrastructure Fund & 
REIT ของบริษัทจดัการมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม และกําไรสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.1900 บาท โดย
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 

18. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทจดัการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
     14.1 การวิเคราะห์การดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการลงทนุ

รายไดด้อกเบ้ียรับ (รายไดจ้ากการลงทุน)

1,087.35                   1,120.38                  -33.03 -2.95%

5.73                           3.32                          2.41 72.61%

- จากเงินฝากธนาคาร 2.13                           1.78                          0.34 19.28%

รายได้ดอกเบ้ียรับ (รายได้จากการลงทนุ) 1,095.21                   1,125.49                  -30.28 -2.69%

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9.79                           9.77                          0.02 0.21%

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3.33                           3.30                          0.03 0.90%

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 4.99                           4.99                          0.00 0.00%

คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 2.44                           2.36                          0.08 3.27%

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 9.32                           6.53                          2.79 42.68%

รวมค่าใช้จ่าย 29.86                         26.95                       2.91 10.81%

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 1,065.35                   1,098.54                  -33.19 -3.02%

รายการกําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทนุ

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุน (49.06)                       937.27                     -986.33 

รวมรายการกําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงินลงทนุ (49.06)                       937.27                     -986.33 

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,016.29                   2,035.81                  -1,019.52 

- จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เพิ่ม (ลด)สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

- จากเงินลงทุนในสญัญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้า่ความพร้อมจา่ย
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ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ปี 2561/2562 และการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญ 

ในปี 2562 กองทุนมีรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทุนในสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ที่กองทุนลงทุน 

เท่ากบั 1,087.35 ล้านบาท ลดลง 33.03 ล้านบาท หรือลดลง 2.95% เม่ือเทียบกบัปี 2561 ตามการตดัจําหน่ายเงินลงทนุ อย่างไรก็ดี ใน

ส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ได้รับตามสัญญาการเข้าลงทุน ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็น 1,856.69 ล้านบาท ในปี 2562 จาก 

1,838.52 ล้านบาท ในปี 2561  

ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทุนฯ ได้รับจากการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า(การ

บนัทึกบญัชี) กบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (รายได้ที่ได้รับจริงจาก EGAT) 

มีรายละเอียดดงันี ้            

รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายไฟฟ้า(การบนัทกึ

บญัชี)

รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายท่ีได้รับตาม

สญัญาการเข้าลงทนุฯ 

(รายได้ท่ีได้รับจริงจาก

 EGAT)

สว่นตา่ง

1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 283.31 480.21 -196.90 15-พ.ค.-61
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุายน 2561 281.41 474.96 -193.55 14-ส.ค.-61
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กนัยายน

2561
279.21 498.60 -219.39 14-พ.ย.-61

EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 ตลุาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 276.46 384.75 -108.29 14-ก.พ.-62
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

รวม ปี 2561 1,120.39 1,838.52 -718.13

1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 274.72 505.79 -231.06 15-พ.ค.-62
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 เมษายน 2562 - 30 มิถนุายน 2562 273.29 457.95 -184.66 14-ส.ค.-62
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 กรกฎาคม 2562 - 30 กนัยายน

2562
271.84 536.85 -265.02 14-พ.ย.-62

EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 267.50 356.11 -88.61 14-ก.พ.-63
EGAT นําสง่รายได้คา่ความพร้อม

จ่ายภายใน 45 วนันบัแตส่ิน้ไตรมาส

รวม ปี 2562 1,087.35 1,856.69 -769.34

รอบการดําเนินงาน

เปรียบเทียบรายได้คา่ความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (ล้านบาท)
วนัท่ี EGAT 

นําสง่เงิน

รายได้คา่

ความพร้อม

จ่าย

หมายเหตุ

 
 

  จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าผลการดําเนินงานปี 2562 กองทุนมีกระแสเงินสดที่ได้รับจริงจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
มากกว่าการรับรู้รายได้ทางบัญชี จํานวน 769.34 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 กองทุนรวมมีกระแสเงินสดท่ีได้รับจริงจากรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายมากกวา่การรับรู้รายได้ทางบญัชี จํานวน 718.13 ล้านบาท  
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 ทัง้นีภ้ายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ปี 2562 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสทุธิเท่ากับ 

1,065.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 33.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.02% เน่ืองจากมีรายได้ของกองทนุในปี 2562 ลดลงจาก

ปี 2561 จํานวน 30.28 ล้านบาท คิดเป็น 2.69% ซึง่มีรายการหลกัที่ลดลงคือรายได้ดอกเบีย้รับ จากเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุ

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง 33.03 ล้านบาท ตามการตดัจําหน่ายเงินลงทนุ นอกจากนีใ้นปี 2562 กองทนุรวมมีรายการขาดทนุ

ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ จํานวน 49.06 ล้านบาท จึงทําให้ปี 2562 กองทนุรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการ

ดําเนินงานเท่ากบั 1,016.29 ล้านบาท ทัง้นีก้องทนุรวมจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เท่ากบั 

1,640.16 ล้านบาท หรือ 0.7865 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทุน เทียบกับ ปี 2561 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน

ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เท่ากบั 1,633.99 ล้านบาท หรือ 0.7835 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทนุ 

   อตัราสว่นทางการเงินที่สําคญั 

2562 2561

ผลการดาํเนินงานภาพรวม

อตัราสว่นของการเพ่ิมขึน้สทุธิของสนิทรัพย์สทุธิท่ีเกิดจากการดําเนินงานตอ่

จํานวนถวัเฉลีย่ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิระหวา่งปี
4.73% 9.01%

อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 0.14% 0.12%

อตัราสว่นรายได้รวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 5.10% 4.98%

อัตราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 219.02 325.81

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 219.02 325.81

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (Return on Total Asset) 5.04% 5.05%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitibility Ratio)

อตัราผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 100.00% 100.00%

อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin) 97.27% 97.61%

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(ตอ่ราคาพาร์) 8.09% 8.06%

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(ตอ่ราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี) * 6.34% 7.00%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.01% 0.01%

อตัราการจ่ายเงินปันผล 153.96% 148.74%

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิสิน้ปี 10.1249     10.4241     

หมายเหต ุ:     * ราคาตลาดของ EGATIF  ณ วนัท่ี 30 ธ.ค.2562 :12.40 บาทตอ่หนว่ย  

หมายเหต ุ:     * ราคาตลาดของ EGATIF  ณ วนัท่ี 28 ธ.ค.2561 :11.20 บาทตอ่หนว่ย

ปี พ.ศ.
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 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กองทุนรวมมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 (อัตราส่วน

สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2562 และ ปี 2561 จํานวน 219.02 และ 325.81 เท่า ตามลําดับ) สาเหตุหลักที่

ลดลงเน่ืองจาก ปี 2562 มีรายการเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปี 2561 จํานวน 50.64 ล้านบาท อย่างไรก็ดี กองทุน

รวมมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่กองทนุรวมมีสินทรัพย์หมนุเวียนมากและเพียงพอที่จะชําระหนีร้ะยะสัน้ได้ดี 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

สําหรับเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ปี 2562 เท่ากับ 1,589.52 ล้านบาท ลดลง 255.74 ล้านบาท จากปี 2561 

จํานวน 1,845.26 ล้านบาท นอกจากนัน้กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,640.16 ล้านบาท ส่งผลให้

กองทนุรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จํานวน 50.64 ล้านบาท 

รายจ่ายงบลงทุน (CAPEX) 

กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทนุและไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุในสิทธิ

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ตามสญัญาการเข้าลงทนุฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGATจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตลอด 20 ปี อนัได้แก่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า และ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 

 ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 21,118.04 ล้านบาท มีการปรับตวัลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 

623.34 ล้านบาท คิดเป็น 2.87% (สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 จํานวน 21,741.37 ล้านบาท) และปี 2562 กองทนุรวม

มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,065.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 33.19 ล้านบาท คิดเป็น 3.02% ตามการตัด

จําหน่ายเงินลงทนุ อีกทัง้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) ปี 2562 เท่ากบั 5.04% ใกล้เคียงกบัปี  2561 

ที่ 5.05% เน่ืองจาก รายได้ดอกเบีย้รับที่ลดลง ตามการตดัจําหน่ายเงินลงทนุ  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทนุรวมมีเงินลงทนุตามมลูคา่ยติุธรรมจํานวน 20,083.05 ล้านบาท ซึง่การกําหนดมลูค่า

ยติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นนิติ

บุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งกองทุนรวมฯ จะจัดให้มีการ

ประเมินราคาสําหรับการรายงานในงบการเงินทุกปีและจดัให้มีการสอบทานมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลต่อมลูค่าเงินลงทุนดงักล่าวอย่างเป็นสาระสําคญัและการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย จะถกูรับรู้รายการกําไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ในงบกําไรขาดทนุ 

ทัง้นีก้องทุนรวมได้มีการประเมินสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทุนรวมลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประเมิน

โดย บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นต์ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) ราคาประเมินเท่ากับ 

20,083.05 ล้านบาท ดงันี ้
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สทิธิในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 ชดุท่ี 1

20,083.05 4.36%

วิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแสเงิน

สด (Discount Cash

 Flow)

20,901.46 4.41%

วิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแสเงิน

สด (Discount Cash

 Flow)

20,688.40 5.08%

วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ

ของกระแสเงินสด 

(Discount Cash Flow)

ระยะเวลาประเมินค่า 15 ปี 6 เดือน 7 วนั 16 ปี 6 เดือน 7 วนั 17 ปี 6 เดือน 7 วนั 

(เร่ิมตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2578) (เร่ิมตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 - 7 กรกฎาคม 2578) (เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2561 - 7 กรกฎาคม 2578)

ผู้ เชี่ยวชาญอิสระท่ีประเมินค่า บจ.ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ บจ.สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี บจ.สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี

วนัท่ีประเมินค่า 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธนัวาคม 2560

ราคาประเมิน (ล้าน

บาท)
อตัราคิดลด วีธีประเมินมลูคา่

หมายเหต ุกองทนุรวมลงทนุในสทิธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ระยะเวลา 20 ปี นบัแต่วนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุสาํเร็จ (ลงทนุวนัท่ี 8 กรก

วีธีประเมินมลูค่า
ราคาประเมิน (ล้าน

บาท)
อตัราคิดลด วีธีประเมินมลูค่า

ราคาประเมิน (ล้าน

บาท)
อตัราคิดลด

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง

พืน้ฐาน

ประเมิน ปี 2562 ประเมิน ปี 2561 ประเมิน ปี 2560

หมายเหต ุกองทนุรวมลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ ท่ี 1  ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุสําเร็จ (ลงทนุวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2558 สิน้สดุวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2578) 

 ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนฯ 
ในปี 2562 และ ปี 2561 กองทนุรวมมีอตัราผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 100% เน่ืองจากกองทนุรวม

ไม่มีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  สว่นอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin) ปี 2562 เท่ากบั 97.27% 

ใกล้เคียงกบัปี 2561 เท่ากบั 97.61% 

ทัง้นีก้องทุนรวมได้มีการประเมินสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทุนรวมลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประเมิน

โดย บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) ราคาประเมินเท่ากับ 

20,083.05 ล้านบาท  

ความสามารถและประสิทธิภาพในการชาํระหนี ้

ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา กองทนุรวมไม่มีการกู้ ยืม 

 

 ผลตอบแทนของกองทุน 
หากพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผล ปี  2562 กองทนุฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหน่วยสําหรับผลการดําเนินงานระหวา่ง

วนัที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 0.7865 บาท/หน่วย โดยเงินปันผลคิดเป็นเงินจํานวน 1,640.16 ล้านบาท ซึ่งทําให้อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 8.09% เม่ือเทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 9.718 บาท/หน่วย) และคิด

เป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยู่ที่ 6.34%  เม่ือเทียบกบัราคาตลาดต่อหน่วย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 (12.40 

บาท/หน่วย) ทัง้นี ้โดยเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยอยู่ที่ 8.06% เม่ือ

เทียบกบัราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 9.718 บาท/หน่วย) และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยอยู่ที่ 7.00% เม่ือเทียบกบัราคาตลาดตอ่หน่วย ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 (11.20 บาท/หน่วย)  



 

120 
 
 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม  

  สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี  วันจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผล เงนิปันผลจ่าย 

      (บาทต่อหน่วย) (ล้านบาท) 

ครัง้ที่ 1  6 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 0.1100           229.41  

ครัง้ที่ 2 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 14 มีนาคม 2559 0.1150           239.83  

ครัง้ที่ 3 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 0.3000           625.65  

ครัง้ที่ 4 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 0.1000           208.55  

ครัง้ที่ 5 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2560 0.1200           250.26  

ครัง้ที่ 6 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560  0.1800           375.39  

ครัง้ที่ 7 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 0.2100           437.96  

ครัง้ที่ 8 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 0.2100           437.96  

ครัง้ที่ 9 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มีนาคม 2561 0.1900           396.25  

ครัง้ที่ 10 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 0.2055           428.57  

ครัง้ที่ 11 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 0.1750           364.96  

ครัง้ที่ 12 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 0.2130           444.21  

ครัง้ที่ 13 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 0.1965           409.80  

ครัง้ที่ 14 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 0.2000 417.100 

ครัง้ที่ 15 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 0.1800 375.390 

ครัง้ที่ 16 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 0.2100 437.955 

ครัง้ที่ 17 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 16 มีนาคม 2563 0.1900 396.245 
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ประวติัการจ่ายเงินลดทนุของกองทนุรวม 

ประวัติการลดทุน

ผลการ วันปิดสมุด วันจ่าย

ดําเนินงานงวด ทะเบียน เงินลดทุน

จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย จํานวนเงิน ต่อหน่วย

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 1 เม.ย.59 ถึง30 มิ.ย.59 20,855.00 10 127.22 0.061 20,727.78 9.939 02-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59

2 1 ก.ค.59 ถึง30 ก.ย.59 20,727.78 9.939 460.90 0.221 20,266.89 9.718 30-พ.ย.-59 16-ธ.ค.-59

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หลังการลดเงินทุนครั้งท่ี

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ก่อนการลดเงินทุน

จํานวนเงินทุน

จดทะเบียนท่ีลด

 

 

4.2 ปัจจัยที่มีกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน 

ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกองทนุรวม สรุปได้ดงันี ้

1. การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าฯ : ในกรณีที่โรงไฟฟ้าฯ ไม่สามารถเดินเคร่ืองตามชัว่โมงความพร้อมจ่ายที่ระบุไว้ในสญัญา

การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการหยดุซ่อมบํารุงรักษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ รายได้ของกองทนุ

รวมจะลดลง อย่างไรก็ดี EGAT เป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าที่มีความเช่ียวชาญมากท่ีสุดในประเทศไทย อีกทัง้ EGAT ได้

วางแผนการซอ่มแซมและบํารุงรักษาไว้อย่างดีเพื่อให้โรงไฟฟ้าฯ มีชัว่โมงความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตามสญัญา 

2. การขึน้ค่าเบีย้ประกนัภยั: เน่ืองจากการทําประกนัภยัจะต้องมีการต่ออายเุป็นรายปี ดงันัน้กองทนุรวมอาจมีความเส่ียง

จากค่าเบีย้ประกันภัยของโรงไฟฟ้าฯ ที่อาจจะปรับสงูขึน้ และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนรวม

ทัง้นี ้ค่าเฉล่ียค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่กองทุนรวมจะได้รับ 

อย่างไรก็ดี การทําประกนัภยัดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกนัระหว่าง EGAT และ ผู้จดัการกองทนุ ทัง้นีใ้นปี 

2561 คา่เบีย้ประกนัภยัยงัอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
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15.ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเกี่ยวกับการดาํเนินงานของกองทุน 

 




