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เรียน   ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

           กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ   
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โครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ เพื่อรายงานผลการดําเนินการของกองทนุให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทราบ 

 

บริษัทขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ให้ความเช่ือถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของท่านเสมอมา  

 
 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือกองทนุ (ไทย)   กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ 
ช่ือกองทนุ (องักฤษ) Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ KBSPIF            ช่ือบริษัทจดัการ     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
วนัจดัตัง้กองทนุ 18 สิงหาคม 2563 

 
           สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลัก                          ประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท) 

100% ลงทนุตรง    
0% ลงทนุทางอ้อมผ่านการถือหุ้น    

ผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563) 

   
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทนุ มูลค่ายุตธิรรม ผู้ประเมินค่าอิสระ 

ลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 

2,987.87 ล้านบาท บริษัท ดิสคฟัเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 Market Cap (บาท) 2,632,000,000 ราคาปิด ณ วนัสิน้ปี (บาท) 9.40      จํานวนหน่วย 280,000,000 
         
 NAV (บาท) 3,113,576,651 NAV/หน่วย 11.1199 ทนุจดทะเบียน  2,800,000,000 Par /หน่วย 10.00 
         
 วนัท่ีได้รับอนมุติัให้จดัตัง้ 7 พ.ค. 2563 Price/NAV 0.85 เท่า อายเุฉลี่ยคงเหลอืถ่วงนํา้หนกั 19 ปี 

โครงสร้างเงนิทนุของ KBSPIF (บาท) 

สินทรัพย์รวม 3,115,653,781 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 313,576,651 
    

หนีส้ินรวม 2,077,130 สดัสว่นการกู้ยืม -ไม่มี- 
    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วย 2,800,000,000 Credit Rating -ไม่มี- 

รายชื่อ จาํนวนหน่วยลงทุน  ร้อยละ 
บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) 42,000,000 15.00 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,457,800 6.23 
บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,000,000 6.07 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั ( มหาชน) 10,000,000 3.57 
บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,000,000 2.86 
Foreign Limit 49.00%  
Current Foreign Holding 0.00%  

ส่วนที่ 1 

สรุปสาระสาํคัญของกองทุนรวมฯ 

(คาํเตือน กองทุนรวมฯ มีทรัพย์สนิหลักที่มีอายุจาํกัด หากไม่มีการเพิ่มทุน มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ 
เม่ือสิน้สุดสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582) 

สญัญาแบง่รายได้
100%

รายได้ดอกเบีย้รับ
100%

โครงสร้างรายได้

ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน

 2,988 
96%

สินทรัพย์สภาพ
คลอ่งและลกูหนี ้

 128 
4%

(บาท) (บาท) (บาท) 



2 
 

 

      นโยบายการจ่ายเงนิปันผล และข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ KBSPIF ย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม 
  บาท/หน่วย 2559 2560 2561 2562 2563 ตัง้แต่จัดตัง้ 

จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ใน
กรณีที่มีกําไรสะสมเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว) 

 เงินปันผล     0.4990 0.4990 
 เงินลดทนุ     0.0000 0.0000 
 รวม     0.4990 0.4990 

   

ประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ของ KBSPIF สาํหรับปี/1 ตัง้แต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 
    

หากกองทุนระดมทุนจาํนวนไม่เกิน 2,800 ล้านบาท/1 ตามประมาณการซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 

เงินปันผลจากการดําเนินงานปกติ ร้อยละ 6.24/1 
เงินลดทนุ ร้อยละ 2.71/1 
รวมอัตราการจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 8.95/1 

 

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของ KBSPIF/1 * ราคาเสนอขาย    
สมมติฐานสําคญัในการคํานวณ IRR ณ ราคาท่ีเข้าลงทนุ 10 บาท/หน่วย *  Expected IRR/1 

กระแสเงินสดคํานวณจากรายงานประเมินเม่ือวนัท่ี 26 พ.ย. 2562  ไม่รวมเงินสนบัสนนุผลตอบแทน 7.00%/1 

คา่ใช้จ่ายระดบักองทนุตอ่ปี (% ตอ่มลูคา่สินทรัพย์รวม) ไม่เกิน 1.20%  
/1 แสดงในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ สดัสว่นการกู้ยืม (ถ้ามี) -ไม่มี-  

สมมติฐานอตัราดอกเบีย้เงินกู้ (ถ้ามี) -ไม่มี-  

หมายเหต ุ ประมาณการผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของกองทนุ มีอตัราประมาณร้อยละ 7.00 คํานวณจากสมมติฐานการ
จัดตัง้กองทุนตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2582 โดยใช้ประมาณการการรับรู้รายได้ของผู้ประเมิน (บริษัท 
ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั) และอ้างอิงสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทนุของผู้สอบบญัชี (บริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั) ซ่ึงมีประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อปีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน และคํานวณจากมูลค่า
ระดมทุนสูงสุดที่ 2,800 ล้านบาท ทัง้นี้ ประมาณการผลตอบแทนดงักล่าวข้ึนอยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และ
ความไม่แน่นอนอืน่ ๆ ซ่ึงอาจไม่อยู่ในการควบคมุของกองทนุและบริษัทจดัการ ผลตอบแทนจริงจึงอาจมีความแตกต่างจากประมาณ
การนี ้กองทนุและบริษัทจดัการไม่รับประกนัอตัราผลตอบแทนภายใน และตวัเลขประมาณการใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

      รายละเอียดของคู่สัญญาแบ่งรายได้           เงนิรับจากการลงทนุในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ 
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ประเภทพลงังานความร้อนร่วม ซึง่ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั 

(ก) แบ่งตามการรับรู้รายได้ 

(ข) แบ่งตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานที่สาํคัญ 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้รวม (ล้านบาท)      95.16  
รายได้จากการลงทนุสทุธิ (ล้านบาท)      89.26  
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท)      382.17  
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หน่วย (EPU) (บาท)      1.3649  
เงินปันผลสทุธิตอ่หน่วย (DPU) (บาท)      0.4990  
เงินจ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่หน่วย (บาท)      0  
หนีส้ินรวม / สินทรัพย์สทุธิ (NAV) (เทา่)      0.0007  
อตัราต้นทนุดอกเบีย้ (%)     -ไม่มี- 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (ล้านบาท)      (2,703.45) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท)      2,731.40  
เงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (ล้านบาท)      27.95  
สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท)      11.1199  
ราคาตลาดตอ่หน่วย / สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (เท่า) *      0.8453  
Dividend Yield กรณีไม่มีการสนบัสนนุผลตอบแทน (%) *     14.29%  
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) (ล้านบาท) *      2,632.00  
ราคาตลาด ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี (Closing Price) (บาท)      9.4000  
* คํานวณ Annualized โดยใชร้าคาตลาด ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี 
      

การวิเคราะห์และคาํอธิบายการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ  สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงนิ 

1. การดําเนินงานท่ีมีนยัสําคญัในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีก่อนหน้า 
ปี 2563 กองทนุรวมฯ มีเงินรับจากการลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ประมาณ 200 ล้าน
บาท ซึง่มากกวา่ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ํา 

2. ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินในอนาคตอย่างมีนยัสําคญั 
ปริมาณอ้อยท่ีผนัผวนอาจสง่ผลกระทบถึงการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิง อย่างไรก็
ดี KPP มีปริมาณกากอ้อยขัน้ต่ําท่ีเพียงพอตอ่การผลิตไฟฟ้าในสว่นท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ 

 ไม่มี 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด                           ไม่มีเง่ือนไข              อื่น ๆ   

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ สาํหรับปี 2563 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราที่เรียกเกบ็จริง % ของรายได้จากการลงทนุสุทธปีิ 2563 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3.69 ล้านบาท 4.14% 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.25 ล้านบาท 0.28% 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 0.34 ล้านบาท 0.38% 
คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 0.79 ล้านบาท 0.89% 
คา่ธรรมเนียมผู้ประเมินคา่อิสระ 0.26 ล้านบาท 0.29% 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ 0.31 ล้านบาท 0.35% 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
คา่ใช้จ่ายในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
คา่เบีย้ประกนัภยั ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
ภาษีท่ีเก่ียวข้อง (ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย) 0.01 ล้านบาท 0.02% 
คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
คา่ใช้จ่ายอื่นใดที่มีมลูคา่มากกวา่ 0.01% ของ NAV/2 ไม่ได้เรียกเก็บ ไม่ได้เรียกเก็บ 
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ/2 0.25 ล้านบาท 0.28% 
/2 (ก) คชจ. จดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ / จ่ายเงินปันผลและเงินลดทนุ (ข) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค) คชจ. ระดบักองทนุรวมฯ อืน่ ๆ 
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ส่วนที่ 2  

การดาํเนินกิจการของกองทนุรวมฯ 

1.  ข้อมูลกองทุนรวมฯ 

ช่ือกองทุน ประเภท เงนิทนุ อายุกองทุน 
ช่ือกองทุน (ไทย) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ     
ช่ือกองทุน (อังกฤษ) Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund 

ช่ือย่อกองทุน  KBSPIF 
บริษัทจัดการ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ลักษณะโครงการ เป็นกองทนุรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปประเภทไม่รับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ :   ไม่มีกําหนดอาย ุทัง้นี ้สญัญาการโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า มีอายุ
ประมาณ 20 ปี นบัจากวนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุสําเร็จ (สญัญาการโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าเร่ิมคํานวณการแบง่ผลประโยชน์ ตัง้แต ่1 เมษายน 2563 
สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2582) 

ผู้จัดการกองทนุ    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั(มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป 

2.1  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน 

วตัถปุระสงค์หลกัในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีศกัยภาพ และนําทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

ดงักล่าวออกจดัหาประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยกองทนุรวมฯ จะนําเงินที่ได้จากการ

ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกแก่ประชาชนทัว่ไปลงทนุในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิด

เป็นอตัราร้อยละ 62.00 ของรายได้คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉล่ีย

คา่ถ่านหิน และ  

(ข) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ ระหวา่ง KPP กบั KBS  

โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ทัง้นี ้ระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเร่ิม

ตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมฯ ชําระมลูค่าการเข้าลงทนุตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาโอนผลประโยชน์ฯ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซือ้ขายประมาณ 20 ปี 

 
2.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 -ไม่มีการเปล่ียนแปลง- 
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน 
2.3 (1) แผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทนุ 

  

 
2.3 (2) การบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม

นํา้ตาลครบรีุ ผู้ลงทนุสามารถดไูด้ที่ เว็บไซด์กองทนุ  www.kbspif.com หรือเว็บไซด์บริษัทจดัการ www.ktam.co.th  

 
2.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 
 2.4 (1) รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกประเภทตามสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย: บาท) 

เงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ตามมลูคา่ยติุธรรม 2,987,870,000  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยติุธรรม 49,979,170  

เงินฝากธนาคาร 27,950,701  

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์ 49,682,714  

ดอกเบีย้ค้างรับ 11  

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 171,185  

รวมสินทรัพย์ 3,115,653,781  

 
 2.4 (2) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สิน 
หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

กองทนุรวมฯ ลงทนุในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็นอตัราร้อยละ 62.00 ของรายได้
คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ใน
ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน สกลุดอลลาร์สหรัฐ และส่วนที่ไม่ได้
รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยคา่ถ่านหิน และ 

(ข) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ ระหวา่ง KPP กบั KBS 
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หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 
โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ทัง้นี  ้ระยะเวลาของสัญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ จะเร่ิมตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมฯชําระมลูค่าการเข้าลงทนุ ตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวนั
สิน้สดุอายสุญัญาโอนผลประโยชน์ฯ คือ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซือ้ขายประมาณ 20 ปี 

ราคาที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน 2,800 ล้านบาท 
วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินค่าอิสระ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
วันที่ประเมิน วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
มูลค่ายุตธิรรม 2,987.87 ล้านบาท 
ใช้ระยะเวลาประเมินค่า 19 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2582) 
อัตราคิดลด ร้อยละ 6.52 

 

 2.4 (3) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

   -ไม่มี- 

2.4 (4) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัทผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงได้ 

 -ไม่มี- 

 2.4 (5) ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักตามข้อ 2.4 (2) เป็นทรัพย์สินหลักที่ได้มาภายในระยะเวลาบัญชี 

 (ก)  วนัที่ ราคา และผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในทรัพย์สิน 

 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 2.4 (2) 

(ข) เหตผุลในการลงทนุและประโยชน์ที่กองทนุได้รับจากการทํารายการแหล่งเงินทนุที่ใช้ พร้อมทัง้

ความเห็นของผู้จดัการกองทนุเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการทํารายการ 

เพื่อเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้แรกของกองทุนรวมฯ ตามที่กําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขาย

หน่วยลงทุน และโครงการจัดการของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ มีความเห็นว่าธุรกรรม

สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ได้เข้าทําและดําเนินการโดยมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ 

(ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินค่าก่อนการลงทนุของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดย

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินทัง้สองราย เช่น วนัที่ทําการประเมินคา่ราคาท่ีได้จากการประเมินค่า 

วิธีที่ใช้ในการประเมินคา่ ช่ือบริษัทประเมินทรัพย์สิน 

1) การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจัดการฯ ได้จัดให้มีการประเมินค่าของผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า โดยผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สิน้ 2 รายดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินรายท่ี 1 : บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

ผู้ประเมินรายที่ 2 : บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 
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ตารางแสดงมูลค่ายุตธิรรมของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามโครงสร้างของกองทุนรวมฯ 
ด้วยวิธีพจิารณาจากรายได้ เปรียบเทยีบกับมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย: ล้านบาท) 

1 
บริษัท ดสิคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

2 
บริษัท สีลม  

แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

 
มูลค่าสูงสุดที่กองทุน 

เข้าลงทุน 

ราคา 3,010.24 3,104.86 2,800.00 

2) สรุปสมมตฐิานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินค่า 

 บริษัท ดสิคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จาํกัด บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

วิธีที่ใช้ในการประเมิน
คา่ 

วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow) ของสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุ โดย
ใช้อตัราคิดลดท่ีสะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนที่ต้องการและความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิใน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้านัน้ 

ระยะเวลาประมาณการ
กระแสเงินสด 

ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประเมินคา่ 

สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62.00 ของรายได้คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ประกอบด้วย 

1) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์ ระหว่าง KPP กบั การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เฉพาะส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉล่ีย
คา่ถ่านหิน และ 

2) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ ระหวา่ง KPP กบั บริษัท  

นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) (“KBS”) 

กระแสเงินสดรับจาก
รายรับของโรงไฟฟ้า 

- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวน
ของอัตราแลกปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉล่ียค่า
ถ่านหิน โดยมีอตัราค่าไฟฟ้าตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2582 โดยคํานวณ
จาก 4 ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้
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 บริษัท ดสิคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จาํกัด บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

 

ส่วนประกอบการ
คาํนวณ 

อัตราค่าไฟฟ้า การวัดปริมาณไฟฟ้า 

อตัราคา่พลงัไฟฟ้า 
(Capacity Payment) 

312.17 
บาท/กิโลวตัต์/เดือน 

ปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงิน  

(Billing Capacity: กิโลวตัต์) 

อตัราคา่พลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) 

0.88 
บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าคิดเงิน  

(Billing Energy: กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

อตัราคา่การประหยดั
การใช้เชือ้เพลิง (Fuel 
Saving) 

0.36 
บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้ารวม 

(Actual Energy: กิโลวตัต์-ชัว่โมง) อตัราคา่สง่เสริมการใช้
เชือ้เพลิงพลงังาน
หมนุเวียน (Renewable 
Energy promotion) 

0.39 
บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

- รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ KBS โดยมีอตัราคา่ไฟฟ้าตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1 เมษายน 2563 
ถึง 31 ธนัวาคม 2582 เท่ากบั 2.90 บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง  

อตัราคิดลด / อตัรา
ผลตอบแทน 

อัตราคิดลดสําหรับคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
สําห รับกระแสเงินสดตั ้งแ ต่  วันที่  1 
เมษายน  2563 ถึง  31 ธันวาคม  2582 
เท่ากับร้อยละ  6.42 โดยมีที่มาจากอัตรา
ผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียของกองทุนรวม
โครงส ร้างพื น้ฐาน  2 กองทุน  ย้อนหลัง
นับตัง้แต่เร่ิมมีการจ่ายปันผล ได้แก่ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาล
บุ รี รั ม ย์  ( “BRRGIF”) และ  กอ งทุ น ร วม
โครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชดุ
ที่  1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“EGATIF”) 

อัตราคิดลดสําหรับคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
สํ าห รับกระแสเงินสดตั ้งแ ต่  วันที่  1 
เมษายน  2563 ถึ ง  31 ธันวาคม  2582 
เท่ากับ ร้อยละ  6.04 โดยมีที่มาจากอัตรา
ผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 2 กองทุน 3 ปีย้อนหลัง
ตั ง้ แต่ ปี  2559 – 2561 ไ ด้แ ก่  กองทุน รวม
โครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลบรีุรัมย์ 
( “BRRGIF”) และ  กองทุนรวมโครงส ร้าง
พืน้ฐาน โรงไฟฟ้าประนครเหนือ ชุดที่ 1 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGATIF”) 
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(ง) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 

(จ) กรณีการได้มาซึง่ทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ระบเุหตผล หรือ

เง่ือนไขที่ทําให้รายการดงักลา่วไม่ต้องผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

-ไม่มี- 

2.4 (6)  ระบุรายละเอียดการจาํหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานแต่ละรายการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ต้องระบุสาระสาํคัญอย่างน้อยดังนี ้

 (ก)   วนัที่ ราคา และผู้ รับโอนทรัพย์สิน 

   -ไม่มี- 

(ข) เหตผุลในการจําหน่ายและประโยชน์ที่กองทนุได้รับจากการทํารายการ พร้อมทัง้ความเห็นของ

ผู้จดัการกองทนุเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการทํารายการ 

 -ไม่มี- 

(ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สินที่จําหน่ายของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน เช่น วนัที่ทํา

การประเมินคา่ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินคา่ วิธีการที่ใช้ในการประเมินคา่ ช่ือผู้

ประเมินคา่  

 -ไม่มี- 

(ง) ราคาที่ได้มาซึง่ทรัพย์สินที่จําหน่าย กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สินและคา่ใช้จ่าย

ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 -ไม่มี- 

(จ) กรณีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ระบเุหตผุลหรือ

เง่ือนไขที่ทําให้รายการดงักลา่วไม่ต้องผ่านการอนมุติัจากผู้ ถือ 

 -ไม่มี- 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

 2.5 (1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุครัง้แรก คือ ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 62.00 ของ
รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (คํานวณเฉพาะรายได้ส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉล่ียค่าถ่านหิน) โดยภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน 
KPP จะเป็นผู้บริหารจดัการ และนําส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวมฯ ด้วยเหตดุงักล่าว จึงไม่มี
การบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ ลงทุนคร้ังแรกโดยบุคคลอื่น ทัง้นี ้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหว่างกองทุนรวมฯ และ 
KPP ได้กําหนดข้อกําหนดและเง่ือนไขสําคญัต่าง ๆ เพื่อควบคมุการดําเนินการและการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ KPP เช่น 
ข้อตกลงในการปฏิบติัหน้าที่เก่ียวกับกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐาน
อตุสาหกรรม อนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้า (Prudent Utility Practice) รวมถึงข้อกําหนด
เก่ียวกบัผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ํา โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ของชัว่โมงการทํางานขัน้ต่ําต่อปี และ กําลงัผลิตไฟฟ้าจริงของ
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โรงไฟฟ้าต่อปี กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ํา KPP มีหน้าที่
จะต้องชําระเงินให้แก่กองทนุรวมฯ เท่ากบัส่วนต่างตามวิธีการคํานวณท่ีระบุไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหนงัสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.3 “สรุปสาระสําคญัของสญัญาที่ทําให้ได้มาซ่ึง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หวัข้อย่อย 2.3.1 “สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า”) ทัง้นี ้เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการของ KPP และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ลงทุน กองทุนรวมฯ อาจพิจารณาว่าจ้าง
ผูเ้ชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานและบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ KPP เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขสําคญัภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ข้างต้น ระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเร่ิมตัง้แตว่นัที่กองทนุ
รวมฯ ชําระมลูค่าการเข้าลงทนุให้แก่ KPP และจะสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2582 ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ จะได้รับผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็นอตัราร้อยละ 62.00 ของรายได้คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) รายได้เฉพาะส่วน กล่าวคือ รายได้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์) เฉพาะ

รายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และจากราคาเฉล่ีย
คา่ถ่านหิน ทัง้นี ้KPP ได้เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวนัที่ 2 มกราคม 2558 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement) เลขท่ี PPA-SPP-F-2014-001 ที่ได้ทํากบั กฟผ. โดยสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Purchaser: SPP) แบบ Adder มีปริมาณรับซือ้พลงัไฟฟ้าสงูสดุที่ 22 เมกะ
วตัต์ ที่ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดงันัน้ ระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ณ วนัที่คาดว่าจะมี
การจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึง่อยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563 จะคงเหลือประมาณ 20 ปี (สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบั กฟผ. จะสิน้สดุในวนัที่ 2 มกราคม 2583 และ 

(ข) สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ KBS (ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์) โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่ทําขึน้ใหม่
ระหว่าง KPP กบั KBS เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าของ KPP ให้แก่ KBS ในปริมาณพลงัไฟฟ้าคงที่ตลอด
อายสุญัญาที่ 3.5 เมกะวตัต์ โดยที่ สญัญาดงักล่าวจะมีกําหนดระยะเวลาโดยประมาณ 20 ปี (สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะ
สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2582) การจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KBS จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้จากการ
จําหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทนุรวมฯ มากขึน้  

  โดยสญัญาสําคญัที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุครัง้แรก มีดงันี ้

ลาํดับ ช่ือสัญญา คู่สัญญา 

1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์) KPP (ผู้ขาย) กฟผ. (ผู้ซือ้) 

2. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั KBS (ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์) KPP (ผู้ขาย) KBS (ผู้ซือ้) 

3. สญัญาจดัจําหน่ายวตัถดิุบในการผลิตเชือ้เพลิง KBS (ผู้ขาย) KPP (ผู้ซือ้) 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกระแสรายได้ของกองทุนรวมฯ 

อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

KPP ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลงังานความร้อนร่วม ซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั มี
กําลงัการผลิตไฟฟ้าภายใต้ใบอนญุาตโรงงานที่เก่ียวข้องทัง้สิน้ประมาณ 73 เมกะวตัต์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่กองทนุรวมฯ 
จะเข้าลงทนุครัง้แรก เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ KPP ได้เข้ากบัคูส่ญัญาดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์) 

อัตราค่าไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์) เป็นค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนซึ่งจะ
คํานวณเฉพาะค่าไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และจาก
ราคาเฉล่ียคา่ถ่านหิน จงึเป็นอตัราคงทีต่ลอดระยะเวลาของสญัญา โดยมีรายละเอียดโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้า ดงันี ้ 

ส่วนประกอบการคาํนวณ หน่วย สูตรการคาํนวณ การวัดปริมาณไฟฟ้า 

คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment) 

บาท/กิโลวตัต์/เดือน 
(CP

0

/1
 x 0.5) 

หรือเท่ากบั 

312.17 

ปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงิน  
(Billing Capacity: กิโลวตัต์) 

คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy 
Payment) 

บาท/กิโลวตัต์ ชัว่โมง 0.88 
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าคิดเงิน  

(Billing Energy: กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 

คา่การประหยดัการใช้เชือ้เพลิง 
(Fuel Saving) 

บาท/กิโลวตัต์ ชัว่โมง 0.36 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้ารวม 
(Actual Energy: กิโลวตัต์ ชัว่โมง) คา่การสง่เสริม 

การใช้เชือ้เพลิงพลงังาน
หมนุเวียน  

บาท/กิโลวตัต์ ชัว่โมง 0.39 

 

 

 

 

 

KBS

KPP

(1) รายได้คา่ไฟฟ้า 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 22 เมกะวตัต์ 

กองทุนรวมฯ 

(5) ชําระคา่วตัถดิุบเชือ้เพลิง  

(4) โอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ  

(2) รายได้คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ 

คู่สัญญาอ่ืน 

(3) รายได้อื่น ๆ (เงินชดเชยจากกรมธรรม์
ประกนัภยั กรณีธุรกิจหยดุชะงกั) 

EGAT
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ส่วนประกอบการคาํนวณ หน่วย สูตรการคาํนวณ การวัดปริมาณไฟฟ้า 

(Renewable Energy 
Promotion) 

หมายเหต:ุ  

/1 CP0 คือ อตัราคา่พลงัไฟฟ้าซึง่เท่ากบั 624.34 บาท/กิโลวตัต์/เดือน                 

(ข) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั KBS (ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์)  

รายได้คา่ไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั KBS เป็นอตัราคงทีต่ลอดระยะเวลาของสญัญา โดยอตัราคา่ซือ้ขายไฟฟ้าภายใต้
สญัญาดงักลา่ว คือ 2.90 บาท ตอ่ กิโลวตัต์ ตอ่ ชัว่โมง  

ตารางแสดงรายละเอียดสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ KPP เข้าทาํกับคู่สัญญาแต่ละราย 

คู่สัญญา ขนาดการรับซือ้ไฟฟ้า
สูงสุดตามสัญญา 

ประเภทเชือ้เพลิงตามสัญญา วันเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)/ 
วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

วันสิน้สุดอายุ
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

กฟผ. 22 เมกะวตัต์ เชือ้เพลิงชีวมวล/1 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของเชือ้เพลิงทัง้หมด 

 2 มกราคม 2558 2 มกราคม 2583 

KBS 3.5 เมกะวตัต์ เชือ้เพลิงชีวมวล  1 เมษายน 2563 31 ธนัวาคม 2582 

ที่มา: KBS 
หมายเหต:ุ  /1 เชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า KPP ได้แก่ กากอ้อย ไม้สบั และ ใบอ้อย 

สําหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP บริษัทจัดการฯ จะ
ควบคมุดแูลและติดตามผ่านรายงานท่ี KPP จะต้องส่งให้กองทนุรวมฯ เป็นรายเดือน และ/หรือ รายไตรมาส และ/หรือ รายปี 
ตามที่กําหนดไว้ในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ (อาทิเช่น การนําส่งงบการเงินรายไตรมาสของ KPP และ การนําส่งงบการเงิน
ประจําปีของ KPP เป็นต้น) 

เพื่อเป็นประกนัการปฏิบติัหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ KPP และ KBS ตกลงดําเนินการให้มีการวางหลกัประกนัให้
กองทนุรวมฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

KPP KBS 

สญัญาจํานองส่ิงปลกูสร้างเป็นประกนั สญัญาตกลงกระทําการ 

สญัญาจํานองเคร่ืองจกัรเป็นประกนั สญัญาด้อยสิทธิ 

สญัญาโอนสิทธิการเช่าดินโรงไฟฟ้าอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าที่ดินโรงไฟฟ้า สญัญาจํานําหุ้น 
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KPP KBS 

สญัญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขในบญัชีรายได้ของบริษัท  

สญัญาโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบั กฟผ.และ KBS  

การดําเนินการให้กองทนุรวมฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั  

 

2.5 (2) กรณีการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทัง้หมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหน่ึงหรือมีการ 
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาํคัญ 

 -ไม่มี- 

2.5 (3) กรณีผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ 

 -ไม่มี- 

2.5 (4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

 -ไม่มี- 

2.5 (5) กรณีที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจเอง
ได้และให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

-ไม่มี- 

2.5 (6) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานมีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

(ก)  เง่ือนไขและสาระสําคญัของสญัญาการประกนัรายได้รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัรายได้ 

 -ไม่มี- 

(ข)  ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเม่ือเทียบกบัรายได้คา่เช่าที่การรับประกนั 

 -ไม่มี- 

(ค)  การปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี  ้ในกรณีที่มีเหตุให้ผู้ รับประกันรายได้ไม่
สามารถปฏิบติัตามสญัญารับประกันรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดําเนินการของผู้จัดการกองทุน 
รวมทัง้มาตรการในการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว 

 -ไม่มี- 

(ง)  ในกรณีผู้ รับประกันจัดให้มีหนังสือรับประกันของธนาคารพาณิชย์หรือหลักประกันเทียบเท่า ซี่ง
ครอบคลุมจํานวนระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับความน่าเช่ือถือ ธนาคารพาณิชย์ที่ออก
หนงัสือคํา้ประกนัครัง้ล่าสดุไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
สํานกังานยอมรับ 

 -ไม่มี- 

(จ) ในกรณีที่ผู้ รับประกนัไม่ได้จดัให้มีหนงัสือรับประกนัตาม (4) ให้บริษัทจดัการ / ผู้จดัการกองทนุเปิดเผย
ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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 อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับประกนัรายได้ครัง้ล่าสดุ ซึ่งไม่เกิน 1 ปีโดยต้องเป็นการจดัอนัดบั
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือที่สํานกังานยอมรับ 
-ไม่มี- 

 สรุปฐานะทางการเงิน (Financial highlight) ของผู้ รับประกันรายได้ที่จดัทําจากงบการเงินหรือ 
งบการเงินของผู้ รับประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ หรือที่จดัทําจากงบการเงิน
หรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกันรายได้เท่าที่มีการจดัทําไว้ในกรณีผู้ รับประกันรายได้เป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ไม่ถึงสามปี 
-ไม่มี- 

 การวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ รับประกันรายได้และ
ความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบติัตามสญัญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกัน
รายได้บริษัทจดัการ / ผู้จดัการกองทุนต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทัง้วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินหรืองบการเงินของผู้ รับประกนัรายได้ 
-ไม่มี- 

2.6  การกู้ยืมเงนิ  

(1) วิธีการกู้ ยืมเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู้   

  -ไม่มี- 

(2) สถานะของการกู้ ยืมเงิน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี เช่น จํานวนเงินกู้  และสดัสว่นการกู้ ยืมเงินเม่ือเทียบกบัมลูคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทนุ 

 -ไม่มี- 

(3) ในกรณีที่มีการกนัเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้ให้ระบจํุานวนเงินที่จะกนัสํารองไว้ในแตล่ะปีจนกว่าจะชําระ
หนีเ้สร็จสิน้ จํานวนเงินที่ได้กนัสํารองในรอบปีบญัชีลา่สดุ และยอดรวมของเงินที่ได้มีการกนัสํารองจนถึง
รอบปีบญัชีลา่สดุ 

  -ไม่มี- 

(4) ในกรณีที่กองทนุกู้ ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ระบมุลูคา่และสดัสว่นการถือหุ้นกู้ของผู้ที่ 

  จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลกัแก่กองทนุ และกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับคุคล
ดงักลา่ว (ถ้ามี) ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี 

  -ไม่มี- 

 

3.   ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

 3.1 ภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

พลงังานไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่จําเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ซึง่อตุสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศไทยมีกระทรวงพลงังานเป็นผู้ กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลผ่านแผนพฒันากําลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยมี 3 
หน่วยงานหลกั ทําหน้าที่ตามกรอบนโยบายของกระทรวงพลงังาน ได้แก่ คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ทํา
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หน้าที่กํากบัดแูลการประกอบกิจการพลงังาน กําหนดประเภทใบอนญุาตการประกอบกิจการพลงังาน ส่งเสริมการแข่งขนัใน
การจดัหาพลงังาน สนบัสนุนการพฒันามาตรฐานและประสิทธิภาพของกิจการพลงังาน และระงบัข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ซือ้ไฟฟ้า และผู้บริโภค คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ทําหน้าที่จดัทําและนําเสนอ
นโยบาย แผนการบริหารและแผนพฒันาพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงกําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
กําหนดราคาพลงังานให้สอดคล้องกบันโยบายแผนการบริหารและแผนพฒันาพลงังานของประเทศ ติดตามและสนบัสนนุการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับพลงังานเพื่อให้มีการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนการบริหารและ
พฒันาพลงังานของประเทศ และ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ทําหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้พลงังาน กํากับการอนุรักษ์พลงังาน จดัหาแหล่งพลงังาน พฒันาทางเลือกในการใช้พลงังานแบบผสมผสานและเผยแพร่
เทคโนโลยีด้านพลงังาน เพื่อสนองความต้องการของทกุภาคส่วนอย่างเพียงพอ ไฟฟ้าทัง้หมดที่เช่ือมต่อเข้าระบบส่งไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ไฟฟ้าที่ผลิตจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ ไฟฟ้าที่ผลิตจากเอกชนรายเล็กและไฟฟ้าที่ผลิตใน
ต่างประเทศ ทัง้นี ้กฟผ. ทําหน้าที่นอกเหนือจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศยงัเป็นผู้ รับซือ้และผู้ขายไฟฟ้าเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย (ยกเว้นกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมากที่จําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ.) 
โดยที่ กฟผ.จะจดัจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ก่อนที่ กฟน. และ กฟภ. จะเป็นผู้ จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป
ต่อไปตามลําดบั นอกจากนี ้กฟผ. ยงัเป็นผู้ควบคมุระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเป็นเจ้าของ ดําเนินการดแูล และพฒันา
โครงข่ายระบบสง่ไฟฟ้าของประเทศไทย (National Transmission Grid) 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกนํา้ตาลรายใหญ่เป็นของโลก และประเทศไทยตัง้อยู่ในทวีปเอเชียซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ นําเข้า
นํา้ตาลรายใหญ่ของโลกหลายประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยในด้านต้นทุนการขนส่งไปยังตลาดภูมิภาค ด้วยเหตุนี ้
ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มกําลังการผลิตของนํา้ตาล โดยจัดให้มีการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและประกาศเขต
ส่งเสริมการปลูกอ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํา้ตาล พ.ศ. 2527 ซึ่งคุ้มครองอุตสาหกรรมนํา้ตาลทัง้ระบบ มีระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงนํา้ตาลท่ีเรียกว่า “70:30” ที่เร่ิมใช้นับตัง้แต่ปีการผลิต 
2525/2526 ประกอบกบัมีระบบจดัสรรผลผลิตนํา้ตาลเพ่ือใช้ในประเทศโดยการกําหนดราคาจําหน่ายตามต้นทนุ (Cost Plus) 
และส่งออกส่วนท่ีคงเหลือจากการจําหน่ายในประเทศ นโยบายภาครัฐนีท้ําให้มีการรายงานพืน้ที่เพาะปลูกและปริมาณ
ผลผลิตอ้อยเพื่อเข้าสงูโรงงานนํา้ตาลในแตล่ะปีคอ่นข้างแม่นยํา 

ที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสําคญักบัการขยายพืน้ที่ปลกูอ้อยเพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรมนํา้ตาลควบคู่ไปกบัการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาทิเช่น โครงการปรับปรุงแปลงเกษตรขนาดใหญ่ให้ทันสมัย โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการดดัแปลงพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสําหรับการปลกูข้าวไปเป็นพืน้ที่ปลกูอ้อยโดยการใช้เทคโนโลยีในการ
ประเมินศกัยภาพของพืน้ที่เพาะปลกูเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืน้ที่ปลกูอ้อย ประกอบกับการขยายพืน้ที่ปลกูอ้อยเพื่อรองรับโรง
นํา้ตาลแห่งใหม่ ตามแผนการขยายการลงทุนท่ีได้รับใบอนุญาตจากทางการจะทําให้ผลผลิตนํา้ตาลของไทยเพิ่มขึน้ แต่
อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตอ้อยและนํา้ตาลในแต่ละปีนัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในช่วงการเพาะปลกู โดยหากมีฝนตกน้อย ก็
จะส่งผลให้อ้อยที่ส่งเข้าโรงนํา้ตาลลดลงอย่างมีนยัสําคญัโรงงานนํา้ตาลเป็นอตุสาหกรรมที่ดําเนินงานตามฤดกูาลเพาะปลกู
ของอ้อยซึง่แบง่ออกเป็น 3 ฤดกูาล คือ  

1) ฤดหูีบอ้อย (Crushing Season) มีระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 

2) ฤดลูะลายนํา้ตาล (Melting Season) มีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 

3) ฤดูหยุดซ่อมบํารุง  (Maintenance Season) เป็นช่วงเวลาท่ีเหลือของปีก่อนเปิดหีบครัง้ต่อไป  โดยโรงงานจะ  
     ดําเนินการซอ่มแซมเคร่ืองจกัรทัง้หมดเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการผลิตในฤดกูาลถดัไป 
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กากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตนํา้ตาลสามารถมาเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตนํา้ตาล อ้อยสด 1 ตนั จะได้
นํา้ตาลประมาณ 100 – 121 กิโลกรัม และส่วนที่เหลือเป็นกากอ้อย 270 - 290 กิโลกรัม ซึ่งสามารถเทียบกบัพลงังานไฟฟ้า
เท่ากบั 100 กิโลวตัต์-ชัว่โมง การบริหารจดัการการใช้กากอ้อยเป็นส่ิงสําคญั ด้วยเหตทุี่ปริมาณกากอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จาก
โรงงานนํา้ตาลจะเกิดในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียง 4-5 เดือน รวมไปถึงเม่ือกระบวนการหีบอ้อยหยดุลง ทัง้ฤดลูะลาย และฤดซู่อม
บํารุง โรงงานนํา้ตาลยงัคงใช้พลงังานทัง้จากไอนํา้และไฟฟ้าซึง่หากมีการบริหารจดัการการได้อย่างเหมาะสม โรงงานนํา้ตาลก็
ไม่จําเป็นต้องซือ้กระแสไฟฟ้าจาก กฟภ.เพื่อนํามาใช้ในโรงงาน 

 3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของโรงไฟฟ้ามีดงันี ้

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงพลงังาน เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ที่สดุในประเทศโดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิต จดัให้ ได้มา จดัส่งและจดัจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่ 
กฟน. และ กฟภ. ซึง่จะจดัจําหน่ายให้ประชาชน ธุรกิจ และอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ตอ่ไป 

(2) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

พ.ศ. 2503 (และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิต จดัให้ได้มา จดัส่งและจดัจําหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจําหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น 

กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และ สมทุรปราการ) 

(3) บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) (KBS) ผู้ ถือหุ้นหลกัของ KPP และผู้สนบัสนนุโครงการ 

ช่องทางการจําหน่ายของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า 

จดัจําหน่ายแบบสง่มอบผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าให้ผู้ซือ้โดยตรง 

 

4. ปัจจัยความเส่ียง 

สรุปปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
1. การเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 
2. การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาจส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 
3. ในการเข้าลงทนุครัง้แรก กองทนุรวมฯ จะมีรายได้จากสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ เพียงแหลง่เดียว หากสญัญาโอน

ผลประโยชน์ฯ สิน้สดุลงหรือถกูบอกเลิกก่อนกําหนด โดยที่กองทนุรวมฯ ไม่สามารถลงทนุในแหล่งรายได้อื่น ๆ ได้ อาจ
สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 
รวมถึงอาจสง่ผลให้มีการเลิกกองทนุรวมฯ ได้ 

4. กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการดําเนินการในอดีต และผู้ ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจํากัดสําหรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของกองทนุรวมฯ 

5. ผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัจากประมาณการกําไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่สําหรับ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่วา่โดยชดัแจ้งหรือปริยาย 

6. บริษัทจดัการฯ อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้ประสบความสําเร็จได้และอาจ
ตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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สรุปปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
7. สิทธิของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเรียกร้องตอ่บริษัทจดัการฯ และผู้ดแูลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจํากดั 
8. มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ และรายงานการประเมินคา่อิสระของผู้ประเมินคา่อิสระ อาจมิได้เป็นหรือบง่ชีถึ้ง

มลูคา่ที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 
9. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หรือทําให้วตัถดิุบชีวมวลซึ่งใช้เป็น

เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากประมาณการอย่างมีนยัสําคญั 
10. การศึกษาและเข้าตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่อง 
11. กองทนุรวมฯ จะเป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ใหม่ซึง่ในเบือ้งต้นจะมีรายได้หลกัจากสิทธิตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ 
12. หลกัประกันที่ให้ไว้แก่กองทุนรวมฯ อาจไม่เพียงพอในการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทุนรวมฯ ได้ทัง้หมด 

และ/หรือ กองทนุรวมฯ อาจไม่สามารถบงัคบัหลกัประกนัได้ทกุกรณี 
13. การที่บริษัทจดัการฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า และการพึ่งพา KPP สําหรับการบริหารจดัการ

โรงไฟฟ้าดงักล่าว อาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทนุรวมฯ 

14. ความเส่ียงจากการขาดแคลนกากอ้อย ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัที่ใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
15. ความเส่ียงจากการขาดนํา้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
16. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานราชการ 
17. การที่โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ โดยที่ประกันภัยสําหรับโรงไฟฟ้าที่ได้พิจารณาทําไว้อาจไม่เพียงพอที่จะ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ได้ทัง้หมด 

18. ความเส่ียงจากการที่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์เส่ือมสภาพ 
19. การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจส่งผล

กระทบในทางลบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ 
20. ความเส่ียงจากการที่กองทนุรวมฯ ไม่สามารถควบคมุการดําเนินงานของ KPP ภายใต้สญัญาที่จําเป็นตอ่การประกอบ

กิจการโรงไฟฟ้าและไม่สามารถบงัคบัให้ KPP รวมถึงคู่สญัญาในสญัญาท่ีจําเป็นต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ดงักลา่วดําเนินการตามสญัญาได้โดยตรง 

21. ความเส่ียงจากการนดัหยดุงานของพนกังานที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
22. ความเส่ียงจากการท่ีเจ้าหนีอ้ื่นของ KPP จะใช้สิทธิเรียกร้องบนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทนุ

รวมฯ เข้าลงทนุ 
23. ความเส่ียงจากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าหนีข้อง KBS อาจใช้สิทธิบังคับจํานองบนท่ีดินที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ 
24. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ยงัไม่เคยมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์มาก่อน 
25. ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือ

มากกวา่ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ 
26. การขายหน่วยลงทนุในอนาคต และการมีหน่วยลงทนุจํานวนมากที่ขายได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขาย

ของหน่วยลงทนุได้ 
27. KBS ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวมฯ และมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยัสําคญัในกิจกรรมการเข้าทํา

รายการบางรายการของกองทนุรวมฯ อาจมีผลประโยชน์ที่แตกตา่งไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่น 
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สรุปปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
28. กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดบัของอัตราการจ่ายเงินปัน

ผลได้ 
29. ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการฯ ได้ 
30. จํานวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทนุรวมฯ อาจน้อยกวา่จํานวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้

นี ้
31. บริษัทจดัการฯ อาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดหรือโดย ก.ล.ต. เท่านัน้ 
32. กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือเม่ือเกิด

เหตกุารณ์ซึง่ทําให้ต้องเลิกกองทนุรวมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเป็นเหตใุห้ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนมุติัการจดัตัง้
กองทนุรวมฯ 

33. ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทนุที่ออกใหม่ต่ํากวา่มลูคา่หน่วยลงทนุก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

34. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จ 
35. ความเส่ียงเก่ียวกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
36. ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมฯ เม่ือ

ได้มีการย่ืนเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด และผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้ให้ข้อมลูส่วน
บคุคลบางอย่าง 

37. ความเส่ียงในการได้รับการจดัสรรหน่วยของผู้ลงทนุตา่งชาติในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนที ่2 หวัข้อ 5 “ปัจจยัความเสีย่ง”) 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมายและข้อจาํกัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุน 

 5.1 ข้อพพิาททางกฎหมาย ซึ่งกองทุนเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่คดีหรือข้อพพิาทยังไม่สิน้สุด 

  -ไม่มี- 

 5.2 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ 

  -ไม่มี- 

6.   ข้อมูลสาํคัญอย่างอ่ืน 

 6 (1) ข้อมลูอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

  -ไม่มี- 

6 (2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกัที่กองทนุลงทนุ และกระทบตอ่การดําเนินงานของ

กองทนุ ให้ระบเุร่ืองดงักลา่วด้วย รวมทัง้การดําเนินการของผู้จดัการกองทนุในการจดัการเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้หาก

มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ให้ระบดุ้วย 

  -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1  หน่วยลงทุน 

7.1 (1)  มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวนหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน 

 จํานวนหน่วยลงทนุ      : 280,000,000  หน่วย 

 เงินทนุโครงการ      :  2,800,000,000  บาท 

 มลูคา่ที่ตราไว้       :  10.00  บาท 

 จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ณ 31 ธ.ค. 2563)  :  2,800,000,000 บาท 

 7.1 (2)  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ สิน้ปี      : 09.40  บาท/หน่วย 

ราคาปิดสิน้วนัสงูสดุ        : 10.10   บาท/หน่วย 

ราคาปิดสิน้วนัต่ําสดุ      :  08.80  บาท/หน่วย 

มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)   : 2,632,000,000 บาท 

มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียทัง้ปี (Trade Volume)    : 3,145,145 บาทตอ่วนัทําการ 

คา่ NAV ของกองทนุ ณ 20 ส.ค. 2563 (วนัต้นปี)  : 09.9997   บาท/หน่วย 

คา่ NAV ของกองทนุ ณ 31 ธ.ค. 2563 (วนัสิน้ปี)  :     11.1199   บาท/หน่วย 

 7.1 (3)  การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด 

   -ไม่มี- 

 7.1 (4)  การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี) 

   -ไม่มี- 

7.2 ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

 -ไม่มี- 

7.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กลุม่ผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหน่วยและร้อยละเม่ือเทียบกบัหน่วยที่ลงทนุ     

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563     
ลาํดับ ผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย % ของทัง้หมด 

1 บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) 42,000,000 15.00 
2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,457,800 6.23 
3. บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,000,000 6.07 
4. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั ( มหาชน) 10,000,000 3.57 
5. บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,000,000 2.86 
6. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,000,000 2.86 
7. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 6,180,400 2.21 
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ลาํดับ ผู้ถือหน่วย จาํนวนหน่วย % ของทัง้หมด 
8. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 5,000,000 1.79 
9. บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 5,000,000 1.79 
10. บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 4,000,000 1.43 
11. ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 1,455,800 0.52 

7.4  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 
 7.4 (1)  กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ 

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระทําได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุด้วยการลดทนุ 
ทัง้นี ้ตามที่โครงการจดัการกองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระทําได้ 
กองทนุรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงันี ้
 ในกรณีที่กองทนุรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ กองทนุรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ โดยเม่ือรวมแล้วในแต่รอบปีบญัชี กองทนุรวมฯ จะจ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรือ
อตัราสว่นอย่างอื่นที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตให้กองทนุรวมฯ สามารถจ่ายได้ 
 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม กองทุนรวมฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่วา่จะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น 
หรือจากกําไรสะสม ในกรณีที่กองทนุรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
 กองทุนรวมฯ มีนโยบายท่ีจะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นท่ี 3 หวัข้อ 6 “การกํากบัดแูลกองทนุรวมฯ” หวัข้อย่อย 
6.1.2 ข้อ 5) “การคืนเงินลงทนุ” 

7.4 (2) เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขัน้ตอนวิธีการในการดาํเนินการกับ
ผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้ 

1)   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่
กองทนุรวมฯ มีกําไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผล ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

“กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว" หมายถึงกําไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ทําการปรับปรุงด้วย รายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การหักกําไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางท่ี ก.ล.ต.กําหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวมฯ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการดงัตอ่ไปนี ้

1. การซ่อมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน
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รวมฯ ตามแผนท่ีกําหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และหนงัสือชี ้
ชวน หรือที่บริษัทจดัการฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

2. การจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมฯ ตามนโยบายการกู้ ยืมเงิน
ที่กําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนที่ 3 หวัข้อ 6 “นโยบายเก่ียวกบั
การดแูลกองทนุรวมฯ” หวัข้อย่อย 6.1.1 “นโยบายการกู้ ยืมเงิน” หรือที่บริษัทจดัการฯ 
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่กองทนุรวมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผล
ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจดัการฯ จะกนัสํารองตาม
รายการตามข้อ (ข) ได้ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลพัธ์ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้อ 
(ข) 1. และ 2. ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมได้ 

(3) ในกรณีที่กองทนุรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็น
การจ่ายจากกําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติมซึง่กฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมฯ ในอนาคต บริษัทจดัการฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามนัน้  

2) เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการฯ อาจสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไป
จ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดถดัไป ตามเง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ 

3) วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกลุบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนั
นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่เก่ียวข้อง หรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าวได้ บริษัทจดัการฯ 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจดัการฯ จะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวนักําหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอตัราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการฯ หรือ เว็บไซต์ของบริษัท
จดัการฯ 
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(ข) บริษัทจดัการฯ อาจส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านัน้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจัดการฯ จะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุรวมฯ ไม่มีกําไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว  

4) ข้อจาํกัดสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ภายใต้ข้อบงัคบัเร่ืองข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดหรือผู้
ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 5 
หวัข้อ 2.9 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบุคคลนัน้หรือผู้ลงทนุต่างด้าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอตัราส่วนที่กําหนด 
เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุต่างด้าวซึง่ถือหน่วยลงทนุเกิน
กวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที่ถือเกินกวา่อตัราที่กําหนดนัน้ 
ทัง้นี ้จะยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงรับทราบและ
ยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหวา่งที่บริษัทจดัการฯ ยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการฯ จะ
จัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไม่นํามารวม
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ จนกวา่จะมีการเลิกกองทนุรวมฯ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนที่ 5 หวัข้อ 2.9 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการฯ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนัน้ให้แก่กลุ่มบุคคล
เดียวกนันัน้ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของแตล่ะราย 

โปรดพิจารณาข้อจํากัดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้กําหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นที่ 5 หวัข้อ 2.10 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไป
ตามที่กําหนด” ข้อ 2. “ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนท่ีเกิน
กวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ 
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สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการฯ จะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ใน
กรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อน
ผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการฯ จะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 

5) การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่
กองทนุรวมฯ มีความจําเป็นต้องใช้ 

ทัง้นี ้ในการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นที่ 3 หวัข้อ 6 “นโยบายเก่ียวกบั

การดแูลกองทนุรวมฯ” หวัข้อย่อย 6.1.5 “การลดเงินทนุจดทะเบียน” ท้ายนี ้

7.4 (3) ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 
ตามที่ระบไุว้ในสว่นที่ 1 สรุปสาระสําคญัของกองทนุรวมฯ ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และสว่นที่ 4 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 8.1 บริษัทจัดการ / ผู้จัดการกองทุน 
  8.1 (1) ช่ือ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
   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 

8.1 (2) โครงสร้างการถือหุ้น ระบุรายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้พร้อมทัง้จานวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการ
ถือหุ้นล่าสุด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายช่ือ    จาํนวนที่ถือ (หุ้น)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย    19,999,986  99.99% 
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ผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (หุ้น) 

1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 19,999,986 

2 นางองัคณา ลิม้ศิริ 1 

3 นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง 1 
4 นางสาวกนัตภณ   ปัญจประการ 1 

5 นางสาว ปรางทิพย์  วณิชชานกุร 1 

6 นายศภุสิทธ์ิ จาวโกนนัท์ 1 

7 นางสาวลลิตา  สิริยากร 1 

8 นายมาโนช  ลีลาวฒันพาณิชย์  1 

9 นางญานิน  ตนัติพิมลพนัธ์ 1 

10 นางสาวจงกล   ทองมีประเสริฐ 1 

11 นางสาวอนัธิกา   หนนูาง 1 

12 นางแอนน่ี   เมฆพฤกษาวงศ์ 1 

13 นางสาวสิตา  วชิรปราการสกลุ  1 
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8.1 (3) โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างองค์กร 

 

 คณะกรรมการบริษัท 
 รายช่ือ                            ตาํแหน่ง 

1 นายวชัรา ตนัตริยานนท์                  ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายสรุพล โอภาสเสถียร  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายธนธชั  หงส์ค ู กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
4 พลตํารวจโท จารุวฒัน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5 นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นายลือชยั  ชยัปริญญา กรรมการ 
7 นายชาญวิทย์  รุ่งเรือลดา กรรมการ 
8 นางชวินดา หาญรัตนกลู           กรรมการผู้จดัการ 
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 คณะผู้บริหาร 
รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นางชวินดา หาญรัตนกลู     กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ           รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ             รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสายงานกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  
4. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์    รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจลกูค้าสถาบนั 
5. นางสาววรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์    รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานปฏิบติัการ 
 

 ผู้จัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1. คุณชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 
ตาํแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 
สัญชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี ้/ ในบริษัทนี ้ 32 ปี / 9 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) / ผู้จดัการกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
คุณสมบัตหิลัก    กําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบติังานของฝ่ายงาน

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทุนส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกบันโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้
ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติั จดัตัง้กองทนุ ต่อ สนง.กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหารกองทนุให้
เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกับประกาศและเกฎกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
 2553 - 2557   รองกรรมการผู้จัดการ, สายงานกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุน

สว่นบคุคล, บลจ.กรุงไทย 
 2543 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์, บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
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1. คุณชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 
 2538 - 2542 ผู้อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุง

ศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 2533 - 2538 รองผู้อํานวยการ (ผู้จดัการกองทุนส่วนบุคคล), ธนาคารซิตีแ้บงค์เอ็น.เอ 

กรุงเทพ 
การศึกษา 2529 ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (เอก: เศรษฐศาสตร์), University of Missouri 

Columbia, USA 
 2526 ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2. คุณไพรัช มิคะเสน 
ตาํแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สัญชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี ้/ ในบริษัทนี ้ 23 ปี / 9 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณสมบัตหิลัก    รับผิดชอบงานบริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้นําเสนอลกูค้า

ถึงแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 
กองทุนรวมโครงสร้างพื น้ฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REIT) 

 ศึกษาความเป็นไปได้ของการ จดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อ
ผู้ลงทนุที่เหมาะสม และย่ืนขออนมุติัจดัตัง้กองทนุ ตอ่ สนง. กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหารกองทนุให้
เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ 2556 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทุน
โครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์, บมจ. หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, 
ผู้จดัการกองทนุ 

 2553 – 2556 ผู้อํานวยการอาวุโส, ผู้ จัดการกองทุน, ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, 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 
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3. คุณนิดาวรรณ สุขประดษิฐ์ 
ตาํแหน่ง รองผู้อํานวยการ 
สัญชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี ้/ ในบริษัทนี ้ 23 ปี / 7 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้าง

พืน้ฐาน 
ประสบการณ์ 2556 - ปัจจบุนั รองผู้อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุโครงสร้าง

พืน้ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย, ผู้จดัการ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 2554 - 2556   ผู้จดัการ แผนกวิเคราะห์และพฒันาระบบบญัชี  
บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

 2543 – 2548 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้สายงานจดัการลงทนุ บมจ. หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ กรุงไทย 

 2541 – 2542 ผู้จดัการกองทนุ  ฝ่ายการลงทนุ บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล 
 2540 – 2541 รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เอกพฒัน์ จํากดั (มหาชน) 
 2535 – 2540 ผู้จดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บล. ธนสยาม จํากดั (มหาชน) 
 2532 – 2533 เจ้าหน้าที่การตลาด สายการลงทนุ บงล. ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
การศึกษา 2535 ปริญญาโท MBA Corporate Finance, The University of Dallas USA 
 2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

4. คุณภควัต เมธีไตรรัตน์, CFA 
ตาํแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
สัญชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี ้/ ในบริษัทนี ้ 11 ปี / 4 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ประสบการณ์  2560 – ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

โครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, 
ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 2559 – 2560  ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศและทางเลือก บลจ. ซีไอเอ็มบี 
- พรินซิเพิล 

 2556 – 2558 ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 2554 – 2556  Wealth Manager ธุร กิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล  บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั 
 2553 – 2554 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสมัพนัธ์ สายลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
การศึกษา 2552 ปริญญาโท MS Finance, The University of Warwick, UK  
 2551 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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5. คุณอนุชิต เกษตระกูล 
ตาํแหน่ง รองผู้อํานวยการ 
สัญชาติ ไทย 
จาํนวนปีที่ประกอบอาชีพนี ้/ ในบริษัทนี ้ 16 ปี / 4 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ผู้ จัดการกองทุนรวมโครงสร้าง

พืน้ฐาน 
ประสบการณ์ 2560 - ปัจจบุนั รองผู้อํานวยการ ฝ่ายธุรกิจกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุโครงสร้าง

พืน้ฐาน และทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, ผู้ จัดการ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

 2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท จีแลนด์ 
รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั 
 2553 - 2555 นกัวิเคราะห์การเงินอาวโุส บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากดั 
 2551 - 2553 เจ้าหน้าที่พฒันาธุรกิจอาวโุส บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
 2548 - 2551 เจ้าหน้าที่สินเช่ือ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
การศึกษา 2550 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2548 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

8.1 (4) หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ รวมทัง้

ทรัพย์สินและหนีสิ้นของกองทนุรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน 
กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึง่กองทนุรวมฯ หรือบริษัทจดัการ (เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหาร
จดัการกองทนุรวมฯ) หรือทัง้กองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  
บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การบริหารจดัการกองทนุรวมฯ 
ในการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. จดัการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมฯ ที่ได้รับอนุมติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน 
กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึง่กองทนุรวมฯ เข้าเป็นคูส่ญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบติั
ตามบทบญัญติัในมาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

2. จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ สญัญาแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วนฉบบัร่างที่ย่ืน
ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
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3. จัดให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคญัที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการให้กองทนุรวมฯ มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 

4. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกําหนด เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ 

5. จดัส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสือชีช้วน และโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนที่ย่ืนตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตอ่ผู้ลงทนุ ด้วยวิธีการที่ผู้

ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชีช้วนดังกล่าวต้องมี
ข้อมลูที่ครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

2) จดัส่งหนงัสือชีช้วนที่มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วนั
ทําการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนแก่ผู้ลงทุน และจดัส่งหนงัสือชีช้วนดงักล่าว
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual Fund Report and 
Prospectus System ("MRAP")) 

3) จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนแก่ผู้ลงทนุที่สนใจจะลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยต้องมีระยะเวลาท่ี
พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทนุจะศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนก่อนการตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนตาม 1) ต้องไม่น้อยกวา่ 14 วนั 

6. ในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้องและไม่มี
ลกัษณะที่ทําให้ผู้ลงทนุสําคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการโฆษณาเพ่ือ
สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุตามที่สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

7. ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอน 
ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุในลกัษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 

8. ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุตอ่ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

9. ในการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและในการควบคุมการจดัการดงักล่าว บริษัทจดัการ
ต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสําคญัที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที่เข้าทําหรือจะเข้าทําเก่ียวกบั
การจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้าง (ถ้ามี) ที่นําทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุรวมฯ ไปจดัหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตผุล
ต่อบริษัทจดัการโดยไม่ชกัช้า เม่ือมีเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
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10. ได้มาเพิ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

11. ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้มั่นใจได้ว่า
กองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดําเนินการเท่านัน้ และบริษัท
จัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

12. ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่
ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ รวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมฯ 

13. ดําเนินการท่ีจําเป็นเพื่อควบคมุดแูลและให้มัน่ใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ไม่เกินสดัส่วนที่บงัคบัใช้ซึ่งกําหนด
โดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวมฯ เข้า
ลงทนุ 

14. เพิ่มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม
ฯ และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ที่
ประกาศใช้บงัคบัโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทนุรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

16. จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดงักล่าวในครัง้ถดัๆ มาให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

17. ดําเนินการเลิกกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 
18. จดัให้มีและคงไว้ซึง่ระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ อย่างน้อยในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวมฯ ให้มีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ และดําเนินการให้มั่นใจได้ว่า
บคุลากรที่แตง่ตัง้ดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุรวมฯ รวมทัง้การตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทํา Due Diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทนุ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวมฯ และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีถูกต้อง และ
เพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

3) การกํากบัดแูลบริหารและจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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19. บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บุคคลอื่นใด 
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
ปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุ ทัง้นี ้การมอบหมายดงักลา่ว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

20. ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในรูปแบบของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) 
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
1) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ KPP และผู้ประกอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็น

คู่สญัญารายอื่นใด (ถ้ามี) จดัให้มีกลไกให้บริษัทจดัการหรือผู้ที่บริษัทจดัการมอบหมายสามารถ
เข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมฯ ได้รับตาม
ข้อตกลง ตลอดจนจดัส่งรายงานหรือข้อมลูที่เก่ียวข้องต่อบริษัทจดัการเพื่อใช้ในการติดตามและ
ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

2) บริษัทจดัการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่
กองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสม่ําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจทําให้
กองทุนรวมฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญดําเนินการให้ KPP ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

21. ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ 
หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะ
เกิดขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิบติัการและดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึง การเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่น
ใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

22. ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมฯ และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่ทัง้นี ้การ
ดําเนินการดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ข) การลงทนุ 
1. เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 

เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 

2. ดํารงมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดย
มีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ เว้นแต่รอบระยะเวลา
บญัชีสดุท้ายของอายกุองทนุรวมฯ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

3. ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
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4. ดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุรวมฯ สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และดําเนินการ
ให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เก่ียวกับ
อตัราสว่นการลงทนุ 

(ค) การเรียกเก็บและชําระเงินของกองทนุรวมฯ 
ดําเนินการเก่ียวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก
กองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ง) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ 
1. จดัให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 

และแต่งตัง้บุคคลเข้าแทนท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีกําหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ  

2. จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องซึ่งออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ จัดการ
กองทนุรวมฯ เพื่อปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้
และการสิน้สุดการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
สํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานหรือเอกสารที่จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการเปล่ียนแปลง 

3. แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 
(เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์ กําหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

4. แต่งตัง้นายทะเบียน และเปล่ียนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตัง้นายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ กําหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถึงการแต่งตัง้นายทะเบียน ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดเก่ียวกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5. แต่งตัง้นิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

6. แต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบติัหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ ของกองทนุรวมฯ หรือ
บคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นเพื่อปฏิบติัหน้าที่เก่ียวกบักองทนุรวมฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย 
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7. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมฯ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
และเปล่ียนตวัผู้สอบบญัชีใหม่ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

8. แต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุรวมฯ โดยความเห็นชอบของสํานกังาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่เก็บรวบรวม
และแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบญัชีเสร็จสิน้ เม่ือมีการเลิก
กองทนุรวมฯ 

9. จัดให้มีผู้ ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
หรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายย่อย 

(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ 
1. จัดให้มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน เป็น

กองทุนรวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

2. จดัให้มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 
วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวมฯ หรือนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่ม
เงินทนุของกองทนุรวมฯ แล้วแตก่รณี 

3. ดแูลให้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุรวมฯ เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการหรือโครงการ
จดัการกองทุนรวมฯ ขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ
คําสัง่นัน้ ให้บริษัทจดัการดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ โดยไม่ชกัช้า 

4. เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

5. ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องแสดงข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และ
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

6. ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่บริษัทจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดั
เพียงความสมเหตสุมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และในเร่ืองที่จะต้องได้รับ
มติอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะออกหรือจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่
เป็นปัจจบุนัโดยมีข้อมลูที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
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8. ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบติังานตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และหลกัเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

9. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบติัหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเก่ียวกบักองทนุรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และ
นําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11. จดัทําและจดัเก็บบญัชีและบนัทกึแสดงการลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
12. จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
13. จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
14. จดัให้มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
15. จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบ

การเงินตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
16. จดัทํารายงานประจําปีของกองทนุรวมฯ โดยมีข้อมลูตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และส่งให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของกองทนุรวมฯ 

17. รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทุนรวมฯลงทุน
หรือมีไว้อย่างมีนยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

18. จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

19. ติดตาม ดําเนินการ และสัง่การต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสญัญาต่าง ๆ อาทิ ผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวมฯ ที่ปรึกษา และผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตัง้ที่เก่ียวข้อง และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคลดงักลา่วภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง
และการปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ และ/หรือ ตามท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ และ 

20.ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

8.1 (5) วิธีการและเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผู้จัดการกองทุน 
กองทุนรวมฯ อาจเปล่ียนบริษัทจัดการฯ ได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือ เม่ือได้รับการ
อนมุติัเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

(1) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดัการ และมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการราย
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ใหม่ขึน้ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมฯ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการฯ ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวมฯ 
หรือในกรณีที่บริษัทจดัการฯ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่บริษัทจดัการได้ 

(3) ในกรณีที่สํานกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนบริษัทจดัการฯ จากการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ตามมาตรา 128 
ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(4) ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการท่ีกําหนดไว้
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง อนัมีผลให้บริษัทจดัการฯ ไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัดงักล่าว หรือเป็นการเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลกัษณะที่มีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่
บริษัทจดัการฯ และบริษัทจดัการฯ ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจดัการฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้าที่ในการจดัการกองทนุรวมฯ ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการฯ จะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปโดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทจัดการฯ จะต้องเสนอช่ือบริษัท
จดัการรายใหม่ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด (เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง) โดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการแต่งตัง้บริษัทจดัการราย
ใหม่ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด เพื่อทําหน้าที่จัดการกองทุนรวมฯ ตามที่
ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แทนบริษัทจดัการฯ ภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากบริษัท
จดัการฯ  

ในการเปล่ียนบริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน บริษัท
จดัการฯ จะต้องปฏิบติัหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็น
กรณีที่บริษัทจดัการฯ ได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม
ข้อ (4) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เห็นชอบกบัการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่
ที่บริษัทจัดการฯ เสนอช่ือ หรือกองทุนรวมฯ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตัง้บริษัท
จดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการฯ บริษัทจดัการฯ สงวน
สิทธิที่จะเลิกกองทนุรวมฯ โดยในกรณีดงักล่าว จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบ
กบัการเลิกกองทนุรวมฯ แล้ว 

ในการปฏิบติัหน้าที่ของบริษัทจัดการฯ ในเวลาใด ๆ หลงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเปล่ียนตวั แล้ว
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันสิน้สุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (4) 
ข้างต้น บริษัทจดัการฯ จะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ โดยคํานวณจํานวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาท่ีปฏิบติัหน้าที่จริง 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการ ไม่ว่าโดยคําสัง่ ก.ล.ต. หรือโดยเหตอุื่นใดตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดการฯ ต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่ง
รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการรายใหม่ 
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8.1 (6) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้การบริหารจัดการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภท บาทบาท 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้า บริษัทจดัการ 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย ทางดว่น บริษัทจดัการ 

 
8.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

-ไม่มี- 

8.3  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 8.3 (1) ช่ือที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ เว็บไซต์ (ถ้ามี) 

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
  ที่อยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท์  : 0-2296-3582 
  โทรสาร  : 0-2683-1298 
  เว็บไซต์ : https://www.krungsri.com 
 
 8.3 (2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัเกินกวา่ 0.5% 

ณ วนัที่ 11 มิถนุายน 2563 (Record Date ลา่สดุ) 
(หุ้นสามญัที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 7,355,761,773 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท) 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % หุ้น 
1. MUFG BANK, LTD. 5,655,332,146 76.88* 
2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จํากดั 166,536,980 2.26 
3. บริษัท ทนุมหาโชค จํากดั 166,478,940 2.26 
4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จํากดั 166,414,640 2.26 
5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวชัน่ จํากดั 166,151,114 2.26 
6. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จํากดั 163,112,900 2.22 
7. บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั 160,789,220 2.19 
8. บริษัท มหากิจโฮลดิง้ จํากดั 158,726,810 2.16 
9. บริษัท ทนุรุ่งเรือง จํากดั 157,889,440 2.15 
10. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากดั 51,421,714 0.70 
11. บริษัท ซี.เค.อาร์ จํากดั 48,528,834 0.66 
 ผู้ ถือหุ้นอื่น 294,379,035 4.00 
 รวม 7,355,761,773 100.00 

* เป็นไปตามที่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั ทัง้นี ้เมื่อรวมการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวรายอื่นแล้วเท่ากบั 76.90% 

8.3 (3) หน้าที่รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
1) สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการฯ ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และให้การสนบัสนนุการจดัตัง้และการจดทะเบียน
จดัตัง้กองทนุรวมฯ กบั ก.ล.ต. 

(4) กํากบัดแูลให้บริษัทจดัการฯ ปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการกองทนุ
รวมฯ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการฯ โดยเคร่งครัด 

(5) จดัทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการฯ กระทําการ หรือ
งดเว้น กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมฯ หรือไม่ปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(6) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ โดยแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(7) ดําเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ และบนัทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(8) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของ
กองทนุรวมฯ เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม 

(9) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 

(10) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง เรียก
คา่ชดเชยความเสียหายจากบริษัทจดัการฯ  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือ
เม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าวให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ ได้ 

(11) ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ของบริษัทจดัการฯ โดยเคร่งครัด 

(12) ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความช่ือสตัย์สจุริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(13) พิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุดิัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทนุรวมฯ ซึง่มีมลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจําหน่ายไป ดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นีโ้ดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
(ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ) (ถ้ามี) 

(14) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

(15) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ ทัง้นี  ้โดยต้องเป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง (ตามแต่
กรณี) 
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(16) ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกคา่ตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ เป็นการดําเนินการในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(17) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการฯ ไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

(18) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และ 

(19) ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2)  เง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) บริษัทจดัการฯ อาจเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และมีการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ขึน้ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมฯ 

(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการใด ๆ ที่ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในลกัษณะที่มีนยัสําคญัและไม่สามารถเยียวยาได้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด 1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(5) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ที่สําคญัอันเน่ืองมาจาก
การแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัมีผลให้บริษัทจดัการฯ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกนัได้ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ในกรณีดงักล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา 
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

(7) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อใดข้อหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการฯ จะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบติั
ให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัทัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการฯ ทราบหรือควรได้ทราบการขาด
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คณุสมบติัดงักล่าว หรือวนัถดัจากวนัที่สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคณุสมบติัดงักล่าว 
และบริษัทจัดการฯ จะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบติัเสร็จ
สิน้ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคณุสมบติัให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนดดงักล่าว บริษัทจัดการฯ จะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับ
อนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. แล้วบริษัทจดัการฯ จะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนัทัง้นีเ้ว้นแตสํ่านกังาน ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอื่น 

(8) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ (1) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดท่ีคล้ายคลึง
กนั หรือ (2) เพื่อฟืน้ฟกิูจการประนอมหนีห้รือผ่อนผนัการชําระหนีจ้ดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชี 
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบั
ตา่ง ๆ  

(9) เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการฯ ทราบหรือประกาศเป็น
การทัว่ไป 

(10) เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจดัการฯ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอกกล่าว
ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

เน่ืองจากกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทนุรวมฯ ต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ในกรณี
ที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ ต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่า
จะจดัการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวมฯ ให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมถึงการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นเพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายในเวลาอนัสมควร
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเน่ือง ทัง้นี  ้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับ
คา่ตอบแทนตามอตัราปกติที่คิดได้ภายใต้สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่การจดัการ
โอนทรัพย์สินและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัท
จดัการฯ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ ถึงกําหนดชําระแต่ยังมิได้ชําระให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการสิน้สุดของสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยคา่ตอบแทน และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นใด จะคํานวณถึงวนัที่ผู้ดแูล
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ผลประโยชน์ทําหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯอย่างสมบูรณ์ตามสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 
ช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
 กรุงเทพมหานคร 10120 
บริษัทจดัการฯ จะต้องดําเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ ซึง่รวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ
ทัง้หมดไว้ ณ สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สินซึง่โดยลกัษณะของทรัพย์สินนัน้ไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการฯ และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการฯ ทราบโดยพลนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 
บริษัทจดัการฯ จะจดัเก็บเอกสารสําคญัและทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ไว้ที่สํานกังานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ 

 8.4  คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
บริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้แทนจากบริษัทจดัการฯ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

(2) ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ มีประสบการณ์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

รายช่ือบคุคลที่ได้รับการเสนอให้เข้าปฏิบติัหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุชดุแรก
ของกองทุนรวมฯ โดยอยู่ในขัน้ตอนการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศของ
สํานกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

1) นายไพรัช มิคะเสน 
2) นายอนชุิต เกษตระกลู 
3) นายณภทัร เนินอไุร 
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 8.5  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่อไปนี ้
  8.5 (1) ผู้สอบบัญชี  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
      ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
      คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
      โทรศพัท์ 0-2264-9090 
      โทรสาร 0-2264-0789-90 

  8.5 (2) นายทะเบียน  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
      93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
      กรุงเทพมหานคร 10400 
      โทรศพัท์ 0-2009-9999 
      โทรสาร 0-2009-9991 

  8.5 (3) ผู้ประเมินค่าอิสระ  บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
      888/151 อาคารมหาทนุพลาซา่  

ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2651-4447 

     บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 
72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชัน้ 3 ซอยวดัม่วงแค  
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2632-7155-6 
โทรสาร 0-2632-7157 

  8.5 (4) ที่ปรึกษาเทคนิคอิสระ  บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
      อาคาร ทแูปซิฟิค เพลส ชัน้ 19 ห้อง 1903-05 
      142 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
      กรุงเทพฯ 10110 
      โทรศพัท์ 0-2118-7200 
     โทรสาร 0-2118-7299 

9.   การกาํกับดูแลกองทุนรวมฯ 

 9.1  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกองทุนรวมฯ (ถ้ามี) 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลธุรกิจกองทนุเพื่อให้การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบงัคบัของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการกองทุนภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการ



43 
 

ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน โดยบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ กํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เป็นผู้
กํากบัดแูลการจดัการกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการฯ กําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังาน
และสํานกัตรวจสอบภายในทําหน้าที่กํากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามที่โครงการฯ 
กําหนด รวมทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในเร่ืองที่สําคญัเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกมุย่ิงขึน้ 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทจดัการฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการจดัการลงทนุ ซึง่จะมีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดย
มีขอบเขต หน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
ขอบเขตและหน้าที่ในกรณีที่เป็นผู้จดัการกองทนุ โครงสร้างพืน้ฐาน) ได้แก่  

(1) พิจารณาการเข้าทําหน้าที่ ผู้จดัการกองทนุ และ คา่ธรรมเนียมการจดัการในการจดัตัง้กองทนุ 

(1.1) ในกรณีเป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบติัขัน้ต่ํา พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจดัการ

ลงทนุ-PIF  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์ (PDC) เพื่อพิจารณาอนมุติั  

(1.2) ในกรณี ไ ม่ เ ป็น ไปตามคุณสมบั ติ ขั น้ ต่ํ า  พิจารณาใ ห้ความ เ ห็น ก่อน เ พ่ือ นํา เสนอ

 คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุติั ตามขัน้ตอนที่กําหนด 

(2) พิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงให้ความเห็นต่อแนวทางการพิจารณา ตัดสินใจ 

ลงทนุ ซือ้ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) พิจารณาการบริหารจดัการทรัพย์สินสภาพคลอ่งของกองทนุ/ทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทนุ สามารถลงทนุได้ 

(4) พิจารณาปัจจยัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ  ได้แก่  

(4.1) ความเส่ียงเก่ียวกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ความ

เส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์

ก.ล.ต./ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานที่แตกต่างจากประมาณการ

อย่างมีนยัสําคญั เป็นต้น 

(4.2)   ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทนุในสิทธิรายได้ 

(4.3)   ความเส่ียงจากความขดัแย้งผลประโยชน์ 

(4.4) ความเส่ียงในการบริหารจดัการกองทนุ   ตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ   

(5) พิจารณาการบริหารและจดัการกองทนุตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ  ได้แก่     

(5.1) การกู้ ยืมเงิน 

(5.2) การจ่ายเงินปันผล / การคืนเงินลงทนุจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(5.3) การเป ล่ียนแปลงเงินทุนโครงการ  ไ ด้แ ก่  การเพิ่มทุนจดทะเ บียน  การลดทุนจด

 ทะเบียน 

(5.4) การซือ้หรือขายทรัพย์สินหลกัของกองทนุ  

(5.5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม  
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(5.6) การเลิกกองทนุ 

(5.7) การพิจารณาคา่ใช้จ่ายที่มีนยัสําคญัของกองทนุ 

(5.8) การแต่งตัง้ / เปล่ียนแปลง บุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุน เช่น คณะกรรมการท่ีปรึกษาการ

ลงทนุ , ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์, ผู้ดแูลผลประโยชน์, นายทะเบียนกองทนุ, ผู้ ชําระบญัชี, ที่

ปรึกษาตา่ง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ตามที่ผู้จดัการกองทนุนําเสนอ 

(5.9) พิจารณาการให้ความเห็นตา่ง ๆ ในฐานะผู้จดัการกองทนุ ตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. 

(5.10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(5.11) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทนุ เป็นรายไตรมาส 

(5.12) รับทราบเม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า

 ทรัพย์สิน  โครงสร้างพื น้ฐานท่ีกองทุนรวมฯ  ลงทุนหรือมีไ ว้อย่างมีนัยสําคัญตาม

 หลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

 

9.3  การประชุมของบริษัทจัดการฯ / ผู้จัดการกองทุน 
โครงสร้างคณะกรรมการจัดการลงทุน – PIF ประกอบด้วย  

1 กรรมการผู้จดัการ ประธาน 
2 ผู้บริหารสงูสดุสายงานจดัการลงทนุ รองประธาน 
3 ผู้บริหารสงูสดุของสายงานปฏิบติัการ กรรมการ 
4 ผู้บริหารสงูสดุของสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังาน  กรรมการ 
5 ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายวิจยั  กรรมการ 
6 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 
7 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน กรรมการ 
8 ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายพฒันาธุรกิจจดัการทรัสต์ กรรมการ 
9 นายเอกกมล ณ ระนอง กรรมการ และ เลขานกุาร 

  เงื่อนไขการประชุม  

คณะกรรมการจดัการลงทนุ- PIF จะมีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  ซึ่งในการประชมุจะต้องมี

กรรมการ เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทัง้หมด และต้องมีประธาน หรือ รองประธาน คนใดคน

หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมทุกครัง้ และมีผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐาน หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ที่รับผิดชอบกองทรัสต์และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

จดัการทรัสต์ ที่นําเสนอในวาระนัน้ ๆ เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ จงึจะถือวา่ครบองค์ประชมุ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการการลงทุน – PIF ให้ประธานหรือผู้ซึ่งประธานได้มอบหมายส่ง

หนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการให้มาประชมุในสถานท่ีเดียวกันเว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนและกรรมการไม่

สามารถมาประชุมในสถานท่ีเดียวกันได้ให้สามารถประชุมโดยวิธีประชุมทางจอภาพ (Video Conference) และ/

หรือ วิธีประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Telephone Call) ได้ 
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 9.4  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษัทที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน  
  -ไม่มี- 

 9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทุน โดยห้ามการซือ้

ขายหลกัทรัพย์โดยอาศยัข้อมลูภายในท่ียงัไม่มีการเปิดเผยเป็นการทัว่ไปและตนเองได้รู้เน่ืองจากตําแหน่งหรือการ

ปฏิบติัหน้าที่ โดยกําหนดให้ กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัตามแนวนโยบาย

อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนีบ้ริษัทได้กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน

(Insider trading) ดงันี ้

 บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลภายในของกองทุนใน

พืน้ที่ห้องปฏิบติังานของ access person  

 ควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพืน้ที่หวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่จดัเก็บในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์  

 บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่ส่ือสารในห้องปฏิบติังานของ access      

person  

 จัดให้มีการสอบทาน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบติัอย่าง

สม่ําเสมอ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการมีบทลงโทษ กรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังานนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนําไปใช้

ประโยชน์สว่นตน 

 9.6 การพจิารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทนุ 
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ในหนงัสือชี ้

ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นที่ 2 หวัข้อ 3.1 “นโยบายการลงทนุ” และสว่นท่ี 3 หวัข้อ 6 “การกํากบัดแูลกองทนุรวมฯ” 

 9.7 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

 9.8 การตดิตามดูแลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / ผู้บริหารทรัพย์สิน (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

 9.9 การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทจดัการฯ จะดําเนินการการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน

รวมฯ ที่ได้รับอนุมติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผู้ ถือหน่วย
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ลงทุน หนังสือชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนรวมฯ เข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

 9.10 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 
  เรียกเก็บจากกองทนุรวมฯ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินรวม โดยค่าธรรมเนียมการจดัการขัน้ต่ํา

เท่ากบั 4,200,000 บาทต่อปี ตลอดอายขุองกองทนุรวมฯ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
อย่างอื่น โดยมีอตัราตามจริงของรอบปีบญัชี ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 สรุปสาระสําคญัของกองทุนรวมฯ ของแบบแสดง
รายการข้อมลูประจําปี 

 9.11 การเปิดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 
บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการ
สอบทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจดัการฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทนุรวม (www.kbspif.com)  

 9.12 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจดัการฯ จะต้องแจ้งวนัปิดสมุดทะเบียนหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์หรือนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจดัการฯ จะต้องแจ้ง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั (หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
เคยแจ้งไว้นัน้ บริษัทจดัการฯ จะต้องจดัส่งหนงัสือขอมติ หรือหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนว่าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นบนัทกึข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นจริง ดงันัน้ การจ่ายหรือการแจกจ่าย
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว และสิทธิในการได้รับหรือ
ข้อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่
บริษัทจดัการฯ กระทําไปโดยชอบ 

9.12.1 การขอมตโิดยส่งหนังสือ 
ในการขอมติโดยการสง่หนงัสือขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิออกเสียงไม่วา่จะเป็นเร่ืองใด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีตามระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุข้อ 6.1.11.2 ข้อ 3.2 (3)(ค)(1) และ (2) ซึง่มติของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของ
จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิออกเสียง 

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธิจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่กําหนดใน
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนท่ี 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ” 
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ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการขอมติโดยส่งหนงัสือข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไขหรือ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

9.12.2 การขอมตโิดยเรียกประชุม 

(1) องค์ประชุม 
(ก) การขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ องค์ประชมุต้อง ประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด โดยมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมฯ เว้นแตท่ี่กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้

(ข) องค์ประชุมที่กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บงัคบักับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการซึ่งจะต้องกระทําตามท่ีกําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 3 หัวข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ” 

(2) สิทธิออกเสียง 
(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ืองที่จะลงมติ

ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่จะลงมตินัน้ 
(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขาย

หน่วยลงทนุสว่นที่ 5 หวัข้อ 2.9 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” จะต้องงดออกเสียงสําหรับหน่วย
ลงทนุสว่นที่ถือเกินอตัรานัน้ 

(3) ข้อกาํหนดในการออกเสียง 
(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หน่วยลงทนุที่ตนถือ 
(ข) เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวน

หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่าก่ึงหนึง่ (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ค) เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนีม้ติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75 หรือ มากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมลูค่าเกิน

กว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 
ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (5) ของคําว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการบริหารจดัการ หรือจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา 
แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออก เสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความวรรค (5) ของคําว่า “ทรัพย์สิน
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กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 
(3) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง

เพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความวรรค (5) ของคําว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 เข้าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามที่กําหนดในหนงัสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที่ 2 หวัข้อย่อย 7.3 “การดําเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้
ถือหน่วยลงทนุ” 

(4) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทนุสว่นที่ 3 หวัข้อย่อย 6.1.4 “การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน" หรือการตกลง ยินยอม หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (5) 
ของคําวา่ “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนท่ี 3 หัวข้อ 6.1.5 “การลดเงินทุนจดทะเบียน" หรือการตกลงยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทที่กองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความข้อ (5) ของคํา
วา่ “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" ภายใต้ประกาศ ทน. 38/2562 

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุรวมฯ อื่น 
(ง) มติเก่ียวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวมฯ ให้

เป็นไปตามข้อกําหนดในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนที่ 3 หวัข้อย่อย 6.1.12.1 “วิธีแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ" 

(4)  สิทธิในการเข้าช่ือต่อบริษัทจัดการเพ่ือให้มีการจัดประชุมวิสามัญ 
  ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจน และบริษัทจดัการจะจัดให้มีการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 9.13 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  -ไม่มี- 

 9.14 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 
(1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  
 บริษัทจดัการฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีโดยมีรายละเอียดตามข้อ 8.5 (1) ผู้สอบบญัชี โดยมีค่าตอบแทนเรียกเก็บ

จากกองทนุรวมฯ ในอตัราตามจริงของรอบปีบญัชี ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 สรุปสาระสําคญัของกองทนุรวมฯ 
ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

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

 9.15 กรณีการปฏิบัตหิลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
กองทนุรวมฯ ดําเนินกิจการโดยมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่สําคญั และสามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมัน่
ที่จะพฒันาการดําเนินกิจการควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ 
ตัง้มัน่ที่จะดํารงตนให้เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม และสามารถบริหารกิจการให้
เติบโตอย่างมัน่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคมบนพืน้ฐานของจริยธรรมและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินกิจการที่มีต่อผู้
ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบักองทนุรวมฯ ในทกุด้าน รวมถึงมีการแบง่ปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
นอกจากนี ้กองทนุรวมฯ ยงัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทมีกระบวนการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

(1) ในฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์จะมีการแบ่งแยกหน้าที่กนัระหว่างผู้จดัการ

กองทุนซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารจดัการกองทนุ กับผู้ช่วยผู้จดัการกองทุนที่ทําหน้าที่ด้านปฏิบติัการเป็นหลกั  

โดยผู้จดัการกองทุนจะเป็นผู้ควบคุมดแูลการปฏิบติังานของผู้ช่วยผู้จดัการกองทุน และผู้บริหารสงูสดุของาน

สายงานจะเป็นผู้พิจารณาการจดัการกองทนุของผู้จดัการกองทนุอีกครัง้  

(2)  การบริหารจดัการกองทนุของฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์จะถกูสอบทานการ

ปฏิบติังานโดยสํานกักํากบัดแูลการปฏิบติัและสํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นไปตามแผนงานประจําปี โดยจะ

ครอบคลมุการบริหารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั เช่น  การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและการลงทนุเพื่อบริหาร

สภาพคล่อง การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจดัเก็บรายได้ การเบิกค่าใช้จ่าย การจดัทํา

ประกนัภยั การเปิดเผยข้อมลู การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุและการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นต้น และจะมี

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

(3)  บริษัทจัดการได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื่อทําหน้าที่พิจารณาการบริหารจัดการลงทุนใน

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานในเร่ืองที่สําคัญเพ่ือให้การจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปอย่าง

รอบคอบ รัดกมุและมีประสิทธิภาพ  

 

12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจดัการกองทุนรวม และบุคคลที่มีการถือหุ้นในบริษัทจดัการในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตามท่ีประกาศ
สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด  

2. บคุคลที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการและการจดัการกองทนุ  
3. กองทนุที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ  
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4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ที่
ปรึกษากองทนุ   ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น  

5. บคุคลที่มีอํานาจควบคมุ 
 

ธุรกรรมที่เข้าข่ายก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. ธุรกรรมที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ทํากบับคุคลที่เก่ียวข้องซึง่มีลกัษณะเฉพาะตามที่กําหนดประกาศสํานกังาน กลต. กําหนด 
2. รายการระหว่างกองทนุกบัผู้ดแูลผลประโยชน์และบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกนักบัผู้ดแูลผลประโยชน์/ทรัสตี 

หรือบคุคลอื่นใดที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. รายการการทําธุรกรรมกบักลุม่บคุคลเดียวกนั    
 
นโยบายการทาํธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  บริษัท
จัดการจะปฏิบัตดิังต่อไปนี ้
(1)  ในการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง

กับบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องย่ืนคํารับรองของบุคคลท่ีจะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับรองว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการ
ตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือน
การทําธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทัง้นี ้เม่ือ
บริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการ
จะแต่งตัง้บุคคลที่ทําการรับรองดังกล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึง่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและจดัการความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ กลา่วคือ หากในอนาคตกองทนุรวมฯ จะมีการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในเร่ือง
ที่เก่ียวกบัการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรม
ตามมูลค่าในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือกรณีที่บริษัทมีการลงทุนหรือใช้บริการกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที่มีราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอัตราท่ีสามารถ
อ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กบัธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณีที่การทําธุรกรรมกบับุคลที่
เก่ียวข้องไม่มีมลูค่าในตลาดรองที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตาม
อัตราท่ีสามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนัน้ บริษัทจะทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เก่ียวข้องต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนการทําธุรกรรมทกุครัง้  
และหากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่า หรือกรณีการทําธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละสามของมลูค่า
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สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมฯ บริษัทจะทําธุรกรรมดงักล่าวได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้รับ
คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็น
พิเศษ (at arm's length transaction) 

(3)  บริษัทจดัการต้องเปิดเผยธุรกรรมดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบ 

12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

    12.1 (1) เปิดเผยรายการระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เม่ือการจองซือ้หน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต. เสร็จสิน้ KBS ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดโดยทางตรงและโดยทางอ้อมของ KPP จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ในจํานวนร้อย
ละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนฯ ณ เวลาใด ๆ เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 10 ปี 
นบัตัง้แตก่ารเข้าลงทนุครัง้แรกสําเร็จ ซึง่ตามประกาศ ทน. 38/2562 ประกาศ สธ. 14/2558 และประกาศอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมฯ เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทนุรวมฯ ดงันัน้ KBS จึงถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของ
กองทนุรวมฯ เม่ือบริษัทจดัการฯ ในนามของกองทนุรวมฯ ดําเนินการเข้าทําธุรกรรมสญัญาโอนผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“ธุรกรรมสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ”) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ 
ลงทนุครัง้แรกกบั KPP (KPP เป็นนิติบุคคลที่มี KBS (“ผู้สนบัสนนุโครงการ”) เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุ) การเข้า
ทําธุรกรรมดงักล่าวภายใต้ธุรกรรมสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จาก KPP จะถือเป็นการเข้าทําธุรกรรมระหว่าง
กองทนุรวมฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

12.1 (2) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
บริษัทจัดการฯ และผู้ ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ได้เข้าทําและ
ดําเนินการโดยมีความจําเป็นและความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมฯ ตามรายละเอียดและเหตผุลสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้หลกัจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP มาจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ KBS ทัง้นี ้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. รวมถึงสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั KBS จะมีระยะเวลาทัง้สิน้ประมาณ 20 ปี 
นบัแต่วนัที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุครัง้แรก ซึง่จะสอดคล้องกบัระยะเวลาตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ 
โดยระยะเวลาโอนผลประโยชน์จะสิน้สดุประมาณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลา
สิน้สดุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟผ. คือ วนัที่ 2 มกราคม 2583 

2. วัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อย ซึ่ง KPP จะเข้าทําสัญญาซือ้ขายกากอ้อยกับ KBS โดยมี
ระยะเวลาของสญัญาสอดคล้องกบัระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ เช่นเดียวกนั ซึ่งจะช่วยให้
โรงไฟฟ้ามีแหล่งวตัถดิุบที่แน่นอนและเช่ือถือได้ ในกรณีที่ KBS ไม่สามารถจดัหากากอ้อยที่มีคณุสมบติั
ตามสญัญาได้ครบตามปริมาณท่ีกําหนด ตามที่ระบุในสญัญาจดัจําหน่ายวตัถดิุบในการผลิตเชือ้เพลิง 
KBS ตกลงจะจดัหาวตัถดิุบชีวมวลอื่น ๆ เช่น ไม้สบั ใบอ้อย ให้เท่ากบัปริมาณกากอ้อยที่ขาดไปหรือใน
กรณีที่ KBS ไม่สามารถจัดหาวตัถุดิบชีวมวลทดแทนได้ KBS ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ี
เกิดขึน้จากการจดัหาเชือ้เพลิงโดย KPP รวมถึง คา่ดําเนินการจดัหา คา่ขนสง่ และ สว่นตา่งของราคาซือ้
ขายตามสญัญาและราคาซือ้ขายเชือ้เพลิงซึง่ KPP ได้ชําระคา่บคุคลภายนอกใด ๆ ตลอดจนคา่ปรับตาม
เง่ือนไขของสญัญา 
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3. โรงไฟฟ้าของ KPP เป็นโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความ
แน่นอนในการก่อให้เกิดรายได้แก่กองทนุรวมฯ  

4.  ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ในกรณีที่กองทนุรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ อนั
เน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีของ KPP (เหตุผิดสญัญากรณีร้ายแรง หรือ เหตุเลิกสญัญา) กองทุน
รวมฯ มีสิทธิไดรั้บเงินเท่ากบัมูลค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ  

5. KPP จะได้ดําเนินการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัย โดย KPP เป็นผู้ เอาประกันภัยและยกผลประโยชน์
ให้แก่กองทนุรวมฯ เพื่อคุ้มครองความเสียหาย ดงันี ้ 

(ก) กรมธรรม์ประกนัภยัความเส่ียงภยัทกุชนิด (All Risks Insurance) 
(ข) กรมธรรม์ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)  

การประกนัภยัทัง้ 2 ประเภท จะถกูจดัทําขึน้โดยได้พิจารณาตามความเหมาะสมในความเส่ียงของการ
ประกอบธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั โดย KPP จะเป็นผูชํ้าระเบี้ยประกนัภยั สําหรับการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าวข้างต้นในปีถดั ๆ ไป รวมถึงการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
เพ่ิมเติมในอนาคต (หากจําเป็น) โดย KPP ให้สิทธิกองทุนรวมฯ ในการกําหนดทุนประกันภยั รวมถึง 
การตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ว่าข้อกําหนดและเง่ือนไข รวมถึงอัตราเบีย้ประกันของกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของประกันภัยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําหรับผู้ประกอบ
กิจการท่ีมีการประกอบกิจการลักษณะเดียวกันหรือไม่ และ หากกองทุนรวมฯ มีความเห็นว่าทุน
ประกนัภยัไม่เพียงพอ หรือข้อกําหนด เง่ือนไข รวมถึงอตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว 
แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานสําหรับผู้ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการลกัษณะ
เดียวกันอย่างมีนยัสําคญั หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําหรับการประกอบกิจการ กองทนุ
รวมฯ มีสิทธิขอให้ KPP จัดทําหรือเปล่ียนแปลงทุนประกันภัยให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ
จดัทําหรือเปล่ียนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข และ/หรือ อตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประกันภัยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําหรับผู้ ประกอบกิจการท่ีมีการ
ประกอบกิจการลกัษณะเดียวกนั 

ผลกระทบที่กองทุนฯ อาจได้รับจากการเข้าทาํธุรกรรม  
1. เน่ืองจากการเข้าลงทนุนีเ้ป็นการลงทนุในสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นสิทธิในรายได้ในอนาคตที่ยงัไม่เกิดขึน้ และไม่สามารถกําหนดจํานวนผลประโยชน์ดงักล่าวให้เป็นที่
แน่นอนได้ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทําธุรกรรมสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ฉะนัน้ การใช้สิทธิของกองทนุรวมฯ 
ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ จงึอาจถกูโต้แยงัได้วา่ กองทนุรวมฯ ในฐานะผู้ เข้าลงทนุไม่มีสิทธิได้รับ
สิทธิในผลประโยชน์ฯ จนกวา่รายได้หรือผลประโยชน์ดงักลา่วจะเกิดขึน้จริง ดงันัน้ ในกรณีที่มีการโต้แย้ง
สิทธิของกองทนุรวมฯ ในสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ในอนัที่จะเรียกร้องจาก KPP นัน้ จึงเป็นเพียงสิทธิ
ตามสญัญา (บคุคลสิทธิ) เท่านัน้ 
อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ กองทุนรวมฯ เป็นเจ้าหนีมี้ประกัน ดงันัน้ ในกรณีที่มีข้อ
พิพาทภายใต้สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ อนัเป็นเหตใุห้ KPP ต้องชดใช้เงิน ค่าเสียหาย ให้แก่กองทนุรวม
ฯ กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิดีกวา่เจ้าหนีซ้ึง่ไม่มีประกนัรายอื่นของ KPP (ถ้ามี) 
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2. ธุรกรรมสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ระหวา่ง KPP กบักองทนุรวมฯ เป็นข้อตกลงท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการรับ
โอนผลประโยชน์ต่างตอบแทน กองทนุรวมฯ ไม่มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในโรงไฟฟ้าแต่มีเพียง
สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ KPP เท่านัน้ 

3.  โรงไฟฟ้า KPP ยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของ KPP โดยที่ KPP ไม่มีการรับประกนัจํานวนผลประโยชน์ที่กองทุน
รวมฯ จะได้รับแต่อย่างใด ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จะต้องรับความเส่ียงเก่ียวกับจํานวนผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเอง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

4. ในเบือ้งต้นจะมีแหล่งรายได้ในทรัพย์สินหลกัเพียงแหล่งเดียว คือสิทธิในรายได้ที่ได้รับจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าของ KPP ตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งจะสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หาก
สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ สิน้สดุลง และกองทนุรวมฯ ไม่สามารถลงทนุในแหล่งรายได้ใหม่ได้ กองทนุ
รวมฯ จะไม่มีรายได้หลักใด ๆ ภายหลังวันที่มีการสิน้สุดสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นยัสําคญัต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุ และอาจเป็นผลให้ต้องมีการเลิกกองทนุรวมฯ อย่างไรก็ตาม 
ความเส่ียงดงักล่าวได้เปิดเผยในหนงัสือขีช้วน และรายละเอียดโครงการของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ลงทุน
ได้รับทราบแล้ว 

ดงันัน้ บริษัทจดัการฯ และผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมโอนผลประโยชน์ฯ เป็นธุรกรรม
ที่ดีและมีความเหมาะสมต่อลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าปกติ
เสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่สัญญาทั่วไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ  (at arm’s length 
transaction) และเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมฯ ในสถานการณ์ ณ เวลาปัจจบุนั 

12.2 นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตแนวโน้มการทาํรายการระหว่าง
กันในอนาคตและแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายการทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที่เก่ียวข้อง  บริษัทจดัการจะ

ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการทําธุรกรรมกับบุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบติัให้

เป็นไปตามที่กําหนดในหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน ก.ล.ต.ที่ สธ.14/2558 เร่ืองข้อกําหนดในรายละเอียด

เก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทน. 

38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

(2) ธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่

เป็นธรรม 

(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกบัการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง

กบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) การคิดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าทําธุรกรรมกบับคุลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

จากกองทนุรวมฯ ต้องอยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้นอกจากต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ (1) - (4) แล้ว บริษัท

จดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(ก) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพ่ิมเติม หรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทําธุรกรรมกบับุคลที่เก่ียวข้องดงักล่าว แล้วแต่จํานวน

ใดจะสงูกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบติัตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของ

รัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้กิจการ

นัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการ

เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ข) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องอนัเป็นสญัญาท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือ

การจดัหาประโยชน์จากการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูค่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ล้านบาท 

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าทํา แก้ไข หรือ

ยกเลิกธุรกรรมกบับคุลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวมฯเป็นผู้ ถือหุ้นของทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพืน้ฐานกบับคุลที่เก่ียวข้อง 

รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 44 นายภากร  ธรรมกลุ 
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    45 นางจิราภา  กําพสิุริ 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 46 นางกอบกาญจน์  เอี่ยมจิตกศุล 
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 47 นายศราวฒิุ   อิรนพไพบลูย์ 
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 48 นายกิตติศกัด์ิ  บญุราศรี 
6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 49 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 50 นางสณีุ  แนวพานิช 
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 51 นางสาววิลาสินี  อศัวางกรู 
9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 52 นางสภุากร  สจุิรัตนวิมล 
10 นายลวรณ  แสงสนิท 53 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 
11 นายสรุพล  โอภาสเสถียร 54 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา 
12 นายธนธชั  หงษ์ค ู 55 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม 
13 นายจารุวฒัน์  ไวศยะ 56 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 
14 นายลือชยั  ชยัปริญญา 57 นางสาวทิวารินทร์  วชัรินทรานนท์ 
15 นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์ 58 นายศรฤทธ์ิ  เตรียมวรกลุ 
16 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา 59 นายณฏัฐะ  มหทัธนา 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 60 นางสาวอษรา  เฉลิมมขุ 
18 นายวิโรจน์   ตัง้เจริญ 61 นางสาวรณิดา สถานพุงษ์ 
19 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 62 นางจฑุามาส  นชุประยรู 
20 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    63 นางณฐัชนญั  วงัธนากร 
21 นางสาววรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์  64 นายวิชชพุงศ์ เจริญเอี่ยม 
22 นางสาวพิไลวรรณ ออ่งธรรมกลุ 65 นางสาวอธิจิต  มนชูยั 
23 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์ 66 นางสาวอนตุตมา บํารุงศิริ 
24 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ 67 นายศกัด์ิชยั  วิมลไชยจิต 
25 นางแสงจนัทร์  ลี 68 นางสาวชนิดา  โอภานรัุกษ์ 
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ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
26 นายเสรี  ระบิลทศพร 69 นายฤทธิศกัด์ิ  คงัคายะ 
27 นายชชัพล สีวลีพนัธ์ 70 นางสาววารุณี  ทองผิว 
28 นายสมชยั  อมรธรรม 71 นายเอกรินทร์  ปล้องอ้วน 
29 นายไพรัช มิคะเสน 72 นายชนะวิชช์  เลิศลํา้อําไพ 
30 นายกานต์  ลชิตากลุ 73 นางสาวศิวพร  วดุานพุนัธ์ 
31 นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัด์ิ 74 นางบวัทิพย์  จนัทรกานต์ 
32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์ 75 นางสาวพีรภาว์  สขุโรจน์รัตน์ 
33 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสิน 76 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 
34 นายศรชยั  เตรียมวรกลุ 77 นางจนัทร์เพ็ญ  มาลยสวุรรณ 
35 นายอมรศกัด์ิ  วงษ์เซ็ง 78 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
36 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง 79 นางสาวกลุณฐัฐา  อภิปริกิตต์ิชยั 
37 นายเทิดศกัด์ิ  แสงวิมล 80 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ 
38 นายสมเกียรติ  เรืองอดุม 81 นางสาวพรพรรณ  มาโนชญ์กลุ 
39 นายยืนยง เทพจํานงค์ 82 นางสาวมณีพร  ดวงมณี 
40 นายเอกกมล  ณ ระนอง 83 นางสาวนงค์นชุ  ทองสิน 
41 นางนิดาวรรณ  สขุประดิษฐ์ 84 นางสาวพิมพ์สภุาว์  วงศ์เมืองแก่น 
42 นายอนชุิต  เกษตระกลู 85 บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั(มหาชน) 
43 นายภควตั  เมธีไตรรัตน์   

 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล

ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุน

ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามที่กล่าวให้แก่ กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนัน้  บริษัทต้อง

กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

(3) ไม่ขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4) หรือหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ตามประกาศสํานกังานทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มในอนาคต 

นอกจากนีบ้ริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้  เน่ืองจากเป็นข้อตามกฎหมายและ

โดยวิชาชีพเป็นเร่ืองที่ไม่พึงกระทํา  เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตาม

เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึง่ผู้ลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่ website 

ของบริษัท 
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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 

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 
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ลาํดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

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 

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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ส่วนที่ 4 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ ย้อนหลัง 5 ปี 

2559        2560        2561        2562        2563        

สินทรัพย์ เงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 2,987.87    

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 49.98         

เงินฝากธนาคาร 27.95         

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์ 49.68         

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.00           

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 0.17           

รวมสินทรัพย์ 3,115.65   

หนีส้ิน คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 2.08           

สินทรัพย์สุทธิ 3,113.58   

สินทรัพย์สุทธิ ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 2,800.00    

กําไรสะสม 313.58       

สินทรัพย์สุทธิ 3,113.58   

รายได้จากการลงทุน รายได้ดอกเบีย้รับ 95.16         

ค่าใช้จ่าย คา่ธรรมเนียมการจดัการ (3.69)         

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (0.25)         

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (0.34)         

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ (1.36)         

คา่ใช้จ่ายอ่ืน (0.26)         

89.26       

292.91       

382.17     

(68.60)       

313.58     

0                

กิจกรรมดําเนินงาน เงินสดรับจากเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ 150.37       

เงินสดรับจากดอกเบีย้ 0.10           

เงินสดจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ (4.00)         

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 146.47     

กิจกรรมลงทนุ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (เพิ่มขึน้) ลดลง สทุธิ (49.92)       

และจดัหาเงินทนุ การแบ่งปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (68.60)       

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงนิทุน (118.52)    

27.95         

(ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สําหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

กําไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด

การแบ่งปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด

งบกระแสเงนิสด (สําหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม)
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี 

 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํา้ตาลครบุรี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่เสนอขาย
หน่วยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไปประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กองทนุฯได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทนุรวมเม่ือวนัที่ 
18 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีการกําหนดอายุของโครงการ กองทุนฯจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อระดมเงินทุน
และนําเงินที่ได้จากการระดมเงินทนุไปลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิง
ชีวมวล นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานแล้วกองทุนฯอาจดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทําได้ตามหลกัเกณฑ์
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎข้อบงัคบัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่อาจรวมถึงการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯได้เข้าทําสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงชีวมวลกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด โดยสญัญาโอนผลประโยชน์ครอบคลุมรายได้
ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2582 

 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและให้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แตว่นัที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 กองทนุฯบริหารงานโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทจดัการฯ”) โดยมีธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึง่ถือหน่วยลงทนุร้อย
ละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ออกและจําหน่ายแล้ว  
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2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานที่กําหนดโดยสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

3. นโยบายการจ่ายปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีกําไรสะสม

เพียงพอ โดยกองทนุฯสามารถกระทําได้ในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนทนุด้วยการลดทนุ ทัง้นี ้ตามที่โครงการ

จดัการกองทนุฯและกฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระทําได้  

 กองทนุฯมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

กําไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว  

2) ในกรณีที่กองทนุฯมีกําไรสะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมได้ 

3) ในกรณีที่กองทนุฯยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่จะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที่

ปรับปรุงแล้วตาม 1) และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม 2) ข้างต้น 

4) ในกรณีกองทนุฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษัทจดัการอาจจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย

การลดทนุ 

4.  นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์ 

รายได้ดอกเบีย้รับจากสญัญาโอนผลประโยชน์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

ดอกเบีย้รับและตน้ทนุทางการเงิน 

ดอกเบีย้รับและต้นทุนทางการเงิน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ี

แท้จริง 
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ค่าใชจ่้าย 

คา่ใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 การวัดมูลค่าเงนิลงทุน 

          เงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินจะรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที่กองทนุฯมีสิทธิในเงินลงทนุ  และหลงัจาก
นัน้กองทนุฯจะวดัมลูค่าเงินลงทนุด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยกําไรหรือขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าว (ถ้ามี) 
ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้ในงบกําไรขาดทนุ   ในงวดที่เกิดขึน้ 

 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

         กองทุนฯวดัมลูค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์โดยใช้ราคาทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่กองทุนฯ มี
สิทธิในเงินลงทุน โดยพิจารณาว่าราคาดงักล่าวเป็นมลูค่ายุติธรรมท่ีดีที่สดุเน่ืองจากเป็นราคาที่มีการแลกเปล่ียนจริง
ล่าสดุตามกลไกตลาด  และหลงัจากนัน้กองทนุฯจะวดัมลูค่าเงินลงทนุด้วยมลูค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินที่
ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ  

        เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

       เงินลงทนุในตราสารหนีแ้สดงตามมลูค่ายติุธรรมโดยใช้ราคาท่ีคํานวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายครัง้ล่าสดุ
ของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็น
รายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในงบกําไรขาดทนุ ราคาทนุของเงินลงทนุที่จําหน่ายใช้วิธีถวั
เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

          เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับจนถึงวันวัดมูลค่าเงินลงทุนในการกําหนดมูลค่า
ยติุธรรม ซึง่ได้แยกแสดงดอกเบีย้ค้างรับไว้ใน “ดอกเบีย้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสงู ซึง่
ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ได้มาและไม่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.4     ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์แสดงตามมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ ซึง่บริษัทจดัการฯพิจารณาแล้ววา่ใกล้เคียงกบัมลูค่า
ยติุธรรม 
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4.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทนุฯบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.6 ภาษีเงนิได้ 

 กองทนุฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล เน่ืองจากกองทนุฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย 

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบักองทนุฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่ลงทนุในสว่นได้เสียของกองทนุฯตัง้แตร้่อยละ 

10 ของสว่นได้เสียทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียง บคุคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคมุกองทนุฯ หรือถกูกองทนุฯควบคมุไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุฯ 

 นอกจากนี ้บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึง บริษัทจดัการฯ และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท

จัดการฯ และรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญต่อกองทุนฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการของบริษัทจัดการฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดําเนินงานของกองทนุฯ 

4.8 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสญูเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้และ

กองทนุฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4.9 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นให้ผู้อื่น

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า 

กองทุนฯใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นซึ่งแนวปฏิบติั

ทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน

และทรัสต์เพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี

สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพ

คล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ที่เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสิ้นที่จะวดัมลูคา่ยติุธรรมนัน้ให้มากที่สดุ 
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 ลําดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรมที่ใช้วดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นในงบการเงินแบง่ออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่นํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นที่สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่วา่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน้ของมูลค่า

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นที่ถืออยู่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึน้

ประจํา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจดัการฯ จําเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ้

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริง

อาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมีดงันี ้

 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 การวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์กําหนดโดยใช้มลูค่าตามรายงานการประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ ซึง่ใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยในการประเมินคา่ของเงินลงทนุดงักลา่วจําเป็นต้องมีการ
ประมาณการจํานวนกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกองทุนฯ จะได้รับตามสญัญา ซึ่งประมาณการมาจากประมาณการ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงชีวมวลของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด (ผู้ โอน
ผลประโยชน์) โดยกองทนุฯจะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการคิดเป็นอตัราร้อยละ 62 ของรายได้ค่าไฟฟ้า
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผู้ โอนผลประโยชน์กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ โอนผลประโยชน์กบั
บริษัท นํา้ตาลครบุรี จํากดั (มหาชน) โดยวนัสิน้สดุสญัญาโอนผลประโยชน์ คือวนัที่ 31 ธันวาคม 2582 (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7.1) และนํามาคิดลดให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัด้วยอตัราคิดลดที่เหมาะสม  

6. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 ปัจจุบันกองทุนฯดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงชีวมวลและดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทัง้หมดที่
แสดงในงบการเงินจงึเก่ียวข้องกบัสว่นงานทางธุรกิจและสว่นงานทางภมิูศาสตร์ตามที่กลา่วไว้ 

7. เงนิลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

7.1 เงนิลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองทุนฯได้เข้าทําสัญญาโอนผลประโยชน์เพื่อรับโอนรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงชีวมวลกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด (ผู้ โอนผลประโยชน์) โดยกองทุนฯจะได้รับ
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ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการคิดเป็นอตัราร้อยละ 62 ของรายได้ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผู้
โอนผลประโยชน์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ โอนผลประโยชน์กับบริษัท นํา้ตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน) สรุปได้ดงันี ้

บริษัทคูส่ญัญา 
 

วนัที่ทําสญัญา 
 

วนัสิน้สดุสญัญา 
กําลงัไฟฟ้า 

ตามสญัญา (MW) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

6 พฤศจิกายน 2557 
 

31 ธนัวาคม 2582 22.0 
บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) 20 สิงหาคม 2563 31 ธนัวาคม 2582 3.5 

 ผลประโยชน์ที่กองทนุฯจะรับโอนท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาที่บริษัทผู้ โอนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์) จะคํานวณในอตัราร้อยละ 62 ของรายได้ค่าขายไฟฟ้าตาม
อตัราค่าไฟฟ้าที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉล่ียค่าถ่านหิน ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity 
Payment) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ค่าการประหยดัการใช้เชือ้เพลิง (Fuel Saving) และค่าส่งเสริมการ
ใช้เชือ้เพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Promotion) ทัง้นี  ้ภายใต้สัญญาโอนผลประโยชน์ผู้ โอน
ผลประโยชน์ตกลงรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ํา ได้แก่ จํานวนชัว่โมงการทํางาน (ระยะเวลาการเดินเคร่ือง 
หรือ operating hour) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ํากว่ากําลังชั่วโมงการผลิตตามที่ระบุในสัญญาโอน
ผลประโยชน์และเกณฑ์ค่าเฉลี่ยพลงัไฟฟ้าที่ผลิตจริง (Actual average capacity) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจะต้องเป็น
อตัราไม่ต่ํากวา่ 21 เมกะวตัต์ 

ผลประโยชน์ที่กองทนุฯจะรับโอนที่เก่ียวข้องกบัสญัญาที่บริษัทผู้ โอนผลประโยชน์ขายไฟฟ้าให้กบับริษัท นํา้ตาลครบุรี 
จํากดั (มหาชน) (ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์) จะคํานวณในอตัราร้อยละ 62 ของรายได้ค่าขายไฟฟ้าตามอตัรา
ค่าไฟฟ้าคงท่ีตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ทัง้นี ้ผู้ โอนผลประโยชน์ตกลงรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้
ต่ําโดยใช้เกณฑ์จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต (Kilowatt-hour) ของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีตามที่ระบุในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ 

 หากผู้ โอนผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์การรับประกนัการประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ําดงักลา่วข้างต้นได้ ผู้
โอนผลประโยชน์ฯจะต้องชําระเงินเพิ่มเติมแก่กองทนุฯตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอนผลประโยชน์ 

 ผู้โอนผลประโยชน์ และ บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) (KBS) ตกลงจดัให้มีหลกัประกนัแก่กองทนุฯ เพื่อเป็นการ
ประกนัการปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาโอนผลประโยชน์ ได้แก่ การจดทะเบียนจํานองท่ีดินของ KBS โรงไฟฟ้าของผู้ โอน
ผลประโยชน์และเคร่ืองจกัรของผู้ โอนผลประโยชน์และ KBS ที่ใช้ใน การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระหว่างผู้ โอนผลประโยชน์และ KBS การจํานําหุ้นทัง้หมดของผู้ โอนผลประโยชน์ที่ถือโดย KBS การโอนสิทธิการ
เช่าที่ดินโรงไฟฟ้าของผู้ โอนผลประโยชน์ การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขในบญัชีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า
ตามสญัญาชือ้ขายไฟฟ้าของผู้ โอนผลประโยชน์ การโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขตามตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
การสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยให้กองทนุฯเป็นผู้ เอาประกนัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ และการทําสญัญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) การเรียกร้องให้ชําระหนีเ้งินกู้ ยืมระหว่างผู้
โอนผลประโยชน์และ KBS  
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 กองทนุฯได้ชําระเงินตอบแทนการเข้าทําสญัญาโอนผลประโยชน์ดงักล่าวให้กบับริษัทผู้ โอนผลประโยชน์ แล้วเม่ือวนัที่ 
20 สิงหาคม 2563 

7.2 การเคล่ือนไหวของเงนิลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เงินลงทนุใน   
 สญัญาโอน เงินลงทนุใน  

 ผลประโยชน์ หลกัทรัพย์ รวม 

ยอดต้นงวด ณ วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียน
จดัตัง้กองทนุ) - - - 
ลงทนุเพิ่มระหว่างงวด 2,800,000 69,920 2,869,920 
ตดัจําหน่าย/จําหน่ายระหวา่งงวด (105,041) (20,000) (125,041) 
สว่นลดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรพย์ตดัจําหน่าย - 58 58 

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ 292,911 1 292,912 

ยอดปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,987,870 49,979 3,037,849 

7.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 กองทนุฯได้จดัให้มีการประเมินค่าเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยผู้ประเมินราคา
อิสระซึ่งใช้วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) โดยกองทุนฯได้ปรับมลูค่าเงินลงทุนเป็นมลูค่ายุติธรรมใหม่เป็น
มลูคา่ 2,988 ล้านบาท ทําให้มีผลกําไรจากการประเมินเป็นจํานวน 293 ล้านบาทสําหรับงวดปัจจบุนั 

 สมมติฐานที่สําคญัที่ใช้ในการประเมินค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
คืออัตราคิดลดอัตราร้อยละ 6.52 ต่อปี โดยหากอัตราคิดลดตามสมมติฐานเพิ่มขึน้ จะทําให้มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทนุลดลง 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กองทนุฯมีเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมแยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 
ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
เงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ - - 2,987,870 2,987,870 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 49,979 - 49,979 

7.4 จาํนวนเงนิผลประโยชน์จากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์  

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินจากการลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์สําหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนั
จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
จํานวนเงินตามสญัญา การตดัจําหน่ายเงินลงทนุ         
โอนผลประโยชน์ ในสญัญาโอนผลประโยชน์ รายได้ดอกเบีย้รับ 

200,050 105,041 95,009 

8. เงนิฝากธนาคาร 

 เงินต้น อตัราดอกเบีย้ 

 (พนับาท) (ร้อยละตอ่ปี) 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์   

   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,311 0.10 
   ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 26,638 0.20 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั   
   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 2 - 

รวมเงินฝากธนาคาร 27,951  

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ 

 ยอดคงเหลือของลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 
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10. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทนุมีดงันี ้

 จํานวนหน่วย มลูคา่ตอ่หน่วย จํานวนเงิน 

 (ล้านหน่วย) (บาท) (ล้านบาท) 
ยอดต้นงวด ณ วนัที่ 18 สิงหาคม 2563                   

(วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ)                              - 
                                   

- - 
ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 280 10.00 2,800 

ยอดปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 280 10.00 2,800 

11. กาํไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 
กําไรสะสมต้นงวด ณ วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ)   - 
บวก: รายได้จากการลงทนุสทุธิ 89,262 
 รายการกําไรจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ 292,912 
หกั: การแบง่ปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (หมายเหต ุ12) (68,597) 

กําไรสะสมปลายงวด ณ 31 ธนัวาคม 2563 313,577 

12.  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดตัง้แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

วนัที่ประกาศจ่าย สําหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

18 พฤศจิกายน 2563 18 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 0.2450 68,597 

รวม 0.2450 68,597 
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13. รายได้ดอกเบีย้รับ 

 รายได้ดอกเบีย้รับสําหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
รายได้ดอกเบีย้รับ:  
   จากเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ (หมายเหต ุ7.4 และ 15) 95,009 
   จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 58 
   จากเงินฝากธนาคาร 97 

รวมรายได้ดอกเบีย้รับ 95,164 

14. ค่าใช้จ่ายกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษัทจัดการฯได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ทัง้นีจ้ะไม่ต่ํากว่า 4.2 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกนั) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั) และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิด
จริง เช่น คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทนุฯ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.038 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั) ของเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ทัง้นีจ้ะไม่เกิน
กวา่ 5.0 ล้านบาทตอ่ปี 

15. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ที่กองทนุฯมีกบับคุคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคมุกองทนุฯ หรือถกูควบคมุโดยกองทนุฯไม่
วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุฯมีดงันี ้

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) บริษัทจดัการกองทนุ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบรีุ จํากดั บริษัทย่อยของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 
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สําหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 18 สิงหาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถึง 31 ธันวาคม 2563 กองทุนฯ มีรายการ
ธุรกิจที่สําคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่
ตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงันี ้

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 หมายเหต ุ  
รายการธุรกิจกบับริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
รายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ 7.4, 13 95,009 
รายการธุรกิจกบับริษัทจัดการกองทุน   
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 14 3,695 
รายการธุรกิจกบัผู้ดูแลผลประโยชน์   
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 14 247 

 ยอดคงค้างระหวา่งกองทนุฯและกิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยรายใหญ่   
เงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์  2,987,870 
ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์  49,683 
บริษัทจัดการกองทุน   
คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย  842 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
เงินฝากธนาคาร  1,313 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ค้างจ่าย  56 

16. ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ขายเงนิลงทุน 

 กองทุนฯซื อ้ขายเงินลงทุนในระหว่างงวดตัง้แต่วันที่  18 สิงหาคม  2563 (วันจดทะเบียนจัดตั ง้กองทุน )                        
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทนุในเงินฝากธนาคารเป็นจํานวนเงินรวม 2,890 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 93.05 ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

17. ภาระผูกพัน 

 กองทนุฯมีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
14 

18.  เคร่ืองมือทางการเงนิ 

18.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 
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 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคญัของกองทนุฯประกอบด้วยเงินลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
เงินฝากธนาคาร ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กองทุนฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงที่คู่สญัญาอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ ซึง่อาจมีผลต่อกระแส
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทนุฯ กองทนุฯเน้นการลงทนุในสญัญาเงินลงทนุและตราสารหนีท้ี่คู่สญัญา
หรือผู้ ออกตราสารเป็นหน่วยงานหรือกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และสําหรับเงินลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ได้มีการจดัให้มีหลกัประกนัและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ
ตามที่ได้กล่าวหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.1 ดังนัน้ กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือในระยะสัน้ถึงระยะยาว จํานวนสงูสดุ    ที่กองทนุฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินหกัด้วยมลูคา่ที่จะได้รับคืนตามหลกัประกนั 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทําให้กองทนุ
ฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์
ทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของกองทนุฯจงึอยู่ในระดบัต่ํา 

18.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินของกองทุนฯ อันได้แก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนีจ้ากสญัญาโอน
ผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แสดงด้วยมลูค่าที่ใกล้เคียงกบัมลูค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกําหนดท่ี
สัน้ และเงินลงทุนต่าง ๆ ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมแล้ว ดงันัน้กองทุนฯจึงเช่ือว่ามลูค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินไม่แตกตา่งจากมลูคา่ตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างมีสาระสําคญั  

19. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทจดัการฯ เม่ือวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2564 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของบริษัทจัดการ 

14.1   การดาํเนินงานที่มีนัยสาํคัญในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเปรียบเทยีบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

(1) ผลงานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

กองทนุรวมฯ ลงทนุในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ประกอบด้วย (ก) รายได้เฉพาะส่วน
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ปริมาณพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวตัต์ และ (ข) รายได้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั KBS 
ปริมาณพลงัไฟฟ้า 3.5 เมกะวตัต์ โดยมีข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ต่ําซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบติั
ตามได้ KPP มีหน้าที่จะต้องชําระเงินให้แก่กองทุนรวมฯ เท่ากับส่วนต่างตามวิธีการคํานวณที่ระบุไว้ในสัญญาโอน
ผลประโยชน์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.5 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน) 

ในรอบปีบัญชี 2563 กองทุนรวมฯ มีเงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ประมาณ 200.05 ลบ. ซึ่งมาจากการท่ี KPP 
สามารถดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าได้ตามเง่ือนไขของสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ และข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประกอบ
กิจการไฟฟ้าขัน้ต่ํา 

2563         2562         จาํนวนเงนิ %

สัญญา 22 เมกะวัตต์ ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง 163.30        

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ตํ่า 151.10        

ส่วนต่าง 12.20        

สัญญา 3.5 เมกะวัตต์ ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง 36.75          

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ตํ่า 36.17          

ส่วนต่าง 0.58          

รวม 2 สัญญา ผลประกอบกิจการไฟฟ้าจริง 200.05        

ผลประกอบกิจการไฟฟ้าขัน้ตํ่า 187.27        

ส่วนต่าง 12.78        

รอบปีบัญชี เพิ่ม (ลด)เงนิรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ

(ล้านบาท)

 

ทัง้นี ้เงินรับตามสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ดงักลา่ว จะถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ตามการรับรู้รายได้ ได้แก่ 

รอบปีบัญชี

รับรู้เป็นการ รับรู้เป็น รวม

ตดัจําหนา่ยเงินลงทนุ รายได้ดอกเบีย้รับ

 2563 105.04                      95.01                        200.05                  

 2562

เงนิรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ (ล้านบาท)

 

(2) ฐานะการเงนิของกองทุนรวมฯ 

ณ สิน้รอบปีบญัชี 2563 กองทนุรวมฯ มีมลูคา่สินทรัพย์รวมประมาณ 3,115.65 ลบ. ซึง่ทรัพย์สินหลกัของกองทนุรวมฯ คือ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามมลูคา่ยติุธรรมประมาณ 2,987.87 ลบ. หรือคิดเป็น 95.90% 
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ฐานะการเงนิของกองทุนรวมฯ

(ล้านบาท) จาํนวนเงนิ %

จาํนวนเงนิ สัดส่วน จาํนวนเงนิ สัดส่วน

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 2,987.87      95.90% 

สินทรัพย์สภาพคลอ่ง 78.10           2.51% 

ลกูหนีจ้ากสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 49.68           1.59% 

รวมสินทรัพย์ 3,115.65     100.00% 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 2.08             0.07% 

สินทรัพย์สุทธิ 3,113.58     99.93% 

เพ่ิม (ลด)รอบปีบัญชี

2563 2562

 

(3) สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนของกองทุนรวมฯ 

กองทุนรวมฯ ลงทุนในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP โดย KPP จะเป็นผู้ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าด้วยตนเอง และนําส่งผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทนุรวมฯ ด้วยเหตดุงักล่าว กองทนุรวมฯ 
จงึไม่มีคา่ใช้จ่ายในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

เม่ือกองทุนรวมฯ มีเงินสดรับจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและจากหลกัทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดแล้ว จะมีเงินสดจ่ายเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในระดบัของกองทุนรวมฯ เท่านัน้ เงินสดส่วนที่เหลือจึงสามารถ
นําไปพิจารณาจ่ายแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และ/หรือ สามารถนําไปลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนสว่นเพิ่มให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้อีกทางหนึง่ 

สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนของกองทุนรวมฯ

(ล้านบาท) 2563         2562         จาํนวนเงนิ ร้อยละ

เงนิฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด 0              

เงินสดรับจากการจดัหาผลประโยชน์ 150.46        

เงินสดจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ (4.00)           

เงนิสดสุทธิจากการดาํเนินงาน 146.47      

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (เพ่ิมขึน้) ลดลง สทุธิ (49.92)         

การแบง่ปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (68.60)         

เงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 27.95        

รอบปีบัญชี เพิ่ม (ลด)
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(4) การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมฯ จ่ายแบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จากผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชี 2563 ประมาณ 139.72 ลบ. คิด
เป็น 95.39% ของเงินสดสทุธิจากการดําเนินงานตามข้อ (3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทนุของกองทนุรวมฯ ประมาณ 146.47 
ลบ. ซึง่เป็นสภาพคลอ่งที่กองทนุรวมฯ สามารถนํามาพิจารณาจ่ายแบง่ปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

ตารางแสดงการจ่ายแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

วันปิด วันท่ี

จํานวนเงนิ ต่อหน่วย จํานวนเงนิ ต่อหน่วย จํานวนเงนิ ต่อหน่วย สมุด จ่ายเงนิ

(ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) ทะเบียน

 18 ส.ค. 63 -  30 ก.ย. 63 68.60          0.2450        0                 0                 68.60          0.2450        02 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63

 01 ต.ค. 63 -  31 ธ.ค. 63 71.12          0.2540        0                 0                 71.12          0.2540        03 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64

139.72      0.4990      0              0              139.72      0.4990      

เงนิปันผล เงนิลดทุนผลการดาํเนินงานงวด รวม

รวม  

14.2   ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิในอนาคตอย่างมีนัยสาํคัญ 

(1) ความผันผวนของวัตถุดิบและเชือ้เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้า 

กากอ้อยและนํา้ดิบเป็นวตัถุดิบและเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าของ KPP โดยกากอ้อยผนัแปรตามปริมาณผลผลิตอ้อย
และนํา้ตาลในแต่ละปี ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพอากาศในช่วงการเพาะปลกูหากมีฝนตกน้อยก็จะส่งผลให้อ้อยที่ส่งเข้าโรงนํา้ตาล
ลดลงอย่างมีนยัสําคญั 

ตารางแสดงปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ 

ข้อมูล ณ 7 มี.ค. 64 

ปีการผลิต 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

ปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ประเทศ (ล้านต้น) 94.05         92.95         134.93       130.97       74.89         64.78         

อตัราการเตบิโต (%) (1.17%) 45.16%  (2.93%) (42.82%) (13.50%) 

วันปิดหีบ

 
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย และสํานกับริหารอ้อยและนํา้ตาลทราย กระทรวงอตุสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าของ KPP นัน้มีแหล่งวัตถุดิบและเชือ้เพลิงที่แน่นอนและเช่ือถือได้ เน่ืองจาก KPP ได้ทําสัญญาจัด
จําหน่ายวตัถดิุบและเชือ้เพลิง กบั KBS โดยมีระยะเวลาของสญัญาสอดคล้องกบัระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึง่
มีการกําหนดปริมาณกากอ้อยขัน้ต่ําที่ KBS จะจดัหาและจําหน่าย รวมถึงวตัถดิุบและเชือ้เพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกาก
อ้อย (วตัถดิุบและเชือ้เพลิงชีวมวลประเภทอื่น เช่น ไม้สบั และ ใบอ้อย) ซึง่เป็นไปตามใบอนญุาตที่เก่ียวข้องให้แก่ KPP เพื่อให้ 
KPP มีวัตถุดิบและเชือ้เพลิงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่วนท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุน และ/หรือ เพื่อให้มีวัตถุดิบและ
เชือ้เพลิงอื่นทดแทนกรณีปริมาณความร้อนของกากอ้อยไม่เพียงพอ 

สําหรับการใช้นํา้ดิบในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่กองทุนรวมฯ เข้าลงทุน ประมาณ 600,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี นัน้
โรงไฟฟ้าของ KPP มีบ่อนํา้ดิบสําหรับกักเก็บนํา้ฝนและนํา้จากเข่ือนซึ่งสามารถสํารองนํา้ได้ 232,000 ลูกบาศก์เมตร และ 
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KPP มีสญัญาที่ได้รับอนญุาตให้สบูนํา้จากเข่ือนได้เดือนละ 41,666  ลกูบาศก์เมตร หรือเท่ากบัปีละ 500,000 ลกูบาศก์เมตร 
และเม่ือรวมกบัปริมาณนํา้ฝนท่ี KPP สามารถกกัเก็บได้ตลอดทัง้ปี KPP จงึมีปริมาณนํา้ดิบที่เพียงพอ 

(2) โอกาสในการเข้าลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมตามแผนพัฒนา
กาํลังการผลิตไฟฟ้า และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย 

แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกบัความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงประชากรที่
เพิ่มขึน้ โดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ได้จัดทํา
แผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan 2018 หรือ “PDP2018”) ซึ่งกรอบระยะเวลาของ
แผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยแผน PDP2018 ได้ให้ความสําคญั 3 ประเด็น
ดงันี ้

1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพื่อให้มีความมัน่คงครอบคลมุทัง้ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้า รายพืน้ที่ และตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมัน่คงในระดบัที่เหมาะสม 
เพื่อรองรับกรณีเกิดวิกฤตด้านพลงังาน 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) โดยคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มี
ต้นทุนต่ํา เพื่อลดภาระผู้ ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ และช่วยให้การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม (Ecology) เพื่อลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและชมุชน โดยการสนบัสนนุการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ทัง้ด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้
ไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

ตารางแสดงกาํลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2561 ถงึ 2580 

แผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP2018) กาํลังการผลิต (เมกะวัตต์) 

กําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม ณ ธนัวาคม 2560 46,090 
กําลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 56,431 
กําลงัผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580 (25,310) 
กําลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้สิน้ ณ สิน้ปี 2580 77,211 

ที่มา: แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สนพ. 

นอกจากการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) แล้ว กระทรวงพลังงานได้มีการ

ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan 

หรือ “AEDP2018”) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียน

คงเหลือของประเทศ โดยมีแผนการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในปี 2580 เท่ากบั 28,004 เมกะวตัต์ โดยเป็นพลงังาน

ที่ รับซือ้เพิ่มเติมในช่วงปี 2561  ถึง ปี 2580 จํานวน 18,696 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงาน
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แสงอาทิตย์ พลงังานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํา้ที่ใช้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํา้ และ พลงังานหมนุเวียนอื่น ๆ โดยมีโควต้าการรับซือ้

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนเพื่อรักษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สงูขึน้ 

   ตารางแสดงเป้าหมายการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเตมิในช่วงปี 2561 ถงึปี 2580 

พลังงานหมุนเวียน กาํลังการผลิตตดิตัง้ (เมกะวัตต์) 

พลงังานแสงอาทิตย์ 10,000 

ชีวมวล 3,496 

พลงังานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํา้ที่ใช้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ 2,725 

พลงังานลม 1,485 

ก๊าซชีวมวล 546 

ขยะชมุชน 400 

ขยะอตุสาหกรรม 44 

รวม 18,696 

ที่มา : แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 (แผน PDP 2018) ของ สนพ. 

จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 ถึง 2580 (PDP 2018) และนโยบายภาครัฐที่ต้องการ

สนบัสนนุให้ขยายสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนโดยเฉพาะอย่างย่ิงพลงังานทดแทนจากแหล่งพลงังานชีวมวล 

แผน PDP 2018 คาดการณ์วา่ในปี 2580 พลงังานทดแทนจากแหลง่พลงังานชีวมวลจะมีกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 4,690 เมกะ

วตัต์ จึงเป็นปัจจยัสนบัสนนุสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงชีวมวลที่ยงัสามารถเติบโตได้อีกในประเทศ เน่ืองจากการผลิต

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวลสามารถช่วยลดปริมาณของเหลือจากภาคการเกษตร  ช่วยควบคุมปริมาณสุทธิของ

คาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะเรือนกระจก ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

เจริญเติบโตเน่ืองจากสามารถใช้ผลผลิตส่วนที่เหลือจากการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

ประเทศให้เป็นประโยชน์และคุ้มคา่มากที่สดุ 

นอกจากนี  ้กองทุนรวมฯ ยังได้รับสิทธิในการพิจารณาลงทุนหรือรับข้อเสนอลงทุนก่อนบุคคลอื่น (Right of First 

Refusal) จาก กลุ่มบริษัทนํา้ตาล KBS ตลอดอายสุญัญาโอนผลประโยชน์ฯ ส้ินสดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2582 ในกรณีหาก 

(1) กลุ่มบริษัทนํา้ตาล KBS มีความประสงค์จะนํารายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ กลุ่มบริษัทนํา้ตาล KBS ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัออกให้ลงทนุหรือจําหน่ายให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือ นิติบคุคล หรือ ผู้ลงทนุอื่นใด

ที่มีลกัษณะคล้ายกองทนุรวมฯ หรือ (2) กลุ่มบริษัทนํา้ตาล KBS จะนําทรัพย์สินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคญั ออกจดัตัง้

กองทนุรวมอื่นใด หรือ ให้กองทนุรวมอื่นเช่า 
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15. ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเกี่ยวกับการดาํเนินงานของกองทุน 
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คาํจาํกัดความ 

เว้นแตเ่อกสารฉบบันีจ้ะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คําและวลีดงัตอ่ไปนีใ้ห้มีความหมายตามคําจํากดัความที่กําหนด
ไว้ในสว่นนี ้

การอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ในเอกสารฉบับนีเ้ป็นการอ้างถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ประกาศนัน้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้แทนกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือประกาศนัน้ด้วย 

ก.ล.ต. : คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เก่ียวข้อง 

กกพ. : คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

กฎหมาย : พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศ
บญัญัติ ข้อกําหนดส่วนท้องถ่ิน และสนธิสญัญาต่างๆ ข้อบงัคบัหรือกฎระเบียบ
อื่นใดซึ่งมีลกัษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายลําดบัรองต่างๆ เช่น กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ หนงัสือเวียน ระเบียบคําสัง่ ข้อบงัคบั หรือ
ข้อกําหนดของหน่วยงานของรัฐ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ : พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ซึง่รวมถึงหนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสืออนมุติั 
กฎ ระเบียบ คําสัง่ และเอกสารอื่นซึง่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย ซึง่ออกโดยอาศยั
อํานาจของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั และสว่นแก้ไขเพิ่มเติม 

กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

กฟน. หรือ MEA : การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. หรือ EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กฟภ. หรือ PEA : การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

กลุม่บริษัทนํา้ตาล KBS : บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทนํา้ตาล KBS ได้แก่ (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี 
จํากัด (KPP) (2) บริษัท เคบีเอส เทรดดิง้ จํากัด (KBST) (3) บริษัท ครบุรีไบโอ
เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (KBEC) (4) บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จํากัด (KBSI) (5) 
บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จํากัด (KBSC) และ (6) บริษัท เคบีเอส 
เพาเวอร์ จํากดั (KBSP) 

กองทนุรวมฯ : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ 

การประเมินคา่ทรัพย์สิน : การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการ
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ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 
เง่ือนไขและข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด 
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การสํารวจ
ทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย : เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีซ้ึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัที่ลงนามในสญัญา
โอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งรวมถึงการกระทําหรือการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
หน่วยงานรัฐบาล 1) การเปล่ียนแปลงหรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 2) การ
ออกกฎหมายใหม่ 3) การเปล่ียนแปลงลักษณะการบังคับใช้ หรือการตีความ
กฎหมายหรือมาตรฐานตา่ง ๆ ด้วย 

การลงทนุในทรัพย์สินรอง : การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกั ทัง้นี ้ตามที่
ก.ล.ต. จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สินหลกั : การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ โดยการได้มา
ซึง่สิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

: ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ซึง่
ประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) 
ถนนทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือ
นํา้ลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการนํา้ หรือการ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัดการ เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึน้ด้วย (ฎ) ระบบ
จัดการของเสีย (ฏ) กิจการที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ตาม (ก) ถึง (ฎ) หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการท่ี
ประกอบกันเหล่านัน้เข้าลักษณะท่ีครบถ้วนดังนี ้1. มีความเช่ือมโยง ส่งเสริม 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกนัและกนั หรือต่อชมุชนเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 2. 
ก่อให้เกิด หรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
รายได้รวมของกิจการทัง้หมดที่ประกอบกันนัน้ หรือกิจการอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. 
จะได้กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยไม่ว่ากิจการนัน้
จะตัง้อยู่ที่ใด หรือมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์
อื่นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ 

: ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการซึง่กําหนดความสมัพนัธ์ สิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบระหวา่งบริษัทจดัการฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่จะทํา
ได้ขึน้ระหวา่งบริษัทจดัการฯ และผู้ดแูลผลประโยชน์ในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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คณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
ลงทนุ 

: คณะบุคคลซึ่งทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อบริษัทจดัการฯ เก่ียวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการจดัการกองทนุรวมฯ : โครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํา้ตาลครบรีุ 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียน : จํานวนเงินทุนที่บริษัทจัดการฯ ระดมทุนได้เพื่อการจัดตัง้กองทุนรวมฯ และนํา
กองทรัพย์สินดงักลา่ว ไปจดทะเบียนเป็นกองทนุรวมฯ กบัก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 
หวัข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และท่ีได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจากก.ล.ต. 

บริษัทจดัการฯ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทนุรวมและมีหน้าที่บริหารจดัการกองทนุรวมฯ 

บคุคลที่เก่ียวข้อง : บุคคลที่เก่ียวข้องตามประกาศ ทน. 38/2562 ตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 
7 “รายการระหว่างกองทุนรวมฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้อง” หวัข้อย่อย 7.1 “การทํา
ธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู – ข้อ 1) บุคคลที่
เก่ียวข้อง” ทัง้นี ้ให้คําจํากัดความของบุคคลข้างต้นเปล่ียนแปลงเป็นไปตามที่ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต 

ประกาศ ทน. 38/2562 : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัที่ 25 เมษายน 
2562 

ประกาศ สธ. 14/2558 : ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการ
ป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลงวนัที่ 7 เมษายน 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้จดัการกองทนุรวมฯ : ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามประกาศ ทน. 38/2562 ซึ่งมีหน้าที่
ตัดสินใจลงทุน หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ นอกจากนี  ้
ผู้ จัดการ กองทุนรวมฯ ยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 
และท่ี ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีช่ือปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หวัข้อ 5 “โครงสร้างการ
จดัการ” หวัข้อย่อย 5.2 “ผู้ดแูลผลประโยชน์” 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ 

ผู้ จัดการการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทนุ 

: ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้ จัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุอื่นที่บริษัทจดัการฯ อาจแต่งตัง้เพิ่มเติมในภายหลงั (หากมี) ในการเสนอ
ขายครัง้แรก ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจากกระทรวงการคลงัซึ่งทํา
หน้าที่จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

ผู้ประเมินคา่อิสระ : ผู้ประเมินค่าอิสระซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ทําการประเมินค่าสิทธิในผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้าตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และประเมินค่า
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว : ผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว อนัได้แก่  

(1)  บคุคลธรรมดาซึง่ไม่มีสญัชาติไทย  

(2)  นิติบคุคลซึง่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  

(3)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แต่ก่ึงหนึ่งของ 
นิติบุคคลนัน้ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม 
(1) หรือ (2) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้  

(4)  ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ง
หุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ  

(5)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แต่ก่ึงหนึ่งของ
นิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบคุคลซึง่มีบคุคล
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตัง้แต่ก่ึงหนึ่งของทุนทัง้หมดในนิติ
บคุคลนัน้ 

ผู้สอบบญัชี : ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับ
ความ เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบ บญัชี และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พน. : กระทรวงพลงังาน 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ : พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
พลงังาน 

 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มลูคา่การเข้าลงทนุ : จํานวนเงินที่กองทนุรวมฯ ชําระให้แก่ KPP เพื่อเข้าลงทนุในสิทธิในผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 

มลูคา่การเข้าลงทนุคงเหลือ : จํานวนเงินที่กองทุนรวมฯ  มีสิทธิได้ รับจาก  KPP ณ  วันที่สัญญาโอนผล 
ประโยชน์ฯ สิน้สดุลง ตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาโอนผลประโยชน์ฯ 
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มลูคา่ของหน่วยลงทนุ : มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ ณ สิน้สดุ 
วนัคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) : มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมฯ หกัด้วยหนีสิ้น ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่
กําหนดไว้ในส่วนที่ 3 หวัข้อ 6.1.8 “การคํานวณและเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ” 

รายงานการประ เ มินค่ า
ทรัพย์สิน 

: รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ประเมินค่า หรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลกัตามประกาศ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือ 

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 

: (1) รายได้เฉพาะสว่นจากการขายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
(2) รายได้จากการซือ้ขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ KBS คือ 2.90 

บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยการคํานวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่บริษัทจ่ายจริง 

รายได้เฉพาะสว่น : อัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและราคาเฉล่ียค่าถ่านหิน โดยคํานวณตาม
วิธีการในสว่นท่ี 2 หวัข้อ 3.2 “จดุเดน่ของกองทนุรวมฯ และกลยทุธ์ในการลงทนุ” 
หวัข้อย่อย 3.2.2 “การมีกระแสเงินสดที่มัน่คงจากโครงสร้างการแบง่รายได้” 

สนพ. : สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สญัญาตกลงกระทําการ : สญัญาตกลงกระทําการ ระหวา่ง KBS กบั กองทนุรวมฯ 

สัญญาที่ จํ า เ ป็ นต่ อ ก า ร
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

: สญัญาที่จําเป็นตอ่การประกอบกิจการไฟฟ้า ได้แก่  

(1) สญัญาจดัจําหน่ายวตัถดิุบที่ใช้ในการผลิตเชือ้เพลิงระหวา่ง KBS กบั KPP 
(2) สญัญาซือ้ขายไอนํา้ระหวา่ง KBS กบั KPP 
(3) สญัญาซือ้ขายกากอ้อยระหวา่ง KBS กบั KPP 

สัญญา ซื อ้ ขาย ไฟ ฟ้ากับ 
กฟผ. 

: สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ 
กฟผ. เลขท่ี PPA-SPP/F-2014-001 ฉบบัลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึง
สญัญาฉบบัแก้ไข (ถ้ามี)) 

สัญญา ซื อ้ ขาย ไฟ ฟ้ากับ 
KBS 

: สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ 
KBS  

สญัญาโอนผลประโยชน์ฯ : สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ระหวา่ง KPP กบั กองทนุ
รวมฯ 

KBS : บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน)  

KPP : บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบรีุ จํากดั 

 
 


