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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

“KTAM Happy Life Happy Investment” 



 

 
 

 
สารบัญ 

 

 เร่ือง                    หน้า 

ส่วนที่ 1 การด าเนินกจิการของกองทุน/กองทรัสต์ 
1) ข้อมูลกองทุน/กองทรัสต์         1 
2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป   2 
3) ภาพรวมของภาวะอุตาหกรรมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 8 
4) ปัจจัยความเส่ียง          9 
5) ข้อพพิาททางกฎหมาย         31 
6) ข้อมูลส าคัญอย่างอ่ืน          32 

 
ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7) ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรัสต์เป็นผู้ออก    32 
8) โครงสร้างการจัดการ          38 
9) การก ากับดูแลกจิการ          56 
10) ความรับผิดชอบต่อสังคม         63 
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง      65 
12) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์       66 

 
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13) ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ         73 
14) การวเิคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์    77 

 
รายงานของผู้สอบบัญชี 
         งบการเงนิ บริษัทไพ้ร์วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส     85 
 
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)               116



 

 
 

 
 
เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

          กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
 

            บริษัทขอน าส่งรายงานประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของกองทนุ
ให้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทราบ  

บริษัทขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ให้ความเช่ือถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของทา่นเสมอมา  

 
 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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1) ข้อมูลกองทุน/กองทรัสต์ 

1.1  ช่ือกองทุน/กองทรัสต์ ประเภท เงนิทุน อายุกองทุน 
ช่ือ : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
ช่ือย่อ :  EGATIF 

ประเภทโครงการ : เป็นกองทนุรวมชนิดท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปประเภทไมรั่บซือ้คืน 

 หน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ :  ไมมี่ก าหนดอาย ุทัง้นี ้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัท่ี
กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุส าเร็จ (สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย เร่ิม 8 กรกฎาคม 
2558 สิน้สดุ 7 กรกฎาคม 2578) 

ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง  

จ านวนเงนิทุนของโครงการ :   
 - หน่วยลงทนุ   2,085,500,000 หน่วย 
 - มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ  10.00 บาท 
 - รวม    20,855,000,000 บาท 

 ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

 1.2  ช่ือบริษัทจัดการกองทุน / ผู้ดแูลผลประโยชน์  

 บริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศพัท์ 0-2724-3377 

  โทรสาร 0-2724-5058 
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2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป 
2.1  วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกองทุน/กองทรัสต์ 

กองทนุรวมฯ จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทนุในประเทศโดยน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมฯ ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้กองทุนรวมฯ สามารถจ่าย
ผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้เง่ือนไขตาม
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายครัง้แรกไปลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากการ
ด าเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โดยการเข้าท าสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งมี
ก าหนดอายขุองสญัญา 20 ปี ซึ่งนบัตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมฯเข้าลงทนุส าเร็จจนถึงวนัสิน้สดุอายสุญัญาการเข้าลงทนุใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย คือ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2578   

  
 
 
 

2.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
                  -ไมมี่การเปลี่ยนแปลง- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

 
 

                การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ โอนผลตอบแทนการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายตามท่ีระบุ
ไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย และเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่จ านวน 521,375,000 หน่วย (คิดเป็น
ร้อยละ 25) 

 

2.4  ข้อมูลของทรัพย์สนิของกองทุน/กองทรัสต์ 

2.4.1  รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน    
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 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ

 (บาท) ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

1,096,465.00 0.01%

ตัว๋สญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน 0 0.00%

0 0.00%

พนัธบตัรรัฐบาล 245,255,739.00      1.15%

ตัว๋เงินคลงั 0 0.00%

                              รวม 246,352,204.00 1.15%

เงินลงทนุในเงินฝากประจ า 0 0.00%

                               รวม 0 0.00%

เงินลงทนุในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า 20,682,400,000.00 96.93%

                               รวม 20,682,400,000.00 96.93%

ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.00 0.00%

ลูกหน้ีจากสญัญาการเขา้ลงทนุในรายไดค้า่ความพร้อมจ่าย 409,993,872.00 1.92%

เงินชดเชยประกยัรายได้ 0 0.00%

สินทรัพยอ่ื์นๆ 795,904.00 0.00%

                                รวม 410,789,776.00 1.93%

21,339,541,980.00 100.01%

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -1,829,370.00 -0.01%

เจา้หน้ีอ่ืน 0.00 0.00%

รายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 0.00 0.00%

เงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่า 0.00 0.00%

หน้ีสินอ่ืนๆ 0.00 0.00%

-1,829,370.00 -0.01%

21,337,712,610.00 100.00%

2,085,500,000.00 หน่วย

10.2314 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพิ้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ชุดที่ 1

6.  หนี้สินอื่น

รวมมูลค่าหนี้สิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จ านวนหน่วยลงทนุ

3.  เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า

4.  เงนิลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภทที่ลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการทรัพย์สิน

1.  เงนิฝากธนาคาร

5.  สินทรัพย์อื่น

รวมมูลค่าทรัพย์สิน

2.  เงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงนิและตราสารหนี้

ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีรับรองหรือรับอาวลัโดยสถาบนัการเงิน
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2.4.2  รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประเภททรัพย์สิน : สิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 

กองทนุรวมลงทนุในสทิธิรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1  ตัง้อยูท่ี ่เลขที ่53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย                        

จังหวดันนทบุรี 11130 โดยเข้าลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุรายได้คา่ความพร้อมจ่าย กบั กฟผ. เพ่ือเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1 

เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีก าลงัผลติไฟฟ้าตดิตัง้ (Gross Capacity) 723.4 เมกะวตัต์ ก าลงัผลติไฟฟ้าสทุธิ (Net Capacity)  ที ่704.0 เมกะวตัต์  และมีก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญา

670.0 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้กองทนุรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากสทิธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ด้วยการรับรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ในอนาคตจากการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ชุดที ่1 ตลอดอายสุญัญาการเข้าลงทนุรายได้คา่ความพร้อมจ่าย จ านวน 20 ปี*

2 ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน (ล้านบาท) 20,855

3 วิธีประเมินมูลค่า วธีีมูลคา่ปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

4 บริษัทผู้ประเมินราคา บริษัทสลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั

5 วันที่ประเมิน วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

6 ราคาประเมิน(ล้านบาท)** 20,682.40

7 ใช้ระยะเวลาประเมินค่า 17 ปี 9 เดอืน  (เร่ิมตัง้แต ่ กรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2578)

8 อัตราคิดลด 5.08%

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

1 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย

ล าดบั รายละเอียด รายละเอียดทรัพย์สนิ/ทีต่ัง้

 
 

 
 กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานความ
คืบหน้าของโครงการพร้อมทัง้ระบุเหตุผลด้วยว่าท าไมยังไม่แล้วเสร็จ 

                         -ไมมี่- 
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2.4.3     รายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการใน
 รอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 
 (1)  วนัท่ี ราคา เหตผุลท่ีลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ขายผู้ให้เช่า 
  ผู้โอนสทิธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 
       -ไมมี่- 
   (2) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินคา่ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริม 
  ทรัพย์ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินทัง้สองราย เช่น วนัท่ีท าการประเมินคา่ราคาท่ีได้จากการ

 ประเมินคา่ วิธีท่ีใช้ในการประเมินคา่ ช่ือบริษัทประเมินทรัพย์สิน 
  -ไมมี่- 

  (3) คา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
  คา่ใช้จ่ายเก่ียวข้องกบัการลงทนุ  

 -ไมมี่- 
 (4)  กรณีการลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินที่ไมไ่ด้ผ่านการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ลงทนุเพิ่มในทรัพย์ 
  สินท่ีไมไ่ด้ผ่านการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 (4.1) บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ ควรอธิบายถึงผลประโยชน์ท่ีกองทนุได้รับจากการ
 ประกอบอธิบายเหตผุลในการลงทนุพร้อมทัง้แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าซือ้สนิทรัพย์ 

 -ไมมี่การลงทนุเพิ่ม 
 (4.2)  ระบเุง่ือนไขให้ชดัเจนกรณีท่ีท ารายการ ต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไขหรือต้องได้รับความ

 เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ 
 -ไมมี่เง่ือนไขท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตลาด

หลกัทรัพย์ 
 

2.4.4  ระบุรายละเอียดการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
 ในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ต้องระบุสาระส าคญัอยา่งน้อยดงันี ้
 (1)  วนัท่ี ราคา เหตผุลท่ีจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และผู้ รับโอน

 อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าทรัพย์สิน 
               -ไมมี่- 
  (2)  รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินคา่ก่อนการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า

 อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินคา่ทัง้สองราย เช่น วนัท าการประเมินคา่ เป็นต้น 
               -ไมมี่- 
  (3)  ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่าย

 ตา่งๆที่เก่ียวข้อง 
               -ไมมี่- 
   (4)  ราคาท่ีได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจ าหน่าย 
               -ไมมี่- 
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   (5) กรณีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไมไ่ด้ผ่านการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ระบรุายละเอียด ดงันี ้
   (5.1)  บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ ควรอธิบายถงึผลประโยชน์ท่ีกองทนุได้รับจากรายการ

ประกอบการอธิบายเหตผุลในการลงทนุพร้อมทัง้แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขาย 
               -ไมมี่- 

 (5.2)  ระบโุดยชดัเจนในกรณีท่ีท ารายการต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไข หรือต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต./ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ตลาดหลกัทรัพย์ 

                -ไมมี่- 
      (5.3)  ความเหน็ของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ 
                -ไมมี่- 

    2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
  

 2.5.1  อธิบายการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 

  

กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญาท่ี 670.0 เมกะวตัต์ หลงัหกัส่วนลดและค่าปรับจากความไม่พร้อม 
ตามสดัส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ท่ีถกูก าหนดไว้ในแต่ละปีด าเนินงานตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย และเบีย้ประกนัภยั โดยค่าความพร้อมจ่าย AP1 เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีสะท้อนเงินลงทนุ ต้นทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนของเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ซึ่งค่าความพร้อมจ่าย AP1 จะ
เกิดขึน้ตอ่เม่ือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 มีความพร้อมจ่ายจริงในการผลิตไฟฟ้าตามรายละเอียดในสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และสามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบส่งเม่ือศูนย์ควบคุมฯ สัง่การ โดย  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 จะได้รับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายถงึแม้วา่ศนูย์ควบคมุฯ จะสัง่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า และ/หรือ 
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสง่หรือไมก่็ตาม  

กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี  
1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไมข่ึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ค านวณจาก Contracted Available Hour (CAH) อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 
(Availability Payment Rate 1 :  APR1) ซึ่งอัตราค่าความพร้อมจ่าย APR1 ได้ถูกก าหนดเป็นเงินบาทต่อกิโลวัตต์ตาม
ชัว่โมงความพร้อมจ่าย โดย CAH และ อตัราค่าความพร้อมจ่าย APR1 จะถกูก าหนดไว้แตล่ะปีตลอดอายขุองสญัญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา โดยตัวแปรท่ีจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย นัน้ จะขึน้อยูก่บัความสามารถในการดแูลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ให้มีก าลงัผลติไฟฟ้าตาม
สญัญาและมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าตามชัว่โมงท่ีได้มีการระบุไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
เทา่นัน้ 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ไม่มีความพร้อมเน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยมีการท าประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร 
(Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ประกันภั ยธุ ร กิ จหยุด ชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยความรุนแรงทาง
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การเมือง (Political Violence Insurance) ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในกรณีท่ี
มีความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้า โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จากประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)  

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของโครงสร้างรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ นัน้ จะเหน็ว่า รายได้
ท่ีกองทนุรวมฯ จะได้รับนัน้ จะไม่ได้ขึน้อยูก่บัการแข่งขนัและภาวะอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีต้องค านึงถงึความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต และ/หรือ การบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อาทิ ค่าเชือ้เพลิง แต่ขึน้อยู่กับก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญา และ 
Contracted Available Hour (CAH) จึงท าให้กองทนุรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ท่ีมัน่คงภายใต้การเข้าลงทนุในสิทธิใน
รายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

นอกจากนี ้ในช่วงท่ีมีการบ ารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ตามแผนการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ท่ี 1 ซึง่ก าหนดไว้ใน สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงท่ีจะช าระรายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ 
กองทุนรวมฯ เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งค านวณโดยอ้างอิงก าลงัผลิตไฟฟ้าในชัว่โมงสดุท้าย
ก่อนท่ีจะมีการซอ่มแซม หรือบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ตามแผนการบ ารุงรักษาดงักลา่ว 

 2.5.2  กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหน่ึงหรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่า
อย่างมีนัยส าคัญ 

           -ไมมี่- 
 

 2.5.3 กรณีผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ 
  -ไมมี่- 
 

 2.5.4 กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  -ไมมี่- 

 

 2.5.5 กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ไม่สามารถประกอบธุรกจิเองได้และ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

   กองทนุรวมลงทนุในสทิธิรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี ระยะเวลา 20 ปี ท่ีมี
การบริหารจดัการและการด าเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 

 2.5.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  เง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญาการประกนัรายได้รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัรายได้ 
  -ไมมี่- 
 (2)  ผลการด าเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์เม่ือเทียบกบัรายได้คา่เช่าท่ีการรับประกนั 
  -ไมมี่- 
 (3)  การปฏิบตัิตามสญัญารับประกนัรายได้ในปีท่ีผ่านมา 
  -ไมมี่- 
 (4)  ในกรณีผู้ รับประกนัจดัให้มีหนงัสือรับประกนัของธนาคารพานิชย์หรือหลกัประกนัเทียบเทา่ ซ่ีงคลอบ

คลมุจ านวนระยะเวลาการรับประกนั ให้เปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือ ธนาคารพานิชย์ท่ีออกหนงัสือ
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ค า้ประกนัครัง้ลา่สดุไมเ่กิน 1 ปี โดยต้องเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
ส านกังานยอมรับ 

  -ไมมี่- 
(5) ในกรณีท่ีผู้ รับประกนัไมไ่ด้จดัให้มีหนงัรับประกนัตาม(4) ให้บริษัทจดัการ/ผจูดัการกองทรัสต์เปิดเผย

ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
  -  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับประกนัรายได้ครัง้ลา่สดุ ซึง่ไมเ่กิน 1 ปีโดยต้องเป็นการจดัอนัดบั

โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือท่ีสานกังานยอมรับ    
   -ไมมี่- 

 - สรุปฐานะทางการเงิน(Financcial highlight)ของผู้ รับประกนัรายได้ท่ีจดัทาจากงบการเงินหรือ งบ
การเงินของผู้ รับประกนัรายได้ในสามรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ หรือท่ีจดัทาจากงบการเงินหรืองบ
การเงินรวมของผู้ รับประกนัรายได้เทา่ท่ีมีการจดัทาไว้ในกรณีผู้ รับประกนัรายได้เป็นนิติบคุคลที่
จดัตัง้ขึน้ไมถ่งึสามปี  

  -ไมมี่- 
 - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ รับประกนัรายได้และ

ความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบตัิตามสญัญา โดยในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีไมแ่สดง
ความเหน็หรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกนั
รายได้บริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง รวมทัง้วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินหรืองบการเงินของผู้ รับประกนัรายได้ 

  -ไมมี่- 
 

2.6   กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงนิ ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการกู้ยืม   
           -ไมมี่-   

 
3)  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
  ไม่มี 
 3.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 
  ไม่มี 

3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม/ผลการดาเนินงานย้อนหลัง/ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อโอกาสหรือข้อจากัดการประกอบธุรกจิ 

 ไม่มี 
 

อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะอตุสาหกรรมไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทนุ
รวมฯ จากการเข้าลงทนุในสทิธิในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย คือรายได้คา่ความพร้อมจ่ายซึง่ขึน้ อยู่กบัชัว่โมงความพร้อม
ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 โดยไมข่ึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ  

 



 

9 
 
 

4) ปัจจัยความเส่ียง 
ก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทนุรวมฯ และการด าเนินงานของกองทนุรวมฯ 
อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทนุรวมฯ ขึน้อยู่กบัหลายๆ ปัจจยั 
ซึง่สว่นใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมฯ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้อพิจารณาใน
การลงทุนท่ีจะได้กล่าวต่อไป รวมทัง้ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีก้่อนตัดสินใจลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง และ
ข้อพิจารณาตา่งๆ ตามท่ีจะกลา่วถงึตอ่ไปนี ้ไมใ่ช่ปัจจยัความเสี่ยงทัง้หมดในปัจจบุนั หรือท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเสี่ยง
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อกองทนุรวมฯ หรือมลูค่าของหน่วย
ลงทนุในอนาคต 

4.1 ความเส่ียงเก่ียวกับกองทุนรวมฯ หรือโครงสร้างของกองทุนรวมฯ  

4.1.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วม แผ่นดนิไหว หรือ อุบัตภัิย เป็นต้น 

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัย แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึน้ใน
บริเวณท่ีตัง้ของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวมฯ กฟผ. ได้มีการจดัท าประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุก
ช นิดและความ เสี ยหายของเค ร่ือ งจัก ร  (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) ท่ี
ครอบคลุมความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม 
แผน่ดินไหว หรือ อบุตัิภยั เป็นต้น 

นอกจากนี ้การซ่อมแซมท่ีจ าเป็นใดๆ เพ่ือแก้ไขความเสียหายของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจมีค่าใช้จ่าย
สงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทนุรวมฯ สญูเสียรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจนกว่าวนัท่ีโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1 ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบรูณ์และมีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้ ดงันัน้ เหตกุารณ์ร้ายแรง 
และ/หรือ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงาน สถานะและสภาพคลอ่งทางการเงินของกองทนุรวมฯ อย่างไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวมฯ กฟผ. 
ได้จัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยมีความคุ้ มครองและวงเงิน
ประกนัภยัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัประเภทดงักล่าวของโรงไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนักบั โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุท่ี 1 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือความสามารถจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนรวมฯ 

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในกรณีท่ีมีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัท่ีกองทนุรวมฯ ไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ /หรือค าสัง่ ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวมฯ ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจ
คาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จึงไม่สามารถท่ีจะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ได้ และไมส่ามารถรับประกนัได้วา่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ฯ หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 
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 4.1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ และรายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระ อาจมิได้
เป็นหรือบ่งช้ีถงึมูลค่าที่แท้จริงของสนิทรัพย์ของกองทุนรวมฯ 

(ก) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอาจมิได้เป็นมลูค่าท่ีแท้จริงของกองทนุรวมฯ 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ ซึง่ได้กลา่วไว้ ณ ท่ีนีไ้ด้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมฯ เข้าลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐานและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวอาจมีความเสี่ยง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมฯ อาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงซึ่งกองทุนรวมฯ จะได้รับหากมีการ
จ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมีการเลิกกองทนุรวมฯ 

2) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ อาจไมส่ะท้อนตามมลูค่าของหน่วยลงทนุท่ีซือ้ขายกนัจริงในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(ข) รายงานการประเมินค่าอิสระของผู้ประเมินค่าอิสระไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกับข้อดีทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ 
และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะ
การเงินของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการประเมินราคาท่ีอยู่ในรายงาน
ดงักลา่วไมไ่ด้เป็นเคร่ืองบง่ชีถ้งึมลูค่าตลาดของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ  

 ผู้ประเมินค่าอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ประเมินคา่อิสระ เพ่ือท าการประเมินคา่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ท่ี 1 โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้ออก รายงานการประเมินค่าอิสระซึ่งแสดงความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าของรายได้
คา่ความพร้อมจ่ายท่ีจะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 โดยรายงานการประเมิน
ค่าอิสระเป็นเพียงรายงานสรุปเท่านัน้และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค าอธิบายท่ีสมบูรณ์ของรายงานการ
ประเมินค่าอิสระ ทัง้นี ้ในการออกรายงานการประเมินค่าอิสระนัน้ การประมาณการรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย ตัง้อยูบ่นสมมติฐานท่ีจดัเตรียมโดยผู้ประเมินคา่อิสระ จากข้อมลูท่ีได้รับจาก กฟผ.  

 รายงานการประเมินค่าอิสระตัง้อยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจบุนัและในอนาคต กลยทุธ์ทางธุรกิจ 
และสภาพแวดล้อมท่ี กฟผ. จะต้องด าเนินงานในอนาคต  สมมติฐานเหล่านีส้ะท้อนถึงความคาดหวงัและ
ความเหน็เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึง่ทราบอยู่แล้วหรือยงัไมท่ราบ
ก็ตาม โดยรายงานการประเมินค่าอิสระประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต  และ
ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยลกัษณะของข้อมลู
ดงักล่าวนัน้ จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้เหตุการณ์ในอนาคตท่ีอ้างอิง
ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ดังกล่าว จะมีความ
เสี่ยง ความไม่แน่นอน ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงแตกต่าง
จากการประมาณการอย่างมีนยัส าคญัจากผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานท่ีแสดงโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย
ในข้อความในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ( forward-looking statements) นอกจากนี ้ใน
รายละเอียดโครงการไมไ่ด้ระบขุ้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัเตรียมรายงานการประเมินคา่อิสระทกุข้อ 
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 ดงันัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกนัในเร่ืองดงักล่าวไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 
ทัง้นี ้รายงานการประเมินค่าอิสระไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทนุ หรือบุคคลอ่ืน และไม่เป็น และไม่
ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทัง้ฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานในอนาคตของ
กองทนุรวมฯ ตลอดจนข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) 
ท่ีระบุในรายงานการประเมินค่าอิสระดงักล่าว ซึ่งรวมถึงข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macro-Economic Factors) บางประการโดยหรือในนามของ  กฟผ. บริษัทจัดการ กองทุนรวมฯ หรือ
ผู้ประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  

นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าอิสระโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมูลค่าท่ี
แท้จริงของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 หรือผู้
ประเมินค่ารายอ่ืนๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกนั ดงันัน้ ประมาณการมลูค่าท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ 
อาจไมเ่ป็นข้อบง่ชีถ้งึมลูค่าท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ของกองทนุรวมฯ  

อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมฯ ได้ตระหนกัดีถงึความเสี่ยงดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจดัการซึง่กระท าในนามของกองทนุรวมฯ 
จงึได้ด าเนินการจดัหาผู้ เช่ียวชาญที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับในวงกว้างนัน้ มาเป็นผู้ประเมินคา่อิสระ
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินค่าอิสระ ทัง้นี ้เพ่ือให้ข้อมูลท่ีปรากฎในรายงานการประเมินค่าอิสระมีความ
คลาดเคลื่อนจากมลูค่าตลาดของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ น้อยท่ีสดุ 

4.1.4 ความเส่ียงของกองทุนรวมฯ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การท่ีกองทนุรวมฯ ซึง่เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องลงทนุใน หรือเข้าท าสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึง่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ท าให้การ
ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานนัน้ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมี
นโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

4.1.5 ในเบ้ืองต้น กองทุนรวมฯ จะมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว หากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายสิ้นสุดหรือถูกบอกเลิก และกองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในแหล่งรายได้ใหม่ได้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รวมฯ และอาจส่งผลให้มีการเลกิกองทุนรวมฯ ได้ 

ในเบือ้งต้น กองทนุรวมฯ จะมีแหล่งรายได้แหล่งเดียว คือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีได้รับจากการประกอบกิจการ
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2578 เว้นแต่จะมีการขยายอายุของสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ออกไปโดย
ความยินยอมของ กฟผ.  

หากสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง และกองทนุรวมฯ ไม่สามารถลงทนุในแหล่งรายได้
ใหมไ่ด้ กองทนุรวมฯ จะไม่มีรายได้หลกัใดๆ ภายหลงัวนัท่ีมีการเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็นผลให้ต้องมีการเลิก
กองทุนรวมฯ นอกจากนี ้กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการเลิ ก
กองทนุรวมฯ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิท่ีจะได้รับ
มลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัท่ีมีการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย นอกจากนี ้
หากการสิน้สดุลงของสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้เพราะการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของ กฟผ. 
ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิท่ีจะได้รับมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ 
ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ และ
มีสิทธิเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยค านวณจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ จนถงึวนัท่ี กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ  

4.1.6 กองทุนรวมฯ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้านการเงินจ ากัดส าหรับการประเมินผล
การด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมฯ เพ่ือการตัดสนิใจเข้าลงทุน  

เน่ืองจากกองทุนรวมฯ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตท่ีจะสามารถน ามาใช้พิจารณา จึงมีการน าเสนอข้อมูลทาง
การเงินท่ีแยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพ่ือสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ท่ีกองทนุรวมฯ 
จะเข้าไปลงทนุ  

ข้อมลูทางการเงินท่ีแยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ได้รับการจดัเตรียมมาจากรายการทาง
บัญชีของ กฟผ. ซึ่งรายการทางบัญชีบางรายการถูกบันทึกไว้โดยมิได้แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนัน้ ในการ
จัดเตรียมงบการเงินเฉพาะส่วนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 จึงมีความจ าเป็นต้องตัง้สมมติฐานและปันส่วน
จ านวนเงินตามท่ีปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ทัง้นี ้หากสมมติฐานหรือการปันส่วนดงักล่าวมีความผิดพลาดใน
สาระส าคัญ ข้อมูลทางการเงินท่ีแยกออกมาน าเสนอของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจไม่สะท้อนผลการ
ด าเนินงานในอดีตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ท่ีถกูต้อง  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากโครงสร้างของกองทนุรวมฯ แตกต่างโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ใน
อดีต โดยกองทุนรวมฯ จะได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสูตรการค านวณภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งค านวณจาก (1) รายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เต็มจ านวน (FAP1) หักด้วย (2) 
ค่าปรับและส่วนลดส าหรับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 เท่านัน้ จากโครงสร้ารายได้ทัง้หมดของโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดท่ี 1 และรายได้ในอดีตดังกล่าวเป็นรายได้เต็มจ านวนในสัดส่วนร้อยละ 100  ซึ่งภายหลังจากท่ี
กองทุนรวมฯ เข้าลงทุนส าเร็จนัน้ รายได้ท่ีกองทุนรวมฯ จะได้รับจากค่าความพร้อมจ่ายจะเป็นไปตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในแตล่ะปี และกองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้คา่ความ
พร้อมจ่ายภายหลงัจากหกัค่าเบีย้ประกันภัยแล้ว ดังนัน้ ผลการด าเนินงานในอดีตตามข้อมูลทางการเงินท่ีแยก
ออกมาน าเสนอนัน้อาจไมส่ะท้อนถงึผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฯ ในอนาคต  

4.1.7 ผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากประมาณการก าไรขาดทุนและการ
แบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมประกอบด้วยประมาณการก าไรขาดทุนและการแบ่งปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามสมมติฐานของกองทนุรวมฯ โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็นเพียงประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคต (Forward-Looking Statements) และไม่ได้เป็นการรับรองผลการด าเนินงานในอนาคตแต่
อย่างใด ทัง้นี ้แม้จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจัดท าประมาณการทางการเงิน
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ดงักล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัทจัดการ และ กฟผ. เห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการ
ด าเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ท่ีระบุในประมาณการก าไรขาดทุน
และการแบ่งปันสว่นแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสมมติฐานของกองทนุรวมฯ อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตอ่ืุนๆท่ีอาจเกิดขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางธุรกิจ กฎระเบียบ ซึง่เร่ืองดงักลา่วสว่น
ใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมฯ  

โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการบรรลุผลการ
ด าเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนท่ีคาดการณ์และประมาณการไว้ และผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว้อย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากหากเหตกุารณ์และสถานการณ์บางอย่างหรือทัง้หมดท่ี
สนันิษฐานไว้อาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดไว้ หรือเหตกุารณ์และสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดไว้อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้กองทนุรวม
ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือสิ่งท่ีคาดการณ์ไว้ ซึ่งหากกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถบรรลผุลการด าเนินงานตามท่ีคาดการณ์หรือประมาณการไว้ กองทนุรวมฯ อาจไมส่ามารถจ่ายเงินคืนสทุธิ
ตามท่ีคาดไว้ ซึง่อาจท าให้ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการคาดการณ์และประมาณการก าไรและ
กระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุ เน่ืองจากวิธีการในการค านวณข้อมลูดงักลา่วและความเป็นไปได้
ท่ีผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานท่ีอ้างอิงอย่างมีนัยส าคญัอย่างไรก็ดี 
ภายใต้โครงการจดัการกองทนุรวมฯ กองทนุรวมฯจะเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยรายได้หลกั
ของกองทุนรวมฯ จะขึน้อยู่กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 กล่าวคือความพร้อมของ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวท่ีจะท าให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเกิดขึน้ซึ่งขึน้อยู่กับการประกอบกิจการของ กฟผ. เท่านัน้ 
และเน่ืองจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลผ่าน พน. และ
กระทรวงการคลงั อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ดงันัน้ความเสี่ยงท่ีผลการด าเนินงานจริง
ของกองทนุรวมฯ อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากประมาณการก าไรและกระแสเงินสดของกองทนุรวมฯ 
จงึคอ่นข้างต ่า 

4.1.8 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ประสบความส าเร็จ
ไ ด้  แ ล ะ อ า จ ต ก ล งแ ก้ ไข เป ล่ี ย น แ ป ล ง สั ญ ญ า  ส ล ะ สิ ท ธิ  ห รื อ ใ ห้ ค ว าม ยิ น ย อ ม โด ย 
ไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามธุรกิจปกติของกองทนุรวมฯ (Day-to-Day Management) 
หรือควบคมุการด าเนินธุรกิจของกองทนุรวมฯ ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่มี
โอกาสท่ีจะประเมินการตดัสินใจของบริษัทจดัการเก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีบริษัทจดัการน ามาใช้    หรือการลงทนุของกองทนุรวมฯ ตลอดจน
เง่ือนไขในการลงทนุดงักล่าว การท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถ ด าเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 
อย่างมีนยัส าคญั ตลอดจนความสามารถของกองทนุรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ความสามารถของบริษัทจดัการในการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้ประสบความส าเร็จนัน้
ขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสมและ
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สอดคล้องกบัเกณฑ์การลงทนุของกองทนุรวมฯ รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินท่ีดี ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุรวมฯ  ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ หรือสามารถท าได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้ภายใต้โครงการจดัการกองทนุรวมฯ กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดย
หลกัแล้ว บริษัทจดัการมีดลุยพินิจท่ีจะใช้สิทธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิท่ีเก่ียวกบั กฟผ. ตามสญัญาการเข้าลงทนุใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย หรือการให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสญัญา หรือสละสิทธิตาม
เอกสารสญัญา เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมฯ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกบัประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดย
การด าเนินการดงักล่าวของบริษัทจดัการจะผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ใช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าท่ีของคู่สญัญาในสญัญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ รายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายอย่างมีสาระส าคญั หรือการยกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจดัการ จะ
ด าเนินการดงักล่าวได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั ง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ 

4.1.9 สทิธิของกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่
อย่างจ ากัด 

ภาระผูกพันภายใต้ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ได้จ ากดัความรับผิดของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี) เอาไว้ โดยบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมต้่องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท า หรืองด
เว้นการกระท าของตนเว้นแต่เป็นการกระท าโดยทจุริต จงใจกระท าผิดสญัญา กระท าผิดหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(Breach of Trust) หรือการขาดความระมดัระวงัตามสมควร (ตามท่ีนิยามไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจัดการ หรือสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)) นอกจากนี ้ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ก าหนดวา่ บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับ
ความคุ้มครองจากการกระท า ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าสัง่ใดๆ ซึ่งอาจต้องรับผิดในฐานะบริษัท
จดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หากการกระท า ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าสัง่
ดังกล่าวมิได้เกิดขึน้จากการกระท าทุจริต การจงใจกระท าผิดสัญญา การกระท าผิดหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(Breach of Trust) หรือการขาดความระมดัระวงัตามสมควร ดงันัน้ สิทธิของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
การเรียกร้องต่อบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจ ากดั อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4.2  ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  

4.2.1 กองทุนรวมฯ จะเป็น นิติ บุคคลที่ ต้ั งขึ้น ให ม่ที่ ไม่ มีกิจกรรมสร้างรายได้  ห รือท รัพ ย์สินใดๆ 
นอกเหนือไปจากสทิธิตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

กองทุนรวมฯ จะเป็นนิติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ใหม่และเงินสุทธิส่วนใหญ่ท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นีจ้ะ
น ามาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  โดยเม่ือ
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กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะไม่มีทรัพย์สินอ่ืนใดในการด าเนินงาน 
หรือประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เพียงอย่างเดียว ณ เวลานัน้ ได้แก่ สิทธิตามสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึง่ท าให้กองทนุรวมฯ มีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุหรือบริษัทซึง่ได้รับรายได้จาก
หลายแหลง่ โดยกระแสเงินสดของกองทนุรวมฯ จะขึน้อยู่กบัการช าระเงินตามก าหนดเวลาเป็นครัง้คราวของ กฟผ. 
ตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย  

หากกองทนุรวมฯ มีเพียงสิทธิตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และในกรณีท่ีกองทนุรวมฯ มี
การกู้ ยืมเงิน และมีความจ าเป็นต้องช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจไม่สามารถขายสิทธิตามสญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ในมูลค่าท่ีเพียงพอท่ีจะช าระหนีท่ี้ค้างช าระทัง้หมดของกองทุนรวมฯ หรืออาจไม่
สามารถขายสิทธิตามสญัญาได้เลย นอกจากนี ้หากมีการเลิกกองทุนรวมฯ ตามท่ีก าหนดในไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุรวมฯ แล้ว สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการได้รับเงินแบ่งปันส่วนทนุจะด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระเงิน
ของเจ้าหนีข้องกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
บริษัทจดัการ ตลอดจนหนีใ้ดๆ ตามสญัญาเงินกู้  (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะก่อหนีท้ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต อย่างไรก็ตาม หากกองทนุรวมฯ ประสงค์จะ
พิจารณาท าการก่อหนีใ้นอนาคต บริษัทจัดการจะด าเนินการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดตอ่ไป 

4.2.2 การศึกษาและเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถูกต้อง 

บริษัทจดัการได้ท าการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของการรับประโยชน์จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สญัญา
การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 โดยท า
การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) และศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทนุรวมฯ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวมิได้
เป็นการรับประกนัว่า ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ปราศจากความเสียหาย 
หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยรายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และ
รายงานของผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ ท่ีบริษัทจัดการใช้เป็นพื น้ฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า อาจมีข้อบกพร่อง มีความไมถ่กูต้อง เน่ืองจากความบกพร่อง
บางอย่างของทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทัง้ผู้ ประเมินค่าอิสระ และผู้ เช่ียวชาญอิสระด้านเทคนิคของกองทุนรวมฯ 
ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้นับจากวนัจัดท ารายงานของผู้ประเมินค่าอิสระ และผู้ เช่ียวชาญอิสระด้าน
เทคนิคของกองทนุรวมฯ จนถงึวนัท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจดัการซึ่งกระท าในนามของกองทนุรวมฯ 
จึงได้ด าเนินการจดัหาผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ ซึ่งรวมถึงท่ีปรึกษาทางด้านการเ งิน ที่
ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และท่ีปรึกษาทางด้านเทคนิค เพ่ือเข้ามาศึกษาและตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพ
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การท างานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ทัง้นี ้เพ่ือให้รายงานการศึกษาสามารถแสดงข้อมลูได้อย่างถกูต้อง
และครบถ้วนเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าดงักลา่ว 

4.2.3 การที่บริษัทจัดการและกองทุนรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที่ 1 และการพึ่งพา กฟผ. ส าหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการพึ่งพิงอย่างมี
นัยส าคัญต่อ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทุนรวมฯ 

(ก) บริษัทจดัการและกองทนุรวมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 และการท่ี
บริษัทจัดการไม่สามารถ บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 โดยต้องพึ่งพา กฟผ. ในการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 และ/หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจดัการกองทนุรวมฯ และบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพา กฟผ. ในการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ี กฟผ. ให้ กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อม
จ่าย กฟผ. จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัทจดัการซึง่กระท าการแทนกองทนุรวมฯ และเป็นไปตามกลไกท่ีระบไุว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการและกองทนุรวมฯ ไม่มีประสบการณ์หรือ
ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 จึงไม่สามารถควบคมุดแูลการด าเนินงาน
ของ กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องพึ่งพาความเห็นและรายงานการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
(ถ้ามี) เป็นหลกั ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการไม่สามารถควบคมุดแูลให้ กฟผ. บริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชดุท่ี 1 และ/หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุรวมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ตลอดจน
ความสามารถในการจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและการช าระคืนหนีท่ี้ถงึก าหนดช าระ (ถ้ามี)  

(ข) การพึ่งพิงการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดย กฟผ. และในกรณีท่ีกฟผ. ไม่สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั
ตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ  

กองทนุรวมฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการบริหารจดัการ การบ ารุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 
และความเช่ียวชาญของ กฟผ. เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการผลติอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป ซึง่หากโรงไฟฟ้า
ไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการคงไว้ซึ่งความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าไว้ได้ อาทิ ในกรณีท่ีระดบัความ
พร้อมจ่ายต ่ากว่าท่ีก าหนดไว้ อาจส่งผลให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายลดลงอนัเน่ืองมาจากส่วนลดและค่าปรับในวิธีการค านวณรายได้ค่าความพร้อมจ่ายภายใต้
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ดงันัน้ หาก กฟผ. ไม่สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1 อยา่งเหมาะสม อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้คา่ความพร้อมจ่าย  

ทัง้นี ้ตัง้แต่ กฟผ. เร่ิมด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 จนถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี กฟผ. มี
ผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปของธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วมมาโดยตลอด โดย
ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย บริษัทจดัการได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดงักลา่ว
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ด้วยการก าหนดให้ กฟผ.  บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี ้(ก) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด (ข) Grid Code (ค) Prudent Utility Practice และ (ง) มาตรฐานวิศวกรรม 
ตลอดจนมาตรฐานอตุสาหกรรม อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความ
ร้อนร่วม  

นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ท่ีกระทบต่อความสมัพันธ์ของบริษัทจัดการกับ กฟผ. อาจเป็น
อปุสรรคต่อความสามารถของบริษัทจดัการในการบริหารจดัการกองทนุรวมฯ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ท่ี 1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ
รวมฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการเช่ือว่าการเข้ามามีส่วนได้เสียในกองทุนรวมฯ ของ กฟผ. จะช่วยท าให้ 
กฟผ. ควบคมุประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ของ กฟผ. ให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีและสามารถสร้างผลการด าเนินงานที่มัน่คง โดย กฟผ. จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ
รวมฯ ในสดัสว่นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุรวมฯ เป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุส าเร็จ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. หยุด ระงับ 
หรือไม่ด าเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา กฟผ. และ มีสิทธิเรียกร้องให้ กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้า
ลงทนุคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยค านวณจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็น
หนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ช าระ
มลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ  

4.2.4 การที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการขาดแคลน
แหล่งเช้ือเพลิงในระยะยาวส าหรับการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจท าให้สัญญาการเข้า
ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิ้นสุดลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทนุรวมฯ   

(ก) การท่ีรายได้หลกัของกองทุนรวมฯ ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และใน
กรณีท่ี กฟผ. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีในการน าส่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รายได้ 
และสภาพคลอ่งของกองทนุรวมฯ   

อย่างไรก็ดี ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏว่า กฟผ. จงใจไม่น าส่ง
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกันและปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
กฟผ. ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาในการท่ีไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีข้างต้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา กฟผ. และสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ กฟผ. ช าระมลูค่ารวมของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา 
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โดยค านวณจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จากกองทนุรวมฯ จนถงึวนัท่ี กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ  

ภายใต้มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. กฟผ. ได้ก าหนดความคุ้มครองทรัพย์สินของ กฟผ. ว่าทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่
ตกอยู่ภายใต้บังคับคดี ดังนัน้ กองทุนรวมฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการท่ีไม่สามารถน าทรัพย์สินของ 
กฟผ. มาบงัคบัช าระหนีไ้ด้ส าหรับกรณีท่ี กฟผ. ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่า
ความพร้อมจ่าย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการเช่ือว่าความเสี่ยงดังกล่าวนัน้อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินท่ีแข็งแกร่งโดยเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้น าในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจ าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศอีกด้ วย นอกจากนี ้กฟผ. มี
ความส าคญัต่อความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต้การ
ก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั  

(ข) การท่ี กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอาจก่อให้เกิด ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รายได้ และสภาพคลอ่งของกองทนุ
รวมฯ 

กองทนุรวมฯ มีความเสี่ยงหาก กฟผ. กระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนตามสญัญาการเข้า
ลงทุนรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เช่น การไม่ด าเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด า เนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 หรือไม่ส่งหนงัสือแจ้งให้กองทนุรวมฯ ทราบเม่ือ กฟผ. ทราบถึงเหตกุารณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 หรือการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงต่างๆ ท่ีให้ไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยการไม่ปฏิบัติตามนัน้อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายของ กฟผ. ท่ีน าส่งให้กับกองทุนรวมฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของกองทุน  
รวมฯ  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีท่ีปรากฏว่า กฟผ. ไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและเป็นเหตใุห้ กองทนุรวมฯ ได้รับความเสียหาย กองทนุ
รวมฯ ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้จาก กฟผ. ได้ นอกจากนี ้หากการไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาข้างต้นของ กฟผ. นัน้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 
กองทนุรวมฯ อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาไปยงั กฟผ. และเรียกร้องให้ กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ 
ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวม
ฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญาโดยค านวณจากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิด
สญัญาการเข้าลงทนุรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุรวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุ
คงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการเช่ือว่าความเสี่ยงดงักล่าวนัน้อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินท่ีแข็งแกร่งโดยเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ (Credit Rating) ระดบัเดียวกบัประเทศ และเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได้เป็นอนัดบัสองของประเทศ  
อีกทัง้ กฟผ. ยงัเป็นผู้น าในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในกิจการไฟฟ้า
ของประเทศภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. โดยนอกจากเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและควบคมุการจ าหน่ายไฟฟ้าในตลาดขาย
ส่งของประเทศแล้ว กฟผ. ยังเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศอีกด้วย นอกจากนี ้กฟผ. มี
ความส าคญัต่อความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต้การ
ก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงั 

(ค) การขาดแคลนแหลง่เชือ้เพลิงในระยะยาวส าหรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจท าให้
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายสิน้สดุลง 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ของ กฟผ. ขึน้อยู่กับการจัดหาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
เชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1  หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ อาจท าให้ กฟผ. ไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ กฟผ. จ าเป็นต้องหยุดผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราวหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณท่ีต ่ากว่าปริมาณท่ีควรจะผลิตได้ โดย กฟผ. 
มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก ปตท. เป็นผู้จัดจ าหน่ายเชือ้เพลิงใน
ประเทศในลกัษณะผกูขาด และเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของ กฟผ. ได้ หาก ปตท. ไมส่ามารถจดัสง่ก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีก าหนด
ในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ อาจท าให้การบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ของ กฟผ. หยดุชะงกัได้ 

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ด าเนินการลงทนุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ด้วยเหตุท่ี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ซึ่งเดิมถูก
ออกแบบรองรับก๊าซธรรมชาติท่ีมาจากแหล่งก๊าซฝ่ังตะวนัตกเท่านัน้ จึงท าให้เกิดความเสี่ยงในกรณีท่ีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตกเกิดปัญหาหรือต้องหยดุซ่อม อนัท าให้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ไม่สามารถ
เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีแผนปรับเปลี่ยนโดยจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องเผาไหม้ ของ Gas 
Turbine เพ่ือให้โรงไฟฟ้านีส้ามารถรองรับก๊าซธรรมชาติจากจากทัง้ 2 แหลง่ คือ แหลง่ก๊าซธรรมชาติตะวนัตก 
และแหล่งก๊าซธรรมชาติตะวนัออก เพ่ือส่งเสริมความมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองและเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในการผลติไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ด าเนินการตามแผนดงักลา่วแล้วเสร็จในเดือน ธนัวาคม 2557  

นอกจากนี ้ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย หากปรากฏเหตุการณ์ว่า กฟผ. ไม่
สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1  กฟผ. ตกลงที่จะช าระ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทนุรวมฯ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่ากับค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าความ
พร้อมจ่ายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ดงักลา่วไมน่บัรวมระยะเวลาซึง่มีการซอ่มแซม หรือบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1  

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายสิน้สุด
ลงเม่ือปรากฏเหตกุารณ์ว่า กฟผ. ไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงในระยะยาวส าหรับการ
บริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ได้ และการท่ีไม่มีเชือ้เพลิงนัน้สง่ผลกระทบต่อการบริหารโรงไฟฟ้าพระ
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นครเหนือ ชดุท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญั โดยหากเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นและ กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาการเข้า
ลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หากเหตดุงักล่าวเกิดขึน้เพราะความผิดของ กฟผ. (เช่น กฟผ. ไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีในสญัญาซือ้
ขายก๊าซธรรมชาติ) กองทนุรวมฯ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากบัจ านวนมลูค่ารวมของมลูค่าการ
เข้าลงทุนคงเหลือ ณ วันท่ี กองทุนรวมฯ ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยค านวณ
จากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
จากกองทนุรวมฯ จนถงึวนัท่ี กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่กองทนุรวมฯ หรือ 

(2) หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้โดยท่ีไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. กองทนุรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากบัจ านวนมลูค่ามลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัท่ี กองทนุรวมฯ ได้รับหนงัสือแจ้งการบอก
เลิกสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจาก กฟผ. ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ี
กองทนุรวมฯ ได้รับจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามประมาณการ 

 
4.2.5 การขาดน ้าในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ   

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 จ าเป็นต้องใช้น า้ดิบในระบบหล่อเย็น  (Cooling 
System) และระบบปรับสภาพน า้  (Pretreatment System) เพ่ือผลิตน า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization) 
ส าหรับใช้เป็นน า้เติมเคร่ืองผลิตไอน า้พลังความร้อน  (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) โดยความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนน า้ดิบอาจส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าหยดุชะงกั ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าวอาจมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในบางปีอาจเกิดปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนท า ให้
ปริมาณน า้ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายของกองทนุรวมฯ  

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้มีการจัดหาแหล่งน า้เพ่ือไว้ใช้ส าหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดย กฟผ. ได้รับอนญุาตจากท่ีประชมุคณะท างานประสานและติดตามการขออนญุาตใช้น า้ 
ครัง้ท่ี 2/2554 ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้สามารถใช้น า้จากแม่น า้เจ้าพระยาเพ่ือผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ได้ในปริมาณ 49,901 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่วนั โดยใช้น า้ในระบบหลอ่เย็น 48,576 ลกูบาศก์
เมตรต่อวนั และใช้ในระบบปรับสภาพน า้ 515 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั 

และในกรณีท่ีแมน่ า้เจ้าพระยามีคา่ความเค็มสงู กฟผ. ได้ท าสญัญาขอใช้น า้จากการประปานครหลวงเพ่ือใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 แทน และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 2 ได้ออกแบบระบบผลิตน า้ให้
สามารถผลิตน า้ส าหรับระบบหม้อไอน า้มีปริมาณเพียงพอในการใช้น า้ในขบวนการผลิตไฟฟ้าได้ทัง้โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 2 

นอกจากนี ้ด้วยแหล่งน า้ท่ีใช้ส าหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ท่ีมีการจัดเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอจึงท าให้ กฟผ. ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน า้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 
นบัตัง้แต ่กฟผ. เร่ิมด าเนินการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 จนถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลากวา่ 4 ปี 



 

21 
 
 

4.2.6 การที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับความเสียหายอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจท าให้เกิดความเสียหายได้โดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ การ
ระเบิด ท่อก๊าซร่ัว การฟุ้ งกระจายของก๊าซอันตราย ภัยธรรมชาติ  รวมถึงเหตุท่ี เกิดจากการกระท าของ
บคุคลภายนอกและเหตอุนัตรายอ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ไม่บ่อยครัง้นกัแต่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานและสถานะทางการเงินของ กฟผ. และอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่รายได้ของกองทนุรวมฯ อย่างมี
นยัส าคญั  

แม้ว่ากองทุนรวมฯ จะได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) จาก
การท าประกนัภยัภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็ตาม แต่ ในกรณี ท่ีเงินสินไหมทดแทน
ซึง่ได้รับจากการประกนัภยัข้างต้นนัน้ น้อยกวา่รายได้คา่ความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุรวมฯ น่าจะได้รับตามสญัญาการ
เข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ผลตอบแทนท่ีกองทนุรวมฯ จะได้รับจากการลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตามประมาณการรายได้  

นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เกิด
ความเสียหายทัง้หมด (Total Loss) และ กฟผ. บอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุน
รวมฯ จะมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยดงันี ้

(1) ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับจ านวน
มลูค่ารวมของมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัท่ี กฟผ. ได้รับหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทุนรวมฯ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีผิดสญัญา โดยค านวณ
จากวนัท่ี กฟผ. ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือถึงการผิดสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจากกองทนุ
รวมฯ จนถึงวนัท่ี กฟผ. ช าระมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือให้แก่ กองทนุรวมฯ โดยให้น าค่าสินไหมทดแทนซึ่ง 
กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความ
เสียหายของเค ร่ืองจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มาช าระให้แก่
กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจ านวนท่ีกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ กฟผ. 
รับผิดชอบในจ านวนที่ยงัขาดอยูท่ัง้หมด  

(2) ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึน้จากความผิดของ กฟผ. ให้กองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
จ านวนมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยให้น าค่า
สินไหมทดแทนซึง่ กฟผ. ได้รับจากบริษัทประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทุก
ชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance) มา
ช าระให้แก่ กองทุนรวมฯ ก่อนและถ้าปรากฏว่ายังไม่ได้รับครบตามจ านวนท่ีกองทุนรวมฯ มีสิทธิได้รับ ให้ 
กฟผ. รับผิดชอบในส่วนท่ีขาด ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับจากการลงทุนอาจจะไม่
เป็นไปตามประมาณการรายได้ 

4.2.7 การที่อุปกรณ์เคร่ืองจักรเส่ือมสภาพเร็วกว่าก าหนดอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 
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 ปัจจัยท่ีมีผลส าคญัอย่างยิ่งต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายคือสภาพของอุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัของโรงไฟฟ้า เช่น 
Gas Turbine Generator (GTG) Steam Turbine Generator (STG) และเคร่ืองผลิตไอน า้จากพลังความร้อน 
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) แม้ผลจากการศกึษาในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ
ท่ี 1 ตามรายงานของท่ีปรึกษาด้านเทคนิคพบว่าสภาพของอุปกรณ์หลกัเหล่านีย้งัอยู่ในสภาพดีและมีอายกุารใช้
งานครอบคลมุเกินกว่าอายุของสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  แต่บริษัทจดัการมองว่าอาจมี
ความเป็นไปได้ท่ีอุปกรณ์เคร่ืองจักรหลกัเหล่านีเ้สื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหากการบริหารจัดการและซ่อมบ า รุงไม่
เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้คณุภาพ สง่ผลให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือว่า กฟผ. มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดงักล่าว โดย กฟผ. ได้มีการจดัท าสญัญาการ
ให้บริการตลอดจนการจดัหาอะไหลแ่ละชิน้สว่นระยะยาว (Long Term Parts Agreement หรือ สญัญา LTPA) กบั 
GE Energy Parts International LLC และ  General Electric International Operations Company, lnc. ทั ง้ นี ้
เน่ืองจากทัง้ 2 บริษัทเป็นผู้ผลิต Gas Turbine Generator ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ท าให้มีความเข้าใจ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทัว่โลกมายาวนาน  

นอกจากนี ้กฟผ. ยังให้ความส าคัญกับการดูแลเคร่ืองจักรเป็นอย่างดี โดยมีแผนการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเสื่อมก่อนก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ โดยในระหว่างท่ีมีการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 กองทนุรวมฯ จะมีสิทธิได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ดงันี ้

(1) ในช่วงระยะเวลาท่ี กฟผ. มีการปฏิบัติตามหรือปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code กฟผ. จะช าระรายได้ค่าความพร้อม
จ่ายให้แก่ กองทนุรวมฯ โดยไม่มีการหกัลดรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพราะเหตท่ีุโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 
1 ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานเพราะเหตดุงักลา่ว โดย Grid Code เป็นข้อตกลงด้านการปฏิบตัิการการ
เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและศนูย์ควบคมุระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมาตรฐานดงักล่าวได้
ก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้โรงไฟฟ้ายึดถือการปฏิบตัิเป็นเกณฑ์เดียวกนั ทัง้นี ้ตวัอย่าง
การปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน Grid Code ได้แก่ การปรับเปลี่ยนมาตรวดัก าลงัการผลิตไฟฟ้า 
การปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ หรือการ
ตรวจสอบระบบ Delay Protection ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ต้อง
หยดุการด าเนินงานหรือ 

(2) ในช่วงท่ีมีการบ ารุงและรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ตามแผนการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดท่ี 1 ซึ่งก าหนดไว้ใน สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงท่ีจะช าระรายได้ค่า
ความพร้อมจ่ายให้แก่ กองทุนรวมฯ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่ง
ค านวณโดยอ้างอิงก าลงัผลิตไฟฟ้าในชัว่โมงสดุท้ายก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุท่ี 1 ตามแผนการบ ารุงรักษาดงักลา่ว 
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4.2.8 การประกันภัยส าหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้ท้ังหมด และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุน
รวมฯ 

ภายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวมฯ กฟผ. ตกลงท่ีจะ
ด าเนินการจดัหาประกนัภยัตามประเภทซึง่ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัพึงมีตามท่ีกองทนุรวมฯ ร้องขอ 
โดยในการจดัหาประกนัภยันัน้ กฟผ. ตกลงท่ีจะให้กองทนุรวมฯ เข้ามามีสว่นร่วมพิจารณาก าหนดขอบเขต เง่ือนไข
และวงเงินประกนัภยั ทัง้นี ้กฟผ. จะด าเนินการจดัท าประกนัภยัของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจักร (Industrial All Risks 
Insurance and Machinery Breakdown Insurance) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความเสียหายจากภยัน า้ท่วม 
(Flood) มีทุนประกนัภัยไม่ต ่ากว่าการประเมินมลูค่าทดแทน (Replacement Value) ของโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ ชดุท่ี 1 ซึง่ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ 

(2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยคุ้ มครองภัยท่ีเกิดจาก (1) และ มี
ระยะเวลาคุ้มครองทัง้สิน้ 24 เดือน (Indemnity Period) โดยมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible) 
สงูสดุไม่เกิน 75 วนั ซึง่หมายถึง กฟผ. จะไม่ได้รับการชดเชยจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในช่วง 75 วนัแรก 
หลงัเกิดเหตุซึ่งเป็นระยะเวลารับผิดส่วนแรกโดยขึน้อยู่กับเหตุการณ์ของความเสียหาย ซึ่ง กฟผ. จะได้รับ
สินไหมทดแทนตัง้แต่วนัท่ี 76 ถึง 24 เดือนหลงัจากเกิดเหต ุทัง้นี ้เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการ
ประกนัภยัดงักล่าว ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะก าหนดให้ กฟผ. มีหน้าท่ีน า
เงินซึ่งได้รับจากประกนัภยันีส้่งให้แก่กองทนุรวมฯ เป็นจ านวนเท่ากบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโดยไม่ชกัช้า  
แตไ่มเ่กิน 5 วนัท าการของ กฟผ. นบัแตว่นัท่ี กฟผ. ได้รับเงินประกนัจากการประกนัภยัข้างต้น 

 (3) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  (Public Liability Insurance) ท่ีอาจได้รับความเสียหายจาก
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 และ 

(4) ประกนัภยัความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึง่คุ้มครองถึงความเสียหายอนัเกิดจาก
หรือมีผลกระทบมาจากความไมส่งบทางการเมืองหรือความรุนแรงทางการเมือง 

โดยในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึน้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจเกิดกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันภัยบาง
กรมธรรม์มิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจ านวน หรือความเสียหายบางรายการท่ีอาจเกิดขึน้โดยอยู่
นอกเหนือจากการคาดการณ์อาจมิได้ครอบคลมุในกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ ดงันัน้ ทนุประกนัภยัหรือสินไหมทดแทน
ท่ีจะได้รับอาจมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง หรืออาจมิได้รับเงินประกันภัยใดๆ เลย แต่
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ตกลงท่ีจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ช าระส่วนท่ีขาด อนัเน่ืองมาจากเงินประกนัภยัท่ีได้รับไม่เพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือใช้ส าหรับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 

ทัง้นี ้ส าหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัซึง่จะให้ความคุ้มครองการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 
1 เฉพาะส าหรับการหยดุชะงกัท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์สินหรือเคร่ืองจกัร โดยการประกนัภยั
ดงักลา่วมีการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัมลูค่าทรัพย์ท่ีเอาประกนัภยั (Declared Value at Risk) และมีระยะเวลาของ
การชดใช้ (Indemnity Period) ตลอดจน Deductible ตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน  และอาจมีกรณีท่ีกองทุนรวมฯ 
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ไมไ่ด้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จากการหยดุชะงกัทางธุรกิจเตม็จ านวน เพราะความเสียหายท่ีเกิดขึน้เป็น
จ านวนเกินกว่าทุนประกันภัย นอกจากนีภ้ายใต้สัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีท่ี
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 เกิดความเสียหายเพราะเหตุท่ีไม่ใช่ความผิดของ กฟผ. สญัญาการเข้าลงทุนใน
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย ก าหนดให้ กฟผ. ด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 30 
เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหายนัน้ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วอาจยาวนานกว่าจ านวนช่วงระยะเวลาท่ีกองทนุรวมฯ 
จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลการด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ท่ีผ่านมาของ กฟผ. เม่ือเกิด
ความเสียหายขึน้กบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 พบว่า กฟผ. ใช้เวลาในการด าเนินการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1 โดยเฉลี่ยไมเ่กินกว่าระยะเวลา 6 เดือนนบัจากเร่ิมท าการซ่อมแซม ดงันัน้ บริษัทจดัการ จึงเห็นว่า
ความเสี่ยงท่ี กองทนุรวมฯ จะได้รับเก่ียวกบัการประกนัภยันัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

4.2.9 การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยใน
อนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนรวมฯ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบัการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเวนคืนท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 เป็นต้น อีกทัง้องค์กรก ากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนว
ปฏิบตัิในการบงัคบัตามกฎหมายท่ีแตกต่างกนั โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทศันคติ
ของรัฐบาลเก่ียวกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมฯ  หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฯ กล่าวคือภายใต้สญัญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายนัน้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อย่างร้ายแรง หรือ กฟผ. ต้องแก้ไข
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ในประการส าคญั หรือท าให้ กฟผ. ต้องแก้ไขปรับปรุงอยา่งอ่ืน ซึง่เก่ียวข้อง
กบัการผลิตไฟฟ้าหรือการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อค่าใช้จ่าย
หรือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และปรากฏว่ามีการเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุ
รวมฯ จะมีสิทธิได้รับมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ ณ วนัเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่ง
อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที่กองทนุรวมฯ ได้รับจากการลงทนุอาจจะไมเ่ป็นไปตามประมาณการรายได้  

ทัง้นี  ้หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใช้บังคับ หรือการตีความกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีใช้บงัคบั กองทุนรวมฯ อาจจ าเป็นต้องได้รับการอนุมตัิหรือต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางกฎหมาย
เพิ่มเติม โดยการปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักล่าวอาจท าให้ต้นทนุของกองทนุรวมฯ  สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

4.2.10 การนัดหยุดงาน การเรียกร้องและข้อพิพาทต่างๆ กับพนักงานของ กฟผ. และการคัดค้านจาก
สาธารณชนในการด าเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และรายได้ของกองทุนรวมฯ 

พนกังานของ กฟผ. ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อาจมีการนดัหยดุงานอนัเน่ืองมาจากการ
เรียกร้องค่าแรงท่ีเพิ่มขึน้ หรือข้อพิพาทต่างๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารและจดัการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
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ชดุท่ี 1 และอาจมีผลกระทบต่อรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ซึง่เป็นรายได้หลกัของกองทนุรวมฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนรวมฯ สามารถท่ีจะ
เรียกร้องคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ จาก กฟผ. ได้เพราะเหตท่ีุ กฟผ. ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความ
พร้อมจ่าย 

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก กฟผ. เป็นองค์กรท่ีมีประสบการณ์และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนกังานในองค์กร ท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เสมอมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั และในอดีตตัง้แต่
เร่ิมด าเนินการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ยงัไม่เคยเกิดเหตกุารณ์การนดัหยดุงาน การเรียกร้องและข้อพิพาท
ตา่งๆ กบัพนกังานของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจดัการ จงึเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

 นอกจากนี ้ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ของ กฟผ. ที่ผ่านมา ได้เคยมีการคดัค้านการก่อสร้าง พฒันาและ
การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าบางแห่งของ กฟผ. จากสาธารณชนโดยอ้างว่าการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและต่อการเกษตรกรรม วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น ได้มีการต่อต้านการ
ด าเนินงานของ กฟผ. ท่ีโรงไฟฟ้าพลงัน า้เข่ือนปากมลูซึ่งผู้อาศยัและชาวประมงได้กล่าวหาว่าการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าได้สง่ผลกระทบหลายประการซึง่รวมถงึวิถีชีวิตในการจบัปลาในท้องถ่ินดงันัน้ กองทนุรวมฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงเก่ียวกบัการคดัค้านจากสาธารณชนในการด าเนินการบริหารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 

อย่างไรก็ดี กฟผ. ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และสงัคม 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 โดย กฟผ. ได้สร้างมาตรการจดัการในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยค านึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล 
จัดท ารายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบ ติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้สามารถก าหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันท่วงที และ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 3 ปี นับตัง้แต ่
กฟผ. เร่ิมด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ไม่เคยปรากฏว่ามีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทจากประชาชน
อยา่งมีสาระส าคญัจนท าให้ต้องหยดุด าเนินงานโรงไฟฟ้าดงักลา่ว โดย กฟผ. ได้มีการด าเนินการด้านชมุชนสมัพนัธ์
กบัประชาชนในพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง ด้วยการอธิบายและ
ให้ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการป้องกนัและดแูลสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชนจากการบริหารโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจและเช่ือถือในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดงักล่าว
ของ กฟผ. ดงันัน้ บริษัทจดัการ จงึเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ข้างต้นนัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

4.3 ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.3.1 ตลาดส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน  

บริษัทจดัการได้ด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จ านวนเงินค่าจองซือ้ท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี)้ เป็น
กองทนุรวมกบัส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลกัทรัพย์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้องด าเนินการภายใน 
15 วนัท าการ นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ท่ี
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ออกใหม่ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองใดๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสามารถขาย
หน่วยลงทนุได้ในราคาท่ีต้องการขาย นอกจากนัน้ หน่วยลงทนุอาจมีการซือ้ขายในตลาดรองในราคาท่ีต ่ากว่าราคา
เสนอขายครัง้นีซ้ึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนัน้ ผล
การด าเนินงานของกองทนุรวมฯ และสภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

เน่ืองจากตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยนัน้ เป็นตลาดใหม่ท่ียงัอยู่ระหวา่งการพฒันา ประกอบ
กบัเน่ืองจากกองทนุรวมฯ เป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุปิดซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพคลอ่งในการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่บน
พืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีกองทุนรวมฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีหน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพ
คลอ่งในการซือ้ขายในตลาดรองและขาดอปุสงค์โดยทัว่ไปของผู้ลงทนุ รวมทัง้อาจสง่ผลให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ไม่สะท้อนผลประกอบการท่ีแท้จริงของกองทนุรวมฯ นอกจากนี ้ยงัท าให้ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมฯ โดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ 
บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็น
ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสงูส าหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

4.3.2 ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคา
เท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง อาจมีการซือ้ขายกนัในราคาท่ีต ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในการเสนอ
ขายครัง้นี ้ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่รวมถงึปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 มมุมองต่อศกัยภาพในการด าเนินงานและการลงทนุของกองทนุรวมฯ รวมถึงอตุสาหกรรมการไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ ท่ีเกิดขึน้จริงกับท่ีมีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

 การออกบทวิเคราะห์ใหม ่หรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัค าแนะน าหรือประมาณการของนกัวิเคราะห์ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ 

 ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภททุนอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยลงทนุอ่ืนท่ีไม่อยู่ใน
ธุรกิจการผลติไฟฟ้า 

 ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในหน่วยลงทนุ 

 การขายหรือเจตนาท่ีจะขายหน่วยลงทนุจ านวนมากโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
อ่ืน 
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 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเก่ียวกบัโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทัง้ในกรณีทัว่ไปและโดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเก่ียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทย และการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ 

 ความผนัผวนของตลาด ซึง่รวมถงึความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ และ 

 การท่ีกองทนุรวมฯ ไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทัง้หลายข้างต้น อาจท าให้ราคาตลาด และอปุสงค์ของหน่วยลงทนุมีความผนัผวนอย่างมาก หรือท าให้มี
การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาท่ีสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี
กองทนุรวมฯ มีการเก็บเงินก าไรบางส่วนเป็นเงินทนุเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทุนเพิ่มเติม เพ่ือส ารองเป็นเงินทุน
หมนุเวียน หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ซึ่งถึงแม้จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ มากกว่าราคาตลาด
ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ในกรณีท่ีไม่มีการกนัเงินก าไรไว้เป็นเงินทนุส ารอง ก็ยงัอาจไม่ได้ท าให้ราคาตลาด
ของหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ตามไปด้วย การท่ีกองทนุรวมฯ ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาด
ในด้านก าไรและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ ซึ่งอาจจ ากดัหรือท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนได้อย่างทนัท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ นอกจากนี ้ในอดีต เม่ือราคาตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ ถือหุ้ นใน
บางครัง้อาจด าเนินการฟ้องร้องบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ในคดีหลกัทรัพย์แบบกลุ่ม (Class Action) หากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายใดรายหนึง่ด าเนินการฟ้องร้องกองทนุรวมฯ อาจท าให้กองทนุรวมฯ ต้องมีคา่ใช้จ่ายจ านวนมากในการแก้
ต่างคดี หรือหากกองทนุรวมฯ แพ้คดี กองทนุรวมฯ อาจต้องจ่ายเงินค่าเสียหายในจ านวนมาก และการฟ้องร้องคดี
ดงักลา่วอาจหนัเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจากธุรกิจของกองทนุรวมฯ 

หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้จ านวน ในกรณีท่ีมีการยกเลิกกองทนุรวมฯ หรือมีการช าระบญัชีกองทนุรวมฯ นัน้มี
ความเป็นไปได้ท่ีผู้ลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุของตนในหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด  

นอกจากนี ้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวมซึง่รวมถึงกองทนุรวมฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ซึ่งท าให้กองทุนรวมฯ  และ/
หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ มีภาระภาษีเงินได้ กฟผ. ไม่มีหน้าท่ีต้องชดใช้เงินภาษีดงักลา่ว ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุรวมฯ รวมทัง้การลงทนุใน
กองทุนรวมฯ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนรวมฯ  น้อยลงหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึน้ 

4.3.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจ านวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนได้ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี  ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้นี ้กฟผ. ได้ตกลงกับบริษัท
จัดการในนามของกองทุนรวมฯ ที่จะถือครองหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
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จ าหน่ายแล้วทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรกไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ภายใต้
ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว กฟผ. สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทนุได้หลงัวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

การขายหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัโดย กฟผ. หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั
เกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุ และกองทนุรวมฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทนุเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทนุในจ านวนมากในตลาดหลกัทรัพย์หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุใน
ครัง้นี ้หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ นอกจากนี ้การขายดังกล่าวอาจท าให้การเพิ่มทุนของกองทุนรวมฯ ด้วยการออกหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาที่กองทนุรวมฯ เหน็สมควร ท าได้ยากขึน้ 

4.3.4 กฟผ. ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน จะมีสิทธิออกเสียงอย่างมี
นัยส าคัญบนกจิกรรมบางรายการของกองทุนรวมฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้กฟผ. จะถือหน่วยลงทนุจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสิน้ นอกจากนีภ้ายใต้
สญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กฟผ. ในฐานะเจ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1จะยงัคงมี
อ านาจควบคมุและบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ดงันัน้ กฟผ. จะอยู่ในฐานะที่มีสิทธิออกเสียงอยา่ง
มีนัยส าคัญในกรณีท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้จะอยู่ในฐานะท่ีมีสิทธิออกเสียง
อยา่งมีนยัส าคญัในการถอดถอนบริษัทจดัการ  

ดงันัน้ ผลประโยชน์ของ กฟผ. อาจแตกต่างและขดักบัผลประโยชน์ของ กองทนุรวมฯ  และผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน 
โดยหาก กฟผ. ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และกองทนุรวมฯ อาจไม่ได้รับการชดเชยบางส่วนหรือทัง้หมด ซึ่ง
จะมีผลกระทบในทางลบต่อ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวมฯ ท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ 

4.3.5 กองทุนรวมฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงนิปันผลในหน่วยลงทุนหรือรักษาระดับการจ่ายเงนิปัน
ผลได้ 

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุรวมฯ ได้รับขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัซึ่งรวมถึงจ านวนชัว่โมงความพร้อมในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ในกรณีท่ีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีกองทนุรวมฯ อาจ
ได้มาหรือถือครองในภายหลงัไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ จะท าให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของ
กองทนุรวมฯ ในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทนุรวมฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบัของ
อตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ได้ อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าระดบัของเงิน
ปันผลจะเพิ่มขึน้ในภายหลงัหรือจะคงท่ี หรือรายได้ค่าความพร้อมจ่ายจะเพิ่มสงูขึน้ หรือการลงทนุในอนาคตจะท า
ให้รายได้ของกองทนุรวมฯ ซึ่งน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการเช่ือว่า
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ข้างต้นนัน้อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย AP1 ในอดีตท่ีผ่านมาของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 มีความผนัผวนต ่า และรายได้ท่ีกองทนุรวมฯ จะได้รับคือรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
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ซึ่งขึน้อยู่กบัความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโดยไม่ขึน้อยู่กบัปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ซึ่งมีการก าหนดไว้ใน
สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

4.3.6 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เน่ืองจากกองทนุรวมฯ เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันัน้ จึงไม่มีหลกัประกนัวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุของตนได้เทา่กบัราคาท่ีได้ซือ้หน่วยลงทนุมา หรือจ าหน่ายได้ในราคาใดๆ และไม่มี
หลกัประกันว่าจะสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
ตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

4.3.7 จ านวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนรวมฯ อาจน้อยกว่าจ านวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในคร้ังน้ี 

หากมีการเลิกกองทนุรวมฯ ซึง่ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ท่ีกองทนุรวมฯ ต้องเลิก และเง่ือนไขในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินท่ีลงทนุไปทัง้หมดหรือบางสว่น 

4.3.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมตขิองที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต า่กว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด หรือโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่าน้ัน  

ภายใต้ เอกสารโครงการจัดการกองทุนรวมฯ  บ ริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติ  ของท่ีประชุม 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุน ด้ วยคะแนน เสี ย งไม่ น้ อยกว่ า ร้อยละ  50 ขอ งจ าน วนหน่ วยลงทุน ทั ง้หมด  ทั ง้ นี ้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ อย่างไรก็ตาม กฟผ. ซึ่งถือหน่วย

ลงทนุจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในกองทนุรวมฯ จะมีอิทธิพลอย่างมากใน

การลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ ส านกังาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) บริษัท

จดัการไม่จดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระท าดงักลา่ว

อาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการไม่ด าเนินการแก้ไขให้

ถกูต้องตามค าสัง่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจดัการขาดคณุสมบตัิการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

4.3.9 กองทุนรวมฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวมฯ หากไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้ต้องเลิกกองทุนรวมฯ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นเหตุให้ส านักงาน 

ก.ล.ต. เพกิถอนการอนุมัตกิารจัดต้ังกองทุนรวมฯ 

หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทนุรวมฯ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้อาจท าให้บริษัทจดัการต้องเลิก

กองทนุรวมฯ 
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 กองทุนรวมฯ ไม่สามารถลงทุนในสิทธิในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีจดทะเบียน
กองทนุรวมฯ โดยคิดเป็นมลูค่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ไมว่่าจะเกิดจาก
การท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ส าเร็จ หรือกองทนุรวมฯ ไม่
สามารถหาเงินทนุเพ่ือซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานได้ 

 จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย 

 เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการน าเงินไปลดทุนจดทะเบียน
ของกองทนุรวมฯ จนท าให้กองทนุรวมฯ มีเงินทนุจดทะเบียนต ่ากว่า 2,000 ล้านบาทเม่ือค านวณจากมลูค่าท่ี
ตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

 ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมฯจ าหน่ายสิทธิในรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนมี
มลูค่ารวมกนัไมน้่อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ  

 ส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมฯ 

เม่ือมีการเลิกกองทนุรวมฯ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินจองซือ้หน่วยลงทนุคืนเต็มจ านวนเน่ืองจากกองทนุรวม
ฯ ต้องด าเนินการช าระบญัชีซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมฯ จะถกูหกัก่อนท่ีจะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  

4.3.10 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้กองทนุรวมฯ อาจออกหน่วยลงทนุเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วย
ลงทนุท่ีออกใหม่ท่ีต ่ากว่ามลูค่าหน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่ามลูค่า
หน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายนัน้ อาจสง่ผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทนุลดลง 

4.3.11 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จ 

ในกรณี ท่ี มี เหตุก ารณ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง  ห รือหลาย เหตุก ารณ์ ดั งต่ อ ไป นี เ้กิ ด ขึ ้น  อ าจท า ให้ การ 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ ไมป่ระสบความส าเร็จ 

 ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุใช้สิทธิของตนตามสญัญาการแต่งตัง้ผู้จดัการการ
จดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement) เพ่ือยกเลิกภาระหน้าท่ีทัง้หลายของตนภายใต้สญัญาดงักลา่ว หรือ 

 การจ าหน่ายหน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามข้อก าหนดการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าว หรือการกระจายการถือหน่วยลงทนุโดยผู้ลงทนุรายย่อยตามหลกัเกณฑ์และระเบียบท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เม่ือมีกรณีดังกล่าวเกิดขึน้ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวมฯ ได้ และต้อง

ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
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4.3.12 ความเส่ียงเก่ียวกับการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

เม่ือมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมฯ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะด าเนินการจดทะเบียน

หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาค า

ขอจดทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วนัหลงัจากบริษัทจดัการย่ืนค าขอจดทะเบียนท่ีถกูต้องครบถ้วนให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทนุจะเร่ิมท า

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 2 วนัท าการ เว้นแต่ผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทัง้นี ้เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทนุท่ีเสนอ

ขายในครัง้นีจ้ะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดย

การท ารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้  

4.3.13 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้จาก
กองทุนรวมฯ เม่ือได้มีการย่ืนเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบบัลงวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (ฉบบัท่ี 544) และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้บริษัทจัดการ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
จะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขบางประการ อีกทัง้จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้บคุคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลท่ี
ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนับแต่ปีภาษีท่ีมีการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว กองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นเท่าท่ีกองทุน
รวมฯ และบริษัทจัดการจะสามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเองเพื่อท่ีกองทนุรวมฯ และบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

โดยหากกองทนุรวมฯ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้นหรือไมไ่ด้รับข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้จาก
เงินปันผลท่ีได้รับจากการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ และประโยชน์ทางภาษีท่ีคาดว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี เป็น
บคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทัง้นี ้ในกรณี
ดงักล่าวหากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาไม่ได้ย่ืนเสียภาษีเงินได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้อาจมีความรับ
ผิดทัง้ทางแพง่และอาญา 

5)  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
      (1)  กรณีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การลงทนุ/กองทรัสต์ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ/กองทรัสต์ ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ 
  -ไมมี่- 
 (2)  กรณีท่ีกระทบต่อการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ/กองทรัสต์ อย่างมีนยัส าคญั 
  -ไมมี่-            
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 6)  ข้อมูลส าคัญอย่างอ่ืน 
 ให้ระบขุ้อมลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
  -ไมมี่- 

 
7)  ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรัสต์เป็นผู้ออก 

 7.1   ข้อมลูหน่วยลงทนุ หลกัทรัพย์ ตราสารท่ีกองทนุ/กองทรัสต์เป็นผู้ออก 
   7.1.1  ข้อมลูหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ ให้ระบรุายละเอียดของเงินทนุโครงการมลูคา่ท่ีตราไว้จ านวนประเภทและ

ราคาของหน่วยท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จ านวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั (ถ้ามี) มลูค่าต่อ
หน่วย ณ ปัจจบุนั 

 (1) จ านวนหน่วยลงทนุ   :   2,085,500,000 หน่วย 

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

  (3) มลูค่าที่ตราไว้   :  10.00 บาท 

  (4) ราคาของหน่วยท่ีเสนอขาย   :  10.00 บาท 

  (5) ราคาเสนอขายวนัแรก  :  10.00 บาท 

  (6) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั   

  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)  :  20,266,889,000 บาท 

  (7) มลูค่าราคาท่ีตราไว้ ณ 31 ธ.ค.2560 :   9.718 บาท 
   7.1.2 ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด (ณ สิน้ปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ,ราคาต ่าสดุ, มลูคา่ตาม

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

     ราคาปิด ณ สิน้ปี        : 10.60   บาท/หน่วย 
   ราคาสงูสดุ    : 11.90   บาท/หน่วย 

      ราคาต ่าสดุ        :  10.00  บาท/หน่วย 
      มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  22,106.30  ล้านบาท   

 มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนั (Trade Volume)  : 5,433,358  บาทตอ่วนัท าการ 
      คา่ NAV ของกองทนุ ณ 31 ม.ค. 2560   : 10.0419  บาท/หน่วย 
      คา่ NAV ของกองทนุวนัสิน้ปี 31 ธ.ค. 2560  : 10.2314  บาท/หน่วย 
   7.1.3  กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่หน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด (share class) ให้ระบรุายละเอียดของหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนิดท่ีมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกนั 
       -ไมมี่- 
   7.1.4  กรณีท่ีกองทนุรวมมีการลดทนุจดทะเบียน หรือลดมลูค่าหน่วยลงทนุ ให้มีการระบรุายละเอียดเก่ียวการลด

เงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ โดยต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี ้
      (ก) เหตแุหง่การลดทนุจดทะเบียน 

- เป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุซึ่งไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
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      (ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยลงทนุท่ีลดแต่ละครัง้ 
          

ครัง้ที่ ผลการ

ด าเนินงานงวด 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนก่อน

การลดเงินทนุ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนที่ลด จ านวนเงินทนุจดทะเบียน 

หลงัการลดเงินทนุ 

วนัปิดสมดุทะเบียน วนัจ่ายเงิน

ลดทนุ 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน

(ล้านบาท) 

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน

(ล้านบาท)  

ตอ่หน่วย 

1 1 เม.ย. 59 ถงึ 

30 มิ.ย. 59 

20,855.00 10 127.22 0.061 20,727.78 9.939 2 ก.ย. 59 16 ก.ย.59 

2 1 ก.ค. 59 ถึง 

30 ก.ย. 59 

20,727.78 9.939 460.90 0.221 20,226.89 9.718 30 พ.ย. 59 16 ธ.ค.59 

 
 (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัท่ีด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
          

ครัง้ที่ ผลการ

ด าเนินงานงวด 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนก่อน

การลดเงินทนุ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนที่

ลด 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียน หลงั

การลดเงินทนุ 

วนัปิดสมดุทะเบียน วนัจ่ายเงิน

ลดทนุ 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ตอ่หน่วย 

1 1 เม.ย. 59 ถงึ 

30 มิ.ย. 59 

20,855.00 10 127.22 0.061 20,727.78 9.939 2 ก.ย. 59 16 ก.ย.59 

2 1 ก.ค. 59 ถึง 

30 ก.ย. 59 

20,727.78 9.939 460.90 0.221 20,226.89 9.718 30 พ.ย. 59 16 ธ.ค.59 

 
   7.1.5  กรณีท่ีกองทนุออกหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี(้เช่น หุ้นกู้  หรือ REIT BOND)ให้ลกัษณะส าคญัของ

 หลกัทรัพย์ดงักลา่ว เช่น ประเภท จ านวนมลูคา่ท่ียงัไมไ่ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เง่ือนไข
 อ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั 

       -ไมมี่- 
 
 7.2 ข้อมูลหน่วยลงทุน ให้ระบุช่ือกลุ่มผู้ถือหน่วยดังต่อไปนี ้พร้อมทัง้จ านวนหน่วยที่ถือและสัดส่วนการ    

      ถือครัง้ล่าสุด 
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   7.2.1  กลุม่ผู้ ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจุ านวนหน่วยและร้อยละเม่ือเทียบกบัหน่วยท่ีลงทนุ 
 

รายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560     
 

ล าดับ ผู้ถือหน่วย จ านวนหน่วย % ของ
ทัง้หมด 

1 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000.00   25.00  
2. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 211,711,200.00   10.15  
3. สหกรณ์ออมทรัพย ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จ ากดั 173,890,000.00   8.34  
4. ธนาคารออมสิน 128,000,000.00   6.14  
5. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  66,400,000.00   3.18  
6. บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  55,737,200.00   2.67  
7. บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 4  46,093,800.00   2.21  
8. สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั  37,035,500.00   1.78  
9. บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  36,000,000.00   1.73  
10. บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  34,498,700.00   1.65  

 

   7.2.2  ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดียวกนั)  

 

                         1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 25% 
       2. บริษัทไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 10.15%  
 

   7.2.3  กลุม่ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทนุ/กองทรัสต์โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนด นโยบายการจดัการ
หรือการด าเนินงานของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็น
กรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 

       - ไมมี่ – 
 
 7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน/กองทรัสต์    
   7.3.1  ระบนุโยบายท่ีจ่ายผลตอบแทนของกองทนุรวม/กองทรัสต์ท่ีจะจ่ายให้ผู้ ถือหน่วย ทัง้ในรูปแบบเงินปันผล

และการลดเงินทนุจดทะเบียน 

 7.3.1.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  
กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มี
ก าไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนุญาตเป็นครัง้คราว) 
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ภายใน 90 ว ันนับแต่ว ันสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิน้รอบระยะ เวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้ 
โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบถึงเหตุจ าเป็นดังกล่าว ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

“ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสทุธิของกองทนุรวมฯ ท่ีท าการปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้
การปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงิน
สดของกองทนุรวมฯ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงินส ารองท่ีกนัไว้เพ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ของกองทนุรวมฯ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างชดัเจนในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ และหนังสือชีช้วน หรือท่ีบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
หรือตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิ 

(ค) การหกัด้วยรายการเงินส ารองท่ีกนัไว้เพ่ือการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมฯ  

(ง) การหกัด้วยรายการเงินส ารองท่ีกนัไว้เพ่ือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีให้สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทนุในล าดบัแรก ทัง้นี ้กองทนุรวมฯ ไม่มีการแบง่แยกประเภท
หน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายมีสิทธิได้รับหน่วยลงทนุเทา่กนัทกุราย 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนท่ียังไม่
เกิดขึน้ (Unrealised Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) 
ข้างต้นได้ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลพัธ์ของจ านวนเงินท่ีมีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีไมใ่ช่เงินสด 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมฯ มีก าไรสะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมได้ 

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมฯ ใน
อนาคต บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้ ในกรณีดงักลา่ว ถือวา่บริษัทจดัการด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัใน
งวดถดัไป ตามเง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลท่ีระบไุว้ 
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วธีิการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกลุบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่สิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอตัราเงินปันผลที่จะจ่าย
ด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเท่านัน้ท่ีมี
สิทธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์
ของกองทนุรวมฯ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรูปของหน่วยลงทนุได้ 

7.3.1.2 การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับ
ตามอตัราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าท่ีกองทุนรวมฯ มีความ
จ าเป็นต้องใช้และกองทนุรวมฯ ลดทนุจดทะเบียน 

              ข้อก าหนดเก่ียวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระท าได้เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามแผนท่ีจะได้มีการก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 
อยา่งชดัแจ้ง 



 

37 
 
 

กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ  โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ  ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลในคราว
ใดๆ จากก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ  และ/หรือจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของ
กองทนุรวมฯ ซึง่ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยให้บริษัทจดัการด าเนินการลดทนุ
จดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดขึน้ประจ างวดปีบญัชี
ดังกล่าวนัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดซึ่งบริษัทจัดการได้ชีแ้จงเป็นหนังสือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือได้
เปิดเผยเหตดุงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไว้ก่อนแล้ว ทัง้นี ้การลดทนุของกองทนุรวมฯ ซึง่เป็นไปตามท่ีกลา่วมา
นี ้ให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไปได้ทันทีโดยไม่จ าต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
คราวอีกแตอ่ยา่งใด 

(2) กองทนุรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเทจ็จริงด้วยวา่กองทนุรวมฯ ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่
แล้ว 

(3) กองทนุรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุ้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิท่ีปรับปรุง
แล้วของกองทนุรวมฯ  

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่
สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวได้ บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวมฯ โดยไมช่กัช้า  

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุหรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุ และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทนุโดยไมห่กัเงินท่ีเฉล่ียคืนดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุรวมฯ 

       

 7.3.2 ประวตัิการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี (ถ้ามี) 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล  
 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที่ ผลการด าเนินงานงวด 
เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จ านวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 6 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 229,405,000 0.11 30 พ.ย. 2558 16 ธ.ค. 2558 

2 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 239,832,500 0.115 29 ก.พ. 2559 14 มี.ค. 2559 

3 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 625,650,000 0.300 31 พ.ค. 2559 14 มิ.ย. 2559 

4 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 208,550,000 0.100 30 พ.ย. 2559 15 ธ.ค.2559 

5 1 ต.ค.2559 – 31 ธ.ค. 2559 250,260,000 0.120 28 ก.พ. 2560 15 มี.ค.2560 
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ครัง้ที่ ผลการด าเนินงานงวด เงนิปันผล (บาท) วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 

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

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

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

9 1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค.2560 396,245,000 0.1900 28 ก.พ.2561 15 มี.ค. 2561 

     
ประวัตกิารเพิ่มทุน 

            -ไมมี่- 
 
       ประวัตกิารลดทุน / เหตุแห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน   

ครัง้ท่ี ผลการด าเนินงาน(งวด) จ านวน(บาท/
หน่วย) 

จ านวน(บาท) วนัปิดสมดุ วนัลดทนุ 

1. 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 0.061 127,215,500 2 ก.ย. 2559 16 ก.ย. 2559 
2. 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 0.221 460,895,500 30 พ.ย. 2559 16 ธ.ค. 2559 

 *หมายเหต*ุ กองทนุรวมลดเงินทนุจดทะเบียน จากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวม ซึง่ไมส่ามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ตามมติเวียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 10 พ.ย. 2559 

 
  8) โครงสร้างการจัดการ 

 8.1 บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
   เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

   เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  
   ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
    กรุงเทพมหานคร 10120   

         โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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   8.1.1     Organization Chart / Management Structure 

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Dept.)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ

จดัการทรสัต ์
(Business Development &

Management Real Estate

Investment Trust Dept.)

งานสนบัสนนุกองทนุรวม
(Fund Support Unit)

ส านกัเทคโนโลยี

สารสนเทศ
(Information Technology Office)

ฝ่ายลงทนุทางเลอืก
(Alternative Investment Dept.)

ฝ่ายบญัชกีารเงนิ 
(Corporate Finance &

Accounting Dept.)

ฝ่ายคา้หลกัทรพัย์
(Dealing Dept.)

งานสนบัสนนุการลงทนุ
(Support Unit)

ฝ่ายบรกิารกลาง
(Central Services Dept.)

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล
(Human Resources Dept.)

ฝ่ายลงทนุตราสารหนี้
(Fixed Income Dept.)

ฝ่ายทะเบยีนกองทนุรวม
(Mutual Fund Registration Dept.)

ฝ่ายทีป่รกึษาการ

ลงทนุธนบดี
(Private Wealth Dept.)ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ

การตลาด ภมูภิาค
(Business Development &

Marketing Dept. - Provincial Area)

ส านกัสง่เสรมิภาพลกัษณ์

องคก์ร
(Corporate Image and Brand 

Management Office)

ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์
(Customer Relationship 

Management Dept.)

ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและ

ลูกคา้สมัพนัธ์
(Strategic Asset Allocation & 

Fund Marketing Dept.)

ฝ่ายทะเบยีนกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี
(Provident Fund

Registration Dept.)ฝ่ายทีป่รกึษาและพฒันา

ตวัแทนขายอสิระ
(Distributor Development & 

Consultant)

สายงานปฏบิตักิาร
(Operation Group)

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ
(CEO Office)

ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร
(Corporate Strategy Dept.)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ

การตลาด นครหลวง
(Business Development &

Marketing Dept. - Greater 

Bangkok)

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและการตลาด

 2
(Business Development  & 

Marketing Dept. 2)

ฝ่ายกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี
(Provident Fund Dept.)

ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ
(Equity Dept.)

ฝ่ายกองทนุอสงัหารมิทรพัย์

และกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน
(Property Fund & Infrastructure 

Fund Dept.)

ฝ่ายปฏบิตักิารกองทนุ
(Operation Fund Dept.)

ฝ่ายวจิยั
(Research Dept.)

ส านกัตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง
(Risk Management Dept.)

คณะกรรมการจดัการลงทนุ
(Investment Committee)ส านกัก ากบัดแูลการ

ปฏบิตังิาน
(Compliance Office)

สายงานกลยทุธอ์งคก์ร
(Corporate Strategy Group)

สายงานพฒันาธุรกจิและ

การตลาด 1
(Business Development & Marketing 

Group 1)

สายงานพฒันาธุรกจิและการตลาด

 2
(Business Development & Marketing 

Group 2)

สายงานกองทนุส ารองเลีย้งชพี

(Provident Fund Group)
สายงานจดัการลงทนุ

(Investment Management Group)

สายงานกองทนุอสงัหารมิทรพัย์

และกองทนุสว่นบคุคล
(Property Fund & Private Fund Group)

โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการบรษิทั
(Board of Directors)

กรรมการผูจ้ดัการ
(Chief Executive Officer)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
(Nominating and Remuneration Committee)

 

๏ รายชือ่ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
(1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   99.99%  

๏ คณะกรรมการบริษัท  
1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ต าแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นาย ธวชั  อยูย่อด                    ต าแหน่ง     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางดนชุา ยินดีพิธ             ต าแหน่ง     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ            ต าแหน่ง     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายลวรณ  แสงสนิท                ต าแหน่ง     กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์        ต าแหน่ง     กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นายสรุพล โอภาสเสถียร           ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ต าแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ                  

๏ คณะผูบ้ริหาร 
1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ต าแหน่ง     กรรมการผู้จดัการ  

2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ          ต าแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1           
3. นายวีระ วฒุิคงศิริกลู          ต าแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส   

ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ  
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4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ต าแหน่ง     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ      
5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์   ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
6. น.ส.วรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์   ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
 

๏ ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ , ผูจ้ดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

• ชวนิดา หาญรัตนกูล, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
จ านวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 29 ปี / 7 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง ใบอนญุาตวิชาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) , ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และผู้จดัการกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
 คุณสมบัตหิลัก   

- ก าหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทุนส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

- ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุท่ีเหมาะสม และย่ืนขออนมุตัิ   จดัตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

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

บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2542 - 2543    ผู้อ านวยการอาวโุส,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ ภทัร จ ากดั 
2538 - 2542   ผู้อ านวยการอาวโุส , ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
2533 - 2538    รองผู้อ านวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซิตีแ้บงค์ เอน็.เอ กรุงเทพ  
การศึกษา      
2529   ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  
2526    ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน    
กรรมการผู้จดัการ , บลจ.กรุงไทย  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
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ไพรัช มิคะเสน 

ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จ านวนปีที่ประกอบอาชีพในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 20 ปี / 7 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 คุณสมบัตหิลัก   
- รับผิดชอบงานบริหารกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้น าเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจัดตัง้กองทุนรวมทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์(REIT) ,
ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ลงทนุท่ีเหมาะสม และย่ืนขออนุมตัิจดัตัง้
กองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการณ์   
  2556-  ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2553 – 2556       ผู้อ านวยการอาวโุส, ผู้จดัการกองทนุ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน, 

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2547 – 2553       ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอน็จี 
2546 – 2547       ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2542 – 2546       เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ, ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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

 
 
การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย   ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
 

   ๏ ผูจ้ดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

กฤษณ์ ณ สงขลา  

ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จ านวนปีที่ประกอบอาชีพในบริษัทนี ้     14 ปี  
การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
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ประสบการณ์   
  2554 - ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายลงทนุ – งานลงทนุในตราสารหนี,้  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2551 – 2554      ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายลงทนุ – งานลงทนุในตราสารหนี ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2549 – 2551      รษก. ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายลงทนุ – ตราสารหนี ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2548 – 2549      ผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทนุ – ตราสารหนี,้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2545 – 2547      ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทนุตราสารหนี ้สายงานจดัการลงทนุ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2543 – 2544      หวัหน้าสว่นบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารหลกัทรัพย์และจดัการการลงทนุ,  

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
  2539 – 2542      หวัหน้าสว่นพฒันาตราสารหนี ้ส านกับริการตลาดทนุ, ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2537 – 2539      ผู้ช่วยหวัหน้าสว่นลงทนุ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
2535 – 2537      หวัหน้าแผนกหลกัทรัพย์อ่ืน สว่นลงทนุหลกัทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2533 – 2535       พนกังานบริหารเงิน, สว่นลงทนุหลกัทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2530 - 2533        พนกังานบญัชี, การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จ.นครราชสีมา 

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

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบัน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุ, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน, บลจ.กรุงไทย    
 
 

.8.1.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
ห น้ า ท่ี และความ รับผิ ดชอบหลักของบ ริษั ทจัดการคื อจะต้ องบ ริหารและจัดการกองทุ น  
รวมฯ รวมทัง้ทรัพย์สินและหนีส้ินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หนังสือชีช้วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุน รวมฯ หรือบริษัทจัดการ (เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือทัง้กองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้า
เป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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1. จัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ท่ีได้รับอนุมตัิจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือ
ชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทนุรวมฯ เข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงปฏิบตัิตามบทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

2. จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ 
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสือชีช้วนฉบบัร่างท่ีย่ืนตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

3. จัดให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคัญท่ีแสดงไว้ล่าสุดต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดอายขุองกองทนุรวมฯ และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของกองทนุรวมฯ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการให้กองทนุรวมฯ มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 

4. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อก าหนด เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และด าเนินการให้การแก้ไขเพิ ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 
129 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

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

1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชีช้วนท่ีย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วย
วิธีการท่ีผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงได้ก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยร่างหนงัสือชี ช้วน
ดังกล่าวต้องมี ข้อมูล ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

2) จดัสง่หนงัสือชีช้วนท่ีมีสาระส าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 
1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุน และจัดส่งหนังสือ ชี ้
ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและรายงานกองทุนรวมฯ (Mutual 
Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) 

3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาท่ีพอสมควรแก่การท่ีผู้ลงทนุจะศึกษาข้อมลูในหนังสือชีช้วนก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้เมื่อรวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนตาม 1) ต้อง
ไมน้่อยกวา่ 14 วนั 
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6. ในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง
และไม่มีลกัษณะท่ีท าให้ผู้ลงทนุส าคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การโฆษณาเพื่อสนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

7. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะตัง้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสมัพันธ์กับผู้ ท่ีจะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ จะลงทนุใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

8. ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

9. ในการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อก าหนดในเอกสารสญัญาท่ี
เข้าท าหรือจะเข้าท าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
หรือผู้ รับจ้างท่ีน าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าท่ี
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เม่ือมีเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

10. ได้มาเพิ ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

11. ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการต้องท าให้มัน่ใจได้ว่า
กองทุนรวมฯ จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อ่ืนด าเนินการเท่านัน้ และบริษัท
จัดการต้องด าเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

12. ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ใน
กรณีท่ีปรากฏข้อเทจ็จริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมฯ 

13. ด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่าง
ด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ไม่เกินสดัส่วนท่ี
บงัคบัใช้ซึ่งก าหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ 
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14. เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจน
หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีประกาศใช้บังคับโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ 

15. จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้อผูกพัน
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

16. จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมฯ 
และตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้ 

17. ด าเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

18. จดัให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ อย่างน้อย
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) การคดัเลือกและดแูลบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุรวมฯ ให้มีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ และด าเนินการให้
มัน่ใจได้ว่าบคุลากรท่ีแต่งตัง้ดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารและ
จดัการกองทนุรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุรวมฯ รวมทัง้การตรวจสอบ
และสอบทาน (การท า Due Diligence) ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะลงทนุ ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวมฯและทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
ถกูต้อง และเพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

3) การก าก ับด ูแลบริหารและจ ัดการความเสี ่ยง ที ่เ กี ่ยวก ับทรัพย์ส ิน โครงส ร้าง
พื น้ ฐาน  เ พื ่อ ให้ เ ป็ น ไปตาม โค รงการจ ัดการกองท ุน รวมฯ  และ เพื ่อ รักษ า
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

19. บริษัทจัดการจะต้องบริหารจดัการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ านาจให้
บคุคลอ่ืนใด เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ อ่ืนบริหารจดัการกองทนุรวมฯ เฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทัง้นี  ้การมอบหมายดงักล่าว 
(ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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20. ในสว่นของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ ลงทนุในรูปแบบของสทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได้อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ากดั
เพียง) รายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 

1) บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการให้ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
เป็นคู่สัญญารายอ่ืนใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ ท่ีบริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยนัความถกูต้องครบถ้วนของส่วนแบ่ง
รายได้ท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องต่อบริษัทจัดการเพ่ือใช้ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

2) บริษัทจดัการต้องด าเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่น
แบ่งรายได้ท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับอย่างสม ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องท่ีอาจท าให้กองทนุรวมฯ ไม่ได้รับสว่นแบ่งรายได้ท่ีถกูต้องครบถ้วนตาม
ข้อตกลง บริษัทจดัการต้องด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการให้ 
กฟผ. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

21. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ี
เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใด
เท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศ 

22. ด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บริษัทจดัการ แต่ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ข) การลงทุน 

1. เข้าท าสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทนุรวมฯ ภายใน 
6 เดือนนับแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวมฯ โดยคิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 
บาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 

2. ด ารงมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
โดยมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ เว้นแต่
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รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนรวมฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เหน็ชอบ 

3. ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 

4. ด าเนินการให้กองทนุรวมฯ ไม่ลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุรวมฯ สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ 
และด าเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุ 

(ค) การเรียกเกบ็และช าระเงนิของกองทุนรวมฯ 

ด าเนินการเก่ียวกบัการเรียกเก็บและช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อ่ืนใดจากกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ง) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

1. จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 และแตง่ตัง้บคุคลเข้าแทนท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ ซึง่
ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ  

2. จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องซึ่งออก
ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านกังาน 
ก.ล.ต. เป็นผู้จดัการกองทนุรวมฯ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกบัการ
จดัตัง้และจัดการกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าท่ี
โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้และการสิน้สุดการแต่งตัง้
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้ จัดการกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานหรือเอกสารท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการ
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

3. แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ ก าหนดและเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวมฯ 
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4. แต่งตัง้นายทะเบียน และเปลี่ยนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตัง้นายทะเบียนรายใหม่ ซึง่มี
คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ ก าหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถึงการแต่งตัง้
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อก าหนดและเง่ือนไขใน
สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5. แต่งตัง้นิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

6. แต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ของกองทนุรวมฯ หรือบคุคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกบักองทนุ
รวมฯ อาทิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย 

7. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในบญัชีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ให้ความเหน็ชอบ และเปลี่ยนตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

8. แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือท า
หน้าท่ีเก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และด าเนินการอย่างอ่ืนเท่าท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ เม่ือมีการเลิกกองทนุรวมฯ 

9. จดัให้มีผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือท าหน้าท่ีขาย
หน่วยลงทนุหรือให้ค าแนะน ากบัผู้ลงทนุรายย่อย 

(จ) หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

1. จดัให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทนุ เป็นกองทนุรวมฯ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศท่ี
ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

2. จัดให้มีการย่ืนค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ หรือนบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวมฯ แล้วแตก่รณี 

3. ดแูลให้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุรวม
ฯ เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย



 

49 
 
 

ลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค าสัง่นัน้ ให้บริษัทจดัการด าเนินการ
เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือ โครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ โดยไมช่กัช้า 

4. เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ โครงการจัดการกองทนุรวมฯ และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

5. ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องแสดงข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีขอมติ และผลกระทบท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติใน
เร่ืองดงักลา่ว 

6. ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีบริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงความสมเหตสุมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน 
และในเร่ืองที่จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะออกหรือจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีเป็นปัจจบุนัโดยมีข้อมลูท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการและ
บุคคลอ่ืนได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ 

8. ด าเนินการก ากบัดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของบริษัทจดัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

9. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทนุ
รวมฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

10. จดัท าบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ โดยแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จดัการ และน าทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ และผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ ไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11. จัดท าและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนรวมฯให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 
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12. จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

13. จัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

14. จดัให้มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ และ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

15. จัดท างบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์
และน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

16. จัดท ารายงานประจ าปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวมฯ 

17. รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้าเม่ือปรากฏเหตกุารณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
กองทุนรวมฯลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศท่ี
เก่ียวข้อง 

18. จดัท า จดัให้มีการท า จดัส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

19. ติดตาม ด าเนินการ และสัง่การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามสญัญาต่างๆ 
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวมฯ ท่ีปรึกษา และผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุตาม
สัญญาแต่งตัง้ท่ีเก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ รวมถึงด าเนินการตามที่ระบุไ ว้ในสัญญาแต่งตัง้  และ/หรือตามที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุร้องขอ และ 

20. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดว่าเป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 8.2  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารทรัพย์สิน :  
      -ไมมี่- 
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          8.3      ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัสตี :  

ช่ือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2724-3377  
หมายเลขโทรสาร 0-2724-5058    

  
8.3.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน มีดังนี ้

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัดด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทุน
และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ตลอดจนระมดัระวงัดแูลรักษาทรัพย์สินดงัเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ 

(ค) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ง) ลงนามในเอกสารท่ีรับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบญัชีเพ่ือการจองซือ้
หน่วยลงทนุ และลงนามในเอกสารท่ีรับรองว่าเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุได้ฝากเข้าในบญัชีดงักลา่ว
แล้ว เพ่ือย่ืนเอกสารดังกล่าวให้แก่ส านักงาน  ก.ล.ต. และให้การสนับสนุนการจัดตัง้และการจด
ทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมฯ กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

(จ) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด  

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สนิของบคุคลอ่ืนซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ช) ควบคมุ และติดตามดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ของกองทนุรวมฯ เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ รวมถึงสญัญาการเข้าลงทนุ
ในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

(ซ) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ 

(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค าสัง่
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จากส านกังาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดงักล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ ได้ 

(ญ) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ฎ) พิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุรวม
ฯ ซึง่มีมลูค่ามากกวา่ 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 
ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดย
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ) (ถ้ามี)  

(ฏ) พิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเข้าท าสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสญัญาท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีมูลค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมี
การเข้าท าสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสญัญาดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึง่ได้รับการ
แตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมฯ) 

 (ฐ) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เม่ือผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ อย่างมี
นยัส าคญั หรือเม่ือเหน็วา่จ าเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พ่ือกองทนุรวมฯ 

(ฑ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องได้รับความเหน็จากผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเร่ืองท่ีต้องได้รับมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

(ฒ) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบญัชีของกองทุนรวมฯ ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ และ/หรือ ข้อก าหนดของเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ณ) ไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุรวมฯ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่วา่การกระท านัน้
จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ื น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(ด) ในกรณีท่ีการด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ และ 

(ถ) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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8.3.2   เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์  
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึน้ ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมฯ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ที่ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในลกัษณะท่ีมีนยัส าคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบนัการเงิน หรือในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด 1 หมวด 
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ท่ีส าคัญอนัเน่ืองมาจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณี อ่ืนใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักลา่ว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักลา่ว
มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั ง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

(ช) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คณุสมบตัิดงักล่าว หรือวนัถดัจากวนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคณุสมบตัิดงักล่าว และ
บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิดงักลา่วให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิน้ ในกรณีท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 
บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี  ้เว้นแต่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น 
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(ซ) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพ่ือเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกนั 
หรือ (ข) เพ่ือฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนัการช าระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ช าระบญัชี หรือ
ร้องขออื่นใดท่ีคล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจบุนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบัต่างๆ และ
ค าเสนอหรือค าร้องดงักลา่วไมไ่ด้ถกูเพิกถอนภายใน 60 วนั 

(ฌ) เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทัว่ไป 

(ญ) เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท่ีประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอกกล่าวให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั   

     8.3.3 สถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สิน  
 

ช่ือ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
   8.4  คณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน   
     คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มี 4 ท่าน ดังนี ้

 นาง ชวินดา หาญรัตนกลู 

 นาย ไพรัช มิคะเสน 

 นายกฤษณ์ ณ สงขลา 

 นาย สมบตั ิศานติจารี  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุรวมฯ ในทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมฯ ลงทนุ เมื่อได้รับการร้อง
ขอโดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจดัการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
เร่ืองท่ีต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า ทัง้นี ้กรรมการผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไมเ่ข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 
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8.5  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่อไปนี ้
 

    - ผู้สอบบญัชี  :   
  ช่ือ   : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 15  
  เลขท่ี 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 
หมายเลขโทรสาร : 0-2286-5050 

 

    - นายทะเบียนหน่วยลงทนุ / หน่วยทรัสต์ :  
ช่ือ   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู ่  : ชัน้ 4 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

62 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 
 
 

    - บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปี 2560  :  
ช่ือ   :  บจก. สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี 
   : (Silom AdvisoryCompany Limited) 
ท่ีอยู ่   : 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 2 ห้อง C2  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์    

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
หมายเลขโทรศพัท์     :   0-235-3377-8 
Website      :   www.SilomAdvisory.com 

     
    -  ท่ีปรึกษาทางเทคนิค 
              ช่ือ    :  Thai MM Limited 
         ท่ีอยู่    :  65/159, 65/162 อาคารช านาญเพญ็ชาติ 
          ถนนพระราม 9 
          เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
         หมายเลขโทรศพัท์     :   0-2643-1811 
         Website    :   www.mottmac.com  
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   8.6 ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 
   8.6.1  ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้จดัการกองทนุ

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125 , มาตรา 
126, มาตรา 129) 

      -ไมมี่-   
8 .6.2  ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท

จดัการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  
    -ไมมี่- 

 

9) การก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในสว่นของการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมท่ีเป็นผู้ก ากบัดแูลการจดัการกองทนุให้
เป็นไปตามโครงการกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ในปี 2560 บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการลงทนุ PIF เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาการ
เข้าท าหน้าท่ีของผู้จดัการกองทนุ การบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบั
กองทนุ 

   9.1  นโยบายก ากับดูแลกจิการของกองทุน 
บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับการจัดการกองทุน โดยคณะผู้ จัดการกองทุนจะปฏิบัติงานภายใต้คู่มือ
ปฏิบตัิของงายของฝ่ายงาน ซึ่งจะคลอบคลมุเร่ืองต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การตรวจสอบรายได้  การ
อนุมตัิเบิกค่าใชจ่าย การจ่ายปันผล การตรวจสอบทรัพย์สินประจ าปี การจัดประชุมผู้ ถือหน่วย เป็นต้น โดย
คณะผู้ จัดการกองทุนจะมีการสอบทานกันภายในฝ่ายงานในชัน้หนึ่ง และส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
อาจจะสุ่มสอบทานการปฏิบัติงานอีกชัน้หนึ่ง นอกจากนีค้ณะผู้ จัดการกองทุน และส านักก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทจะมีการประชมุติดตามความเคลื่อนไหวท่ีส าคญัของการจดัการกองทนุ การ update กฎ 
ระเบียบใหม่ๆเพ่ือให้การจัดการกองทุนเป็นไปตามโครงการกองทุนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนในการบริหาร
จัดการกองทุนจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทในภาพรวม และหากมีการ
ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิจะเสนอเร่ืองถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเพ่ือวินิจฉยัสัง่การให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

  9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
           -ไมมี่- 
 

  9.3  การประชุมคณะกรรมการ(กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 
    -ไมมี่- 
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  9.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดย
ก าหนดให้ กรรมการ ท่ีปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนักงาน มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายนีอ้ย่ าง
เคร่งครัด พร้อมกันนีบ้ริษัทได้ก าหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน
(Insider trading) ดงันี ้

  บริษัทก าหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายในของกองทนุ
ในพืน้ท่ีห้องปฏิบตัิงานของ access person  

    ควบคุมดูแลให้มีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (Access Control) และจัดเก็บข้อมูล
ดงักลา่วอยา่งน้อย 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

     การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีอยู่ระบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีจดัเก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริษัทก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในหน่วยงาน access person 

    บริษัทก าหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สื่อสารในห้องปฏิบตัิงานของ access   
person  

    การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน  ดังนี ้
      

  ส านกัตรวจภายในมีหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานมีการปฏิบตัิตามระเบียบจรรยาบรรณ insider 
trading ,ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน(insider trading) รวมถึง
ตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
1. ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ระเบียบการเข้าออกในพืน้ท่ีควบคมุ 
3. ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 
4. นอกจากนัน้มีหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือค้นหาการร่ัวไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1  สุม่ตรวจสอบข้อมลูการติดต่อสนทนาของกลุม่ access person 
4.2  สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  
4.3  สุม่ตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุในลกัษณะท่ีถ่ีเกินความจ าเป็น(churning) หรือเกินกว่า

อตัราสว่นท่ีคณะกรรมการจดัการลงทนุ(IC)ก าหนด 
 4.4  สุ่มการซือ้ขายกองทนุท่ีผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกบัพนกังาน 
4.5  หากส านักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในกองทุนให้รายงาน

กรรมการผู้จัดการทราบ เพ่ือพิจารณาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักล่าวเพ่ือหาข้อสรุป 
ทัง้นีห้ากสรุปว่าพนักงานมีการใช้ข้อมูลภายในของกองทุนจริงให้รายงานส านักงานทราบโดยทันที 
รวมทัง้จดัเก็บเอกสารหลกัฐานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

  ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall 
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานข้อบกพร่องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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  9.5  การพจิารณาตัดสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน/กองทรัสต์ 
   -ไมมี่- 

   

 

  9.6  การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์(นโยบาย ปัจจัยและกระบวนการในการคัดเลือก) 
 -ไมมี่- 
 

  9.7  การตดิตามดูแลการปฏบัิตงิานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สนิ 
    -ไมมี่- 
 

    9.8  การตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน/กองทรัสต์ 
    ตรวจสอบรายได้คา่ความพร้อมจ่ายจากรายงานประจ าเดือน และรายไตรมาส ท่ีทาง กฟผ. น าสง่ให้ทกุเดือน 

และทกุไตรมาส ทัง้นีก้องทนุรวมจะมีการวา่จ้างท่ีปรึกษาทางเทคนิค เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของรายได้คา่
ความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุได้รับทกุปี 

 

    9.9  ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการทรัสต์ 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นีจ้ะไม่

ต ่ากว่า 3,000,000 บาท ต่อปี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560  คา่ธรรมเนียมการจดัการจ านวนเงิน 9,809,030  บาท 

  
    9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและก าหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี
กระบวนการสอบทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 

 
 9.11 การประชุมผู้ถือหน่วย 

9.11.1    บริษัทจดัการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือโดยการ
เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ได้ 

บริษัทจดัการจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้านบัจากวนัท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วย
ลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมฯ 
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่เรียกประชมุผู้
ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าช่ือกันท าหนังสือขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมฯ อาจเรียกประชมุเองก็ได้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาด
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หลกัทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั (หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนัน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวนัปิดสมดุ
ทะเบียนจากเดิมท่ีเคยแจ้งไว้ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ และ
นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ หรือนาย
ทะเบียนก าหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามท่ีเคยแจ้งไว้นัน้ 

บ ริษั ทจัดการจะ ต้องจัดส่ งหนั งสื อขอมติ  ห รือหนั งสื อนัดป ระชุมผู้ ถื อหน่ วยลงทุน  ให้ แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นจริง ดงันัน้  การ
จ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึง่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดั งก ล่ า ว  แ ล ะสิ ท ธิ ใน ก า รได้ รับ ห รือ ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใด ๆ  ข อ ง ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ผู้ ซึ่ ง มี ช่ื อ 
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการท่ีบริษัทจดัการกระท าไปโดยชอบ 

การขอมตโิดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสือขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด เว้นแต่เป็นกรณี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

การขอมตโิดยเรียกประชุม 

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

หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด โดยมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมฯ เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี ้

2. องค์ประชุมท่ีก าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บงัคบักบัการขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน
รวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(ข) สิทธิออกเสียง 
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ืองท่ีจะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองที่จะลงมตินัน้ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ  
(ค) ข้อก าหนดในการออกเสียง 
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ่ 1 หน่วยลงทนุท่ีตนถือ 
2. เว้นแตก่รณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3. และข้อ 4. ท้ายนี ้มตขิองผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทนุ 

รวมกนัเกินกวา่กึง่หนึง่ (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง 

3. เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 (ร้อยละ 
75 หรือมากกวา่) ของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่
ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักล่าว หรือ
การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) 
ของค าวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการ หรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าว หรือการตกลง ยินยอม 
หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

3) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุรวมฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุ
รวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) ของค าวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุ
รวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) ของค าวา่ “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

6)   การควบหรือรวมกบักองทนุรวมอ่ืน 
4. มติเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวมฯ  

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ EGATIF ได้มีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิด
ตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด อนมุตัิการลดเงินทนุจดทะเบียน
และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมของ EGATIF โดยการเพิ่มเติมข้อความท่ีขีดเส้นใต้ใน (1) ของหวัข้อ 7.6.1 
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนของโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
“7.6.1 ข้อก าหนดเก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียน  
การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการอาจกระท าได้เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดงันี ้
(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามแผนท่ีจะได้มีการก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ อยา่งชดัแจ้ง 
 กรณีตามวรรคแรกให้รวมถึงการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ  โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจาก
สภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลในคราวใดๆ จากก าไร
สทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของกองทนุรวมฯ  และ/หรือจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทนุรวมฯ ซึง่ไม่สามารถ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยให้บริษัทจัดการด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ใน
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดขึน้ประจ างวดปีบญัชีดงักล่าวนัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น
อ่ืนใดซึง่บริษัทจดัการได้ชีแ้จงเป็นหนงัสือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้เปิดเผยเหตดุงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไว้ก่อนแล้ว 
ทัง้นี ้การลดทนุของกองทนุรวมฯ ซึง่เป็นไปตามท่ีกลา่วมานี ้ให้บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไปได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องได้รับ
อนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะคราวอีกแตอ่ยา่งใด 
  ………..”  
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9.11.2 สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมต ิ

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ใน
เร่ืองที่ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

(1) เร่ืองที่ต้องอนุมัตโิดยมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองการด าเนินการตอ่ไปนีข้องกองทนุรวมฯ 

(ก) การถอดถอนหรือแตง่ตัง้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์  

(ข) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามข้อตกลงหรือสญัญาท่ีมีกบัส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ี
รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ หรือในกรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมลูค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูค่าการลงทนุภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการได้มาเพิ่มเติม
หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือความ
เหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้นัน้ โดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

(ค) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นการ
การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ หรือ เป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาท่ีมีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาดังกล่าว ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการก าหนดไว้
อยา่งชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกบัการ
บริหารจัดการ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิบตัิตามท่ีก าหนด
ไว้นัน้โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(ง) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง อันเป็นสญัญาท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสญัญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการท าธุรกรรมดงักล่าว หรือ ณ เวลาท่ีมีการเข้าท า แก้ไข 
หรือยกเลิกธุรกรรมดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการก าหนดไว้
อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ แล้วว่าการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นการ
ได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาท่ีเก่ียวกบัการบริหารจัดการ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่
ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอ านาจ
ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทนุรวมฯ เป็นผู้ ถือหุ้น 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวมฯ  
(ช) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการท่ีก าหนด 
(ซ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมฯ ตามวิธีการท่ีก าหนด 
(ฌ) การควบหรือรวมกับกองทุนรวมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 
(ญ) การเลิกกองทนุรวมฯ ตามวิธีการท่ีก าหนด 
 (ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทนุ หรือกองทนุรวมฯ ท่ีก าหนด และ 

 
(ฎ)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่รวมถึงการแก้ไขข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเร่ืองที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ในกรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

 9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
   -ไมมี่- 
 
 

 9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
   (1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 สิน้สดุระยะเวลาวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี จ านวน 1,356,000 บาท 

   (2) คา่บริการอย่างอื่น (non-audit fee) 
    -ไมมี่- 
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 9.14 กรณีการปฏบัิตหิลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
   -ไมมี่- 

 

 

10) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1 – 10.4 นโยบายภาพรวม / การด าเนินเนินงาน / การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบต่อสงัคม / กิจกรรม

เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีการบริหารจัดการตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัสากลมาโดยตลอด ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและอยู่ร่วมกบั
สงัคมได้อย่างยัง่ยืน การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาค
สว่น 

คณะกรรมการ กฟผ. ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. โดยตระหนักถึงความส าคญั และมี
เจตนารมณ์ท่ีจะสง่เสริมให้ กฟผ. "เป็นองค์กรชัน้น าในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในระดบัสากล มีการก ากบั
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับของ
สงัคม" ดงันี ้

(1) น าหลกัส าคัญในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่าง
เป็นธรรม 

(2) พึงก าหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงลกูจ้างทกุคนใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบั และระเบียบของ กฟผ. 

(3) การก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส าคญัของ กฟผ. จะพิจารณาถึงปัจจยัเสี่ยง  และวาง
แนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทัง้ด าเนินการตามระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ 

(4) สง่เสริมให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานด้วยความทุม่เทและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี 

(5) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการท่ีดีโดยค านึงถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้าน
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้เสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบตัิงาน 

(6) สง่เสริมให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีมี
ความส าคญัอยา่งรอบคอบ 

(7) สง่เสริมให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ กฟผ. ทัง้ข้อมลูทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถกูต้อง 
เช่ือถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้เสียของ กฟผ. ได้รับ
ข้อมลูสารสนเทศอย่างเทา่เทียมกนั 
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(8) คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้น าต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรมและคณุธรรม 

(9) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจดัแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ และผู้ว่า
การออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

(10) มีระบบและกระบวนการสรรหา และ/หรือการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญั
ทกุระดบัอยา่งเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 

(11) จดัให้มีการประเมินผลตนเอง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ กฟผ. 

การสนองนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีของ กฟผ. 

เพ่ือให้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ กฟผ. ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่า
การในฐานะฝ่ายบริหารสงูสดุของ กฟผ. ได้ออกประกาศเพ่ือสนองนโยบายโดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานยึดมัน่
ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ กฟผ. 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการ
มีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า มุ่งเน้นการเป็นองค์การเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศ และการ
พัฒนาธุรกิจของคนไทยในภูมิภาค มีประสิทธิภาพสูงเทียบเคียงองค์การชัน้น าระดับสากล เป็นผู้ น าด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นท่ีเช่ือมัน่และยอมรับของสงัคม เป็นองค์การคณุภาพ มีธรรมาภิบาล 
มีการบริหารงานท่ีทนัสมยั รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ กฟผ. โดยให้ยดึถือแนวทางปฏิบตัิ
และค านงึถงึ 4 ด้าน ดงันี ้

(1) ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: เป็นองค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและ
เกือ้กูล มีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน ส่งเสริมการพัฒนา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 

(2) ด้านผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้เสีย: ปฏิบตัิต่อผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้เสียด้วยคณุภาพ บริการท่ีรวดเร็ว ได้
มาตรฐาน อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค มีระบบการให้ข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลา 

(3) ด้านองค์การ: มีนโยบาย โครงสร้างกระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน มี
ระบบการคัดสรรบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมและ
ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ โดยผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้น าต้นแบบท่ีดี มีระบบบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สร้างระบบการก ากบัดแูล ป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งเน้นให้ทกุหน่วยงาน
ในองค์การมีการพฒันาตนเองและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

(4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน: ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีม ส านึกในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงาน มีการเรียนรู้และ
การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม 
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 10.5  แนวทางปฏบิัตเิพิ่มเตมิเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรัปชัน 
    -  เปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของกองทนุ/กองทรัสต์  มีส่วนเก่ียวข้องกบั การ

คอร์รัปชนั 
    (1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพ่ือระบุการด าเนินงานของกองทนุและกองทรัสต์ท่ีมีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 
         -ไมมี่- 
    (2)  การก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพ่ือควบคมุ ป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชนั 
       -ไมมี่- 
    (3)  การสื่อสารและการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

       -ไมมี่- 
    (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
       -ไมมี่- 
    (5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ

ของกระบวนการทัง้หมด 
       -ไมมี่- 

 
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1  ความเห็นของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
จดัการเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของกองทนุ 

  โดยท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ  ซึ่งอยู่ในการก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องมี
ระบบงานเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนีฝ่้ายงานท่ีรับผิดชอบการจดัการลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์
ต้องปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานซึ่งจดัให้มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการ
ประเมินความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน(RCSA)อย่างสม ่าเสมอ จึงเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วระบบควบคุมภายในของ
กองทุนจึงมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม รวมทัง้ในรอบปีบญัชีของกองทุนไม่พบข้อบกพร่องท่ีเก่ียวกับ
ระบบควบคมุภายในที่เก่ียวกบัการจดัการกองทนุท่ีเป็นสาระส าคญั 

 11.2  หน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ            
  (1)  ช่ือของหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 
 บริษัทจดัการมอบหมายให้ นายคมสนัติ วงษ์อารี ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

(Compliance department) เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูล
การประกอบธุรกิจของบริษัท  

  นายคมสันติ วงษ์อารี ส าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คือ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการอาวโุส/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – ปัจจบุนั 

  ทัง้นีห้วัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั คือ การก ากบัดแูลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย และข้อก าหนดของหน่วยงานทางราชท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรการ ก.ล.ต. , ตลาด
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การ
ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้จดัการกองทนุ  

(2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดูแลให้ผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี 

  ผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายใน มีคณุวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญาโท
ด้านการก ากับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทัง้ได้รับการอบรม
ความรู้ตามแผนอบรมประจ าปี 

(3)  การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนชัน้ 
เลื่อนต าแหน่งและประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายใน 

 

12.  การป้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
12.1 รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกบับริษัทจดัการ 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุกองทนุฯหรือถกูควบคมุโดย
กองทนุรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯรวมถึงกิจการท่ีท าหน้าท่ีถือ
หุ้น กิจการย่อย และกิจการท่ีเป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายความรวมถึง 
กิจการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับ
กองทนุรวมฯ ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทนุรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักล่าว 
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ 25 และเป็นผู้ โอนผลตอบแทนการเข้า
ลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุท่ี 1ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัการ  
 
รายการที่มีสาระส าคัญกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือมีการจองซือ้หน่วยลงทุน และการจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวมฯกับส านักงาน ก.ล.ต.เสร็จสิน้ กฟผ.จะเข้ามาเป็นผู้ ถือ

หน่วยของกองทนุรวมฯในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรก และจะมีผล

ให้ กฟผ. เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกองทนุรวมฯ 

(2) ภายหลงัจากหรือในวนัเดียวกนักบัวนัจดทะเบียนกองทนุรวมฯ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้กองทนุรวมฯเข้าท าสญัญาการ

ลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายกบั กฝผ. เพ่ือเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชดุท่ี 1 ซึ่ง

การเข้าท าสญัญาการลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายกบั กฝผ. ถือวา่เป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรม 
1. จากรายงานการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย   พบว่ามีการศกึษาแนวทางการระดมทนุผ่านกองทนุรวมฯ โดยใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
สายสง่ไฟฟ้า และอปุกรณ์สว่นกลางตา่งๆ ซึง่ผลการศกึษาได้น าเสนอวา่ โรงไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเหมาะสมท่ี
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จะใช้ในการระดมทนุ เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินที่มีลกัษณะที่เข้าใจได้ง่ายถงึความสมัพนัธ์ในการสร้างรายได้ อีกทัง้การผลติไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถวดัจ านวนหน่วยท่ีผลิตได้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้รายงานการศึกษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ได้เสนอให้กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ
ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า เน่ืองจาก  รายได้ค่าความพร้อมจ่าย เป็นรายได้ค่าตอบแทนตามความพร้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ในการจ่ายไฟฟ้า โดยไม่ขึน้กบัการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ จึงท าให้กองทนุรวมฯ มีความเสี่ยงต ่า 
และมีผลตอบแทนท่ีค่อนข้างจะแน่นอน ดงันัน้ จึงสรุปผลการศกึษาว่ากองทนุรวมฯ ควรมุ่งเน้นไปท่ีทรัพย์สินประเภทโรงไฟฟ้า
เป็นหลกั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวมฯ  

2. เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้า โดยใช้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ กฟผ. เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กนัแพร่หลายทัว่โลกเน่ืองจากมี
ประสทิธิภาพสงูเม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าชนิดอ่ืน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เป็นโรงไฟฟ้าท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั และเป็น
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จงึมีความแน่นอนในการก่อให้เกิดรายได้แก่กองทนุรวมฯ และ กฟผ.มีความเช่ียวชาญอยา่งสงูในการ
ด าเนินงานตลอดจนการบ ารุงรักษา ดงันัน้ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1) จงึเป็นประเภท
ของโรงไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการน ารายได้คา่ความพร้อมจ่ายในอนาคตมาระดมทนุผ่านกองทนุรวมฯ  

3. เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของโครงสร้างรายได้คา่ความพร้อมจ่ายท่ีจะสง่มอบให้กองทนุรวมฯ แล้วจะเหน็ได้วา่ ลกัษณะ
อตุสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัของตลาดในอนาคตไมไ่ด้สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่รายได้คา่ความพร้อม
จ่ายซึง่กองทนุรวมฯ จะได้รับในอนาคต ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทนุรวมฯ ขึน้อยูก่บัจ านวนชัว่โมงความพร้อมในการ
ผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา ประสทิธิภาพในการเดินเคร่ือง และการ
บ ารุงรักษา เป็นหลกั จงึท าให้กองทนุรวมฯ มีโอกาสในการรับรายได้ท่ีมัน่คง 

4. ภายใต้สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย  ในกรณีท่ีกองทนุรวมฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย กองทนุรวมฯ มีสิทธิได้รับเงินอย่างน้อยเท่ากบัมลูค่าการเข้าลงทนุคงเหลือ (ซึ่งค านวณจากประมาณการ
รายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุรวมฯ จะได้รับนบัจากวนัท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุส าเร็จจนถึงวนัสิน้สดุของสญัญา) และใน
กรณีท่ีการเลิกสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของ กฟผ. ภายใต้สญัญา
การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย กองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าปรับกรณีผิดสญัญา นอกเหนือจากมลูค่าการเข้า
ลงทนุคงเหลือ  

5.  กฟผ. จะได้ด าเนินการจดัหากรมธรรม์ประกนัวินาศภยั โดยเป็นทัง้ผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์ ส าหรับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชดุท่ี 1  เพ่ือคุ้มครองความเสียหายดงันี ้ 
-  ประกนัภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภยัทกุชนิดและความเสียหายของเคร่ืองจกัร ( Industrial All risk and Machinery 

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

 
นโยบายการท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการท าธุรกรรมกบับคุลท่ีเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
หลกัเกณฑ์ของประกาศส านกังาน ก.ล.ต.ท่ี สธ.14/2558 เร่ืองข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) ธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมท่ีใช้ราคาท่ีเป็นธรรม 
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(3) บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกบัการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานจากกองทุนรวมฯ 
ต้องอยูใ่นอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) การท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้นอกจากต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ(1)-(4) แล้ว บริษัทจดัการจะกระท า
ได้ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(5.1) การเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมี
มลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมฯ ณ 
เวลาท่ีมีการเข้าท าธุรกรรมกบับุคลท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า เว้นแต่เป็นกรณีท่ีต้องปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรือสญัญาท่ีมีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และ
กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจดัตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคล
ด้วย) ซึง่ได้ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(5.2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องอันเป็นสญัญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ประโยชน์จากการกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ณ เวลาท่ีมีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคลท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว 
แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(5.3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทุนรวมฯเป็นผู้ ถือหุ้นของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานกบับคุล
ท่ีเก่ียวข้อง 

  (2) รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รายงานรายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (สิน้สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) 

ล าดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง ล าดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 36 นายอมรศกัด์ิ  วงษเ์ซ็ง    

2 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   * 37 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 38 นางสาวสุวรรณา  ตถัยาธิคม    
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 39 นายเอกกมล ณ ระนอง 
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 40 นางสุณี  แนวพานิช 

6 บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 41 นายณฏัภวนิท ์มาไพศาลสิน 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 42 นายเทิดศกัด์ิ  แสงวมิล    
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 43 นายกานต ์ ลชิตากลุ   
9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท ์ 44 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    
10 นายธวชั อยูย่อด 45 นางแสงสิริ  เนตรอมัพร 

11 นางดนุชา ยนิดีพิธ 46 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

12 นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ 47 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

13 นายลวรณ แสงสนิท 48 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
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ล าดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง ล าดบั รายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

14 นายเชิดชยั ชมพนุูกลูรัตน์  49 นายชชัพล  สีวลีพนัธ์ 

15 นายสุรพล โอภาสเสถียร 50 นายกิตติศกัด์ิ  บุญราศรี   
16 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 51 นางจุฑามาส  นุชประยรู 

17 นายวโิรจน์  ตั้งเจริญ 52 นางสาวศิวพร  วดุานุพนัธ์ 

18 นายวรีะ วฒิุคงศิริกลู 53 นางสาวส าเนา  เขียวศิริ 

19 นางสาวดารบุษป์  ปภาพจน์ 54 นางสาวอนุตตมา  บ ารุงศิริ 

20 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    55 นางสุภากร  สุจิรัตนวมิล 

21 นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกศุลวงศ ์ 56 นายศราวฒิุ  อิรนพไพบูลย ์

22 นางแสงจนัทร์  ลี 57 นางพรพิมพ ์ โชคเหรียญสุขชยั 

23 นายคมสันติ  วงษอ์ารี 58 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 

24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 59 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตยพ์รายภา 
25 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกลุ   60 นางสาววลิาสินี อศัวางกรู 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    61 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ ์

27 นายสมชยั  อมรธรรม 62 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัด์ิ    63 นายศกัด์ิชยั วมิลไชยจิต 

29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 64 นางจนัทร์เพญ็ มาลยสุวรรณ 

30 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธ์ุ   65 นายวิชชุพงศ ์ เจริญเอ่ียม 

31 นางสาวประไพ  กววีงศป์ระเสริฐ   66 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  
32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์   67 นางสาวอภิชญา เทียนชยัโรจน์ 
33 นายเสรี  ระบิลทศพร    68 นางณฐัชนญั วงัธนากร 

34 นายยนืยง  เทพจ านงค ์ 69 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

35 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง     
 

 

12.2   รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดแูลผลประโยชน์และบุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์/ทรัสตี 
หรือบุคคลอ่ืนใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีเฉพาะรายการระหวา่งกองทนุ ซึง่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการ 

 
12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน(Soft/Hard dollar) 

 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพ่ือกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 

(2) ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็วา่บริษัทใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามท่ีกลา่วให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนัน้  บริษัทต้องกระท าด้วย
ความเป็นธรรมและค านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

(3) ไมข่ดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 
(4) หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ตามประกาศส านกังานทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มในอนาคต 

นอกจากนีบ้ริษัทไมส่ามารถรับ soft /hard dollar เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้  เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดย
วิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไมพ่งึกระท า  เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึง่ลกูค้าอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ี 
website ของบริษัท 

 

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

ล าดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

7 ธนาคารซิต้ีแบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

8 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 
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ล าดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก ์เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

10 ธนาคารเดอะ รอยลัแบงก ์ออฟ 

สกอตแลนด ์เอน็.วี  

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

11 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

12 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

13 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

15 ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

16 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

19 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชัน่แนลแอส

โซซิเอชัน่ 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

22 ธนาคาร Credit Suisse 

International  

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 
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ล าดับ   บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

23 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั  (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

24 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 

25 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน 

จ ากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสัมมนาใหค้วามรู้   

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของ

กองทุน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

ส าหรับงวดตั้งแต่

วันที่ 6 กรกฎาคม

ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด พ.ศ. 2558 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 9.9971 10.1747 -

บวก  ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทนุ - - 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทนุ

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 0.5420 0.5541 0.2646

รายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุ 0.4123 0.0653 0.0201

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทนุทั้งส้ิน 0.9543 0.6194 0.2847

หกั  จ่ายคืนทนุ - (0.2820) -

        จ่ายเงินปันผล (0.7200) (0.5150) (0.1100)

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 10.2314 9.9971 10.1747

อัตราส่วนการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยส าหรับปี (ร้อยละ) 9.17 6.13 2.78

อัตราส่วนทางการเงนิและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (บาท) 21,337,712,610 20,849,066,506 21,219,412,024

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งปี (ร้อยละ) 0.13 0.13 0.20

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทนุต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งปี (ร้อยละ) 5.34 5.61 2.78

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (บาท) 21,694,280,721 21,076,013,595 21,388,333,972

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

      
 

14.1 การวเิคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
 

 

 



 

78 
 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ปี 2559/2560 และการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

ในปี 2560 กองทุนมีรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทุนในสญัญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ท่ีกองทุนลงทุน 

เท่ากบั 1,154.35 ล้านบาท ลดลง 24.05 ล้านบาท หรือลดลง 2.04% เม่ือเทียบกบัปี 2559 ตามการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุ อย่างไรก็ดี 

ในส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าท่ีได้รับตามสญัญาการเข้าลงทนุ ปรับตวัเพิ่มขึน้ จาก 1,782.78 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 

1,819.88 ล้านบาท ในปี 2560 สะท้อนถงึประสทิธิภาพในการด าเนินท่ีปรับตวัดีขึน้เลก็น้อย  

ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุฯ ได้รับจากการลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่ายไฟฟ้า(การ
บนัทกึบญัชี) กบัรายได้คา่ความพร้อมจ่ายท่ีได้รับตามสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย (รายได้ท่ีได้รับจริง
จาก EGAT) มีรายละเอียดดงันี ้          
                                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นวา่ผลการด าเนินงานปี 2560 กองทนุมีกระแสเงินสดท่ีได้รับจริงจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายมากกวา่การรับรู้

รายได้ทางบญัชี จ านวน 665.32 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 กองทนุรวมมีกระแสเงินสดท่ีได้รับจริงจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายน้อย

กวา่การรับรู้รายได้ทางบญัชี จ านวน 604.38 ล้านบาท  

 ทัง้นีภ้ายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายกองทนุรวมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แล้ว ปี 2560 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิเท่ากบั 

1,130.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 25.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.18% เน่ืองจากมีรายได้ของกองทนุในปี 2560 ลดลงจาก

ปี 2559 จ านวน 24.63 ล้านบาท คิดเป็น 2.08% โดยรายการหลกัท่ีลดลงคือรายได้ดอกเบีย้รับ จากเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุ

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง 24.05 ล้านบาท ตามการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุ นอกจากนีใ้นปี 2560 กองทนุรวมมีรายการก าไรท่ี

ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ จ านวน 859.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 723.61 ล้านบาท จากปี 2559 ท่ีจ านวน 136.21 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 531.23% จึงท าให้ปี 2560 กองทนุรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 1,990.21 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ จ านวน 698.41 ล้านบาท จากปี 2559 หรือคิดเป็น 54.06% ทัง้นีก้องทนุรวมจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 

ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เท่ากบั 1,501.56 ล้านบาท หรือ 0.72 บาท/หน่วย โดยไม่มีการลดทนุ เทียบกบั ปี 2559 กองทนุรวมจ่ายเงิน

ปันผลจากผลการด าเนินงานให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับ 1,084.46 ล้านบาท หรือ 0.52 บาท/หน่วย และลดทุนจ านวน 588.11 

ล้านบาท หรือ 0.282 บาท/หน่วย ดงันัน้ ปี 2559 จ่ายเงินปันผลและลดทนุรวมจ านวน 1,672.57 ล้านบาท หรือ 0.802 บาท/หน่วย  
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   อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
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 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กองทุนรวมมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 (อตัราส่วน

สภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ปี 2560 และ ปี 2559 จ านวน 225.15 เท่าและ148.50 เท่า ตามล าดบั)   สาเหตหุลกัท่ี

เพิ่มขึน้เน่ืองจาก ปี 2560 มีรายการลกูหนีจ้ากสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 109.71 

ล้านบาท คิดเป็น 36.53% ของปีก่อนหน้า (รายการลูกหนี ้ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ 409.99 ล้านบาท และ 300.29 ล้านบาท 

ตามล าดบั)  ดงันัน้ แสดงให้เหน็วา่กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่กองทนุรวมมีสินทรัพย์หมนุเวียนมากและเพียงพอท่ีจะช าระหนีร้ะยะ

สัน้ได้ดี 

 

แหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุ 

ส าหรับเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  ปี 2560 เท่ากบั 1,520.35 ล้านบาท ลดลง 158.63 ล้านบาท จากปี 2559 

จ านวน 1,660.98 ล้านบาท โดยเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมาลดลง จากการเพิ่มขึน้ของการซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ากสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้กองทนุรวมมีเงินสดสทุธิใช้ไปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,501.56 ล้านบาท สง่ผลให้กองทนุรวมมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ จ านวน 0.79 ล้านบาท 

 

รายจ่ายงบลงทนุ (CAPEX) 

กองทนุรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทนุและไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุในสิทธิ

ในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ตามสญัญาการเข้าลงทนุฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGATจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 ตลอด 20 ปี อนัได้แก่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้า และ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  ส่งผลให้กองทุนรวมไม่มีรายจ่ายงบลงทุนและไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 

 ความสามารถและประสทิธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 21,339.54 ล้านบาท มีการปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 

488.45 ล้านบาท คิดเป็น 2.34% (สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 จ านวน 20,851.10 ล้านบาท) และปี 2560 กองทนุรวม

มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,130.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 25.20 ล้านบาท คิดเป็น 2.18% ตามการตัด

จ าหน่ายเงินลงทนุ อีกทัง้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) ปี 2560 เท่ากบั 5.30% ใกล้เคียงกบัปี 2559 

(อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ปี 2559  เท่ากบั  5.54% ล้านบาท)  เน่ืองจาก สินทรัพย์รวมเติบโตขึน้ ตามการเพิ่มขึน้จากการวดั

มลูค่าเงินลงทนุ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมมีเงินลงทุนตามมลูค่ายุติธรรมจ านวน 20,688.40  ล้านบาท ซึ่งการก าหนด

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จะใช้ราคาซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ซึ่งเป็น

นิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งกองทนุรวมฯ จะจดัให้มีการ

ประเมินราคาส าหรับการรายงานในงบการเงินทกุปีและจดัให้มีการสอบทานมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมี
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การเปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลต่อมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าวอย่างเป็นสาระส าคญัและการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน

สญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย จะถกูรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในงบก าไรขาดทนุ  

 

สทิธิในรายได้ค่าความพร้อมจา่ย

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1
20,688.40 5.08%

วิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแส

เงินสด 

(Discount Cash 

20,488.13 5.65%

วิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแส

เงินสด 

(Discount Cash 

20,956.30 5.62%

วิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแส

เงินสด 

(Discount Cash 

ระยะเวลาประเมินค่า 17 ปี 6 เดือน 7 วัน 18 ปี 6 เดือน 7 วัน 19 ปี 6 เดือน 7 วัน 19 ปี 9 เดอืน 7 วนั 

(เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2561 - 7 กรกฎาคม 2578) (เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2560 - 7 กรกฎาคม 2578) (เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2559- 7 กรกฎาคม 2578) (เร่ิมตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558- 7 กรกฎาคม 2578)

ผู้เช่ียวชาญอิสระที่ประเมินค่า บจ.สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ บจ.ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ บจ.ดสิคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์

วันที่ประเมินค่า 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 กนัยายน 2558

หมายเหต ุกองทุนรวมลงทุนในสทิธิรายได้คา่ความพร้อมจา่ยของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี นับแตว่ันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนส าเร็จ (ลงทุนวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สิน้สดุวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

ประเมิน  ปี 2558

ราคาประเมิน

 (ล้านบาท)
อตัราคิดลด วีธีประเมินมลูค่า

ประเมิน ปี 2560

ราคาประเมิน

 (ล้านบาท)
อตัราคิดลด วีธีประเมินมลูค่า

ประเมิน ปี 2559

ราคาประเมิน

 (ล้านบาท)
อตัราคิดลด วีธีประเมินมลูค่า

 
 

ทัง้นีก้องทนุรวมได้มีการประเมินสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทนุรวมลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประเมิน

โดย บจ.สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) ราคาประเมินเท่ากบั 20,688.40 ล้าน

บาท ดงันี ้

หมายเหต ุกองทนุรวมลงทนุในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุ ท่ี 1  ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุส าเ ร็จ (ลงทนุวนัที่ 8 

กรกฎาคม 2558 สิน้สดุวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2578) 

 ความสามารถและประสทิธิภาพในการท าก าไรของกองทุนฯ 

ในปี 2560 และ ปี 2559 กองทนุรวมมีอตัราผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากบั 100% เน่ืองจากกองทนุรวม

ไม่มีต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  สว่นอตัราผลตอบแทนจากก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) ปี 2560 เท่ากบั 97.62% ลดลง

เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี 2559 เทา่กบั 97.72%  

ความสามารถและประสทิธิภาพในการช าระหนี ้

ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กองทนุรวมไมมี่การกู้ ยืม 

 

 ผลตอบแทนของกองทุน 

หากพิจารณาถงึการจ่ายเงินปันผล ปี 2560  กองทนุฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหน่วยส าหรับผลการด าเนินงานระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 0.72 บาท/หน่วย  ซึ่งท าให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยอยู่ท่ี 

7.41% เม่ือเทียบกับราคาพาร์ (ราคาพาร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 9.718 บาท/หน่วย) และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยู่ท่ี 6.49%  เม่ือเทียบกบัราคาตลาดตอ่หน่วย ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560  (10.60 บาท/หน่วย) ทัง้นี ้โดยเพิ่มขึน้
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เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2559  ท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยู่ท่ี 5.35% เม่ือเทียบกบัราคาพาร์ (ราคาพาร์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 9.718 บาท/หน่วย)และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยูท่ี่ 4.95% เม่ือเทียบกบั

ราคาตลาดตอ่หน่วย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 (10.40 บาท/หน่วย) โดยเงินปันผลคิดเป็นเงินจ านวน 1,501.56 ล้านบาท   

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิการจ่ายเงินลดทนุของกองทนุรวม  
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4.2 ปัจจัยที่มีกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกองทนุรวม สรุปได้ดงันี ้

1. การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าฯ : ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าฯ ไม่สามารถเดินเคร่ืองตามชัว่โมงความพร้อมจ่ายท่ีระบไุว้ในสญัญา

การเข้าลงทนุในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายหรือการหยดุซ่อมบ ารุงรักษาไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ รายได้ของกองทนุ

รวมจะลดลง อย่างไรก็ดี EGAT เป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าท่ีมีความเช่ียวชาญมากท่ีสุดในประเทศไทย อีกทัง้ EGAT ได้

วางแผนการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาไว้อยา่งดีเพ่ือให้โรงไฟฟ้าฯ มีชัว่โมงความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตามสญัญา 

2. การขึน้ค่าเบีย้ประกนัภยั: เน่ืองจากการท าประกนัภยัจะต้องมีการต่ออายเุป็นรายปี ดงันัน้กองทนุรวมอาจมีความเสี่ยง

จากค่าเบีย้ประกนัภัยของโรงไฟฟ้าฯ ท่ีอาจจะปรับสงูขึน้ และอาจมีผลกระทบต่อรายได้ท่ีจะส่งมอบให้แก่กองทนุรวม

ทัง้นี ้ค่าเฉลี่ยค่าเบีย้ประกนัภัยทัง้หมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ค่าความพร้อมจ่ายท่ีกองทุนรวมจะได้รับ 

อย่างไรก็ดี การท าประกนัภยัดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกนัระหว่าง EGAT และ ผู้จดัการกองทนุ ทัง้นีใ้นปี 

2560 คา่เบีย้ประกนัภยัยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
 
1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กองทุนรวมฯ”) เป็นกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนทัว่ไปประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียน
เป็นกองทุนรวมฯ เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยไม่มีก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนรวมฯ จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อระดมเงินทุนและน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปลงทุน 

ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้าและสิทธิในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ ยงัมีวตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนใน
ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์และ/หรือตราสารอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยอ์นุญาตใหล้งทุนได ้เพ่ือใหก้องทุนรวมฯ 
สามารถบรรลุการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย โดยเป็น 
การลงทุนในสิทธิในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดค้่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 หลงัหัก

ส่วนลด และค่าปรับจากความไม่พร้อม ตามสัดส่วนของรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 1 (Availability Payment 1 : AP1) ท่ีถูก
ก าหนดไวใ้นแต่ละปีด าเนินงานตามสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย และเบ้ียประกนัภยั สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ20 
ปี 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 
กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการ”)  
โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 

25 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีออกและจ าหน่ายแลว้  
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึง

มาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี  

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” งบการเงินหลกั คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  
 
 งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีอธิบายในนโยบาย

การบญัชีในล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและการ

ใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบติั และตอ้ง
เปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบ
การเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯขอ้ 4 

 
 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมเรียก“มาตรฐานการ

บญัชี”) 
 
 มาตรฐานการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวนั้นไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีน าเสนอ 

 
มาตรฐานการบญัชีซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และกองทุนรวมฯ ยงัมิไดน้ ามาใชป้ฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ

กิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการ 
ท่ีไม่ใช่เงินสด 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวธีิการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมี

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 
- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก

ภาษีนั้น 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (รวมเรียก

“มาตรฐานการบญัชี”) (ตอ่) 

 

มาตรฐานการบญัชีซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และกองทนุรวมฯ ยงัมิได้น ามาใช้ปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ 2560 (ตอ่) 

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตัิกบัสว่นได้เสียที่ถกูจดัประเภท 

เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผย

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป 

 

ผู้บริหารของบริษัทจดัการได้ประเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหมด่งักลา่วข้างต้นจะไมมี่ผลกระทบที่มีนยัส าคญั

ตอ่กองทนุรวมฯ ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

 

2.3 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมถงึบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร  

กองทนุรวมฯ ก าหนดรายการเทียบเทา่เงินสด ซึง่ได้แก่ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่มีอายคุรบก าหนดไมเ่กิน 

3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มา  

 

2.4 เงินลงทนุ 

 

เงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย 

 

เงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ได้แก่ เงินลงทนุในสิทธิรายได้คา่ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ชดุท่ี 1 เงินลงทนุดงักลา่วแสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรม ราคาทนุของเงินลงทนุเร่ิมแรกแสดง 

ในราคาที่ได้มารวมกบัต้นทนุเก่ียวเน่ืองที่เกิดขึน้  
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การก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย ณ วนัท่ีในงบการเงินโดยใช้

ราคาซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าอิสระ ซึง่เป็นนิติบคุคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมิน 

คา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่กองทนุรวมฯจะจดัให้มีการประเมินราคาส าหรับการรายงานในงบการเงินทกุปีและ 

จดัให้มีการสอบทานมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในแตล่ะไตรมาส หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสง่ผลตอ่มลูคา่ 

เงินลงทนุดงักลา่วอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในสญัญาการเข้าลงทนุในรายได้คา่ความพร้อมจ่าย จะถกูรับรู้ 

เป็นรายการก าไรหรือขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในงบก าไรขาดทนุ ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 เงนิลงทุน 

 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ได้แก่ เงนิลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล เงนิลงทุนดังกล่าวแสดง

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม โดยมูลค่ายุตธิรรมของพันธบัตรที่มีอายุต ่ากว่า 90 วัน ค านวณจากอัตราผลตอบแทนเม่ืออายุ

คงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มา

ส าหรับตราสารที่จะครบก าหนดอายุภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันที่ลงทุน ถ้าฐานะการเงนิของผู้ออกตราสารหรือ

สภาวะของตลาดเงนิมไิด้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 

 

กองทุนรวมฯ บันทกึก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากการวัดค่าเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ วัดมูลค่า  

 

ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเม่ือ

เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงนิลงทุนจะบันทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้

ในตราสารหนีช้นิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงนิลงทุนที่จ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วธีิถัวเฉล่ีย

ถ่วงน า้หนัก 

 

2.5 การรับรู้รายได้ 

 

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

 

2.6 ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

2.7 ภาษีเงนิได้ 

 

กองทุนรวมฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในประเทศไทย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

 

3.1 การจ่ายเงนิปันผล 

 

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ในกรณีที่กองทุนรวมฯ  

มีก าไรสะสมเพียงพอ 

 

3.1.1 การจ่ายเงนิปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เม่ือรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90  

ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอ่ืนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็นครัง้คราว)  

 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถงึก าไรสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี ้

 

(ก) การหักก าไรที่ยังไม่เกดิขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมนิค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การ

ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงนิสดของกองทุนรวมฯ 

 

(ข) การหักด้วยรายการเงนิส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน

ของกองทุนรวมฯ ซึ่งรวมถงึทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ

กองทุนรวมฯ และหนังสือชีช้วนหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือตามที่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมตอินุมัต ิ

 

ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้

(Unrealised Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (ข) ข้างต้นได้ในจ านวนไม่เกนิกว่า

ผลลัพธ์ของจ านวนเงนิที่มีภาระตามข้อ (ข) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด 

 

3.1.2 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้ 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

3.1 การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

3.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผล 

 

เงื่อนไขและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 

ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงนิปันผล

ดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงนิปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันสิน้

รอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือรอบการจ่ายเงนิปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ภายใน 90 วัน นับตัง้แต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงนิปันผลนัน้ โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่

สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

3.2 การลดทุน  

 

กองทุนรวมฯ จะลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดังต่อไปนี ้

 

3.2.1 การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ตามแผนที่จะได้มีการก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ 

อย่างชัดแจ้ง 

 

กรณีตามข้อ 3.2.1 ให้รวมถงึการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยวธีิการเฉล่ียเงนิคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วย

ลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิจากกระแสเงนิสดรับของกองทุนรวมฯ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงนิปันผล

ในคราวใดๆ จากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ และ/หรือจากสภาพคล่องส่วนเกนิจากกระแสเงนิสด

รับของกองทุนรวมฯ ซึ่งไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยให้บริษัทจัดการ

ด าเนินการลดทุนทะเบียนของกองทุนรวมฯ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสภาพคล่องส่วนเกนิที่เกดิขึน้

ประจ างวดปีบัญชีดังกล่าวนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดซึ่งบริษัทจัดการได้ชีแ้จ้งเป็นหนังสือต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนรวมฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวมานีใ้ห้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไปได้ทันทีโดยไม่จ าต้องได้รับ

อนุมัตโิดยมตขิอง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกแต่อย่างใด 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 

 

3.2 การลดทุน (ต่อ) 

 

3.2.2 กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกนิที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิกจิการโครงสร้าง

พืน้ฐานและ 

การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีต้้องปรากฏข้อเทจ็จริงด้วยว่ากองทุนรวมฯไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่

แล้ว 

 

3.2.3 กองทุนรวมฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่

ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมฯ  

 

3.2.4 กรณีอ่ืนใดที่มีมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ได้มีการประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐาน

ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลใน

สถานการณ์ขณะนัน้ 

 

กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมตฐิานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ

ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกดิขึน้จริง ประมาณทางการบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมตฐิานที่มีความ

เส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้ินในรอบ

ระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี ้

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งไม่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้การพจิารณากระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาการเข้าลงทุนใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายคดิลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเส่ียงที่เก่ียวข้อง ทัง้นีก้องทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมนิ

อสิระในการประเมนิราคา 

ของเงนิลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (หมายเหตุฯ ข้อ 7) 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี

ส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงนิของทุน 

 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิเพ่ือลดภาระหนีส้นิที่

อาจเกดิขึน้ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 

 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 

กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกจิเดียว คือการลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อม

จ่ายจากการประกอบกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าและด าเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้จึงไม่มีความ

จ าเป็นในการแสดงข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 

7 เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม 

 

กองทุนรวมฯ ใช้วธีิราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่

สามารถ 

หาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวธีิรายได้ในการวัดมูลค่า

ยุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินดังกล่าวแทน 

 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม 

 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุตธิรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนรวมฯ จะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 

ที่เก่ียวข้องกับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิที่จะวัดมูลค่ายุตธิรรมนัน้ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับ

ที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่

น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิรรม ดังนี ้

 

ข้อมูลระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสนิทรัพย์หรือ

หนีส้ินอย่างเดยีวกัน 

ข้อมูลระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทัง้ที่สามารถ

สังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรับสนิทรัพย์นัน้

หรือหนีส้ินนัน้ 
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ข้อมูลระดับที่ 3  ใช้ข้อมูลส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่

สามารถสังเกตได้) 
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7 เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 

 (หน่วย: บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 245,255,739 - 245,255,739 
เงินลงทุนในสัญญาการเขา้ลงทุนใน     
   รายไดค้่าความพร้อมจ่าย - - 20,682,400,000 20,682,400,000 

รวมสินทรัพย ์ - 245,255,739 20,682,400,000 20,927,655,739 

 
 พ.ศ. 2559 

 (หน่วย: บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 61,571,928 - 61,571,928 
เงินลงทุนในสัญญาการเขา้ลงทุนใน     
   รายไดค้่าความพร้อมจ่าย - - 20,488,130,000 20,488,130,000 

รวมสินทรัพย ์ - 61,571,928 20,488,130,000 20,549,701,928 

 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มลูค่ายติุธรรมระดับ 2 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยค์  านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตราสารหน้ีไทย 

 

 

 

 

7 เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

มลูค่ายติุธรรมระดับ 3 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายค านวณโดยใช้วิ ธีประเมินราคา 
ตามรายได้  (Income approach) ในการค านวณมู ลค่ าปั จ จุบันของรายได้ค่ าความพ ร้อม จ่ายใน รูปกระแส เงินสด 
ใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นคาดว่าจะไดรั้บ (Return on Equity) เป็นอตัราคิดลดร้อยละ 5.08 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 5.65 
ต่ อ ปี )  ก อ ง ทุ น ร ว ม ฯ  ไ ด้ ว่ า จ้ า งผู ้ ป ร ะ เมิ น อิ ส ร ะ ใน ก าร ค าน วณ มู ล ค่ ายุ ติ ธ ร ร ม ส าห รั บ ก าร ร าย ง าน ใน 
งบการเงินทุกปีและจดัให้มีการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในแต่ละไตรมาส ผูป้ระเมินอิสระจะรายงานโดยตรงต่อ
ผูจ้ดัการของกองทุนรวมฯ 
 

กองทุนรวมฯ ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายติุธรรมของรายไดค้่าความพร้อมจ่าย โดยหากอตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อ
หุ้นคาดว่าจะไดรั้บ (Return on Equity) เพ่ิมข้ึนและลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี จะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของรายไดค้่า
ค ว า ม พ ร้ อ ม จ่ า ย ล ด ล ง ป ร ะ ม า ณ  754 ล้ า น บ า ท แ ล ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น  796 ล้ า น บ า ท  ต า ม ล า ดั บ  
(พ.ศ. 2559: ลดลง 765 ลา้นบาทและเพ่ิมข้ึน 809 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 
 

 

เงนิลงทุนใน
หลกัทรัพย์  

บาท 

เงนิลงทุนในสัญญาการ
เข้าลงทุนในรายได้ 
ค่าความพร้อมจ่าย 

บาท 

 
รวม 
บาท 

    

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 14,970,862 20,956,300,000 20,971,270,862 
บวก ซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,741,295,725 - 1,741,295,725 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ 4,120,812 - 4,120,812 
หกั จ าหน่าย (1,698,820,963) (604,377,974) (2,303,198,937) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 5,492 136,207,974 136,213,466 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 61,571,928 20,488,130,000 20,549,701,928 
บวก ซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,850,902,952 - 1,850,902,952 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ 3,535,827 - 3,535,827 
หกั จ าหน่าย (1,670,786,327) (665,524,295) (2,336,310,622) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 31,359 859,794,295 859,825,654 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 245,255,739 20,682,400,000 20,927,655,739 
 

 

 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 
ต่อปี 

 
9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
 

 
 

จ านวนหน่วยลงทุน 
ทีจ่ดทะเบียน 
ออกจ าหน่าย  
และช าระแล้ว 

มูลค่าหน่วยละ 
บาท บาท 

    

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,085,500,000 10.0000 20,855,000,000 

จ่ายคืนทุน - (0.2820) (588,111,000) 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2,085,500,000 9.7180 20,266,889,000 

จ่ายคืนทุน - - - 

ยอดปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,085,500,000 9.7180 20,266,889,000 

 
ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุนของบริษทัจดัการ คร้ังท่ี 15/2559 เม่ือในวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้
อนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.0610 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 127.22 ลา้นบาท กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 16 กนัยายน 
พ . ศ .  2559 ซ่ึ ง ก า ร ล ด ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร จ่ า ย ล ด ทุ น  
จากรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุนของบริษทัจดัการ คร้ังท่ี 22/2559 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้
อนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.2210 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 460.90 ลา้นบาท กองทุนรวมฯ ไดจ่้ายเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
พ . ศ .  2559 ซ่ึ ง ก า ร ล ด ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร จ่ า ย ล ด ทุ น  
จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุน ซ่ึงไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายการลดทุนของกองทุนรวมฯ 

 

 

 

9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม มีดงัน้ี 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
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 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 582,177,506 364,412,024 
บวก รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,130,380,450 1,155,584,516 
 ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 7) 859,825,654 136,213,466 
หกั จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) (1,501,560,000) (1,074,032,500) 

ยอดปลายปี 1,070,823,610 582,177,506 
 

10 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุนของบริษทัจดัการ คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้
มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.1200 บาท เป็นจ านวนเงิน ทั้งส้ิน 250.26 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุนของบริษทัจดัการ คร้ังท่ี 29/2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล จ า ก ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ส า ห รั บ ง ว ด ตั้ ง แ ต่ ว ั น ท่ี  1 ม ก ร า ค ม  
พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.1800 บาท เป็นจ านวนเงิน ทั้งส้ิน 375.39 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการจดัการลงทุนของบริษทัจดัการ คร้ังท่ี 49/2560 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการไดมี้
ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล จ า ก ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง ทุ น สุ ท ธิ ส า ห รั บ ง ว ด ตั้ ง แ ต่ ว ั น ท่ี  1 เม ษ า ย น  
พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท เป็นจ านวนเงิน ทั้งส้ิน 437.955 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 
 

ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง  Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ค ร้ั ง ท่ี  7/2560  
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวด
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท  เป็ นจ านวน เงิน  ทั้ ง ส้ิ น 
437.955 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

11 รายได้ดอกเบีย้รับ 
   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายไดด้อกเบ้ียรับ   
- จากเงินลงทุนในสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 1,154,354,673 1,178,406,124 
- จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,535,827 4,120,812 
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- จากเงินฝากธนาคาร 13,766 3,461 

รวมรายไดด้อกเบ้ียรับ  1,157,904,266 1,182,530,397 

 
12 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอัตราไม่ เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ทั้ งน้ี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการซ่ึงจะตอ้งจ่ายใหบ้ริษทัจดัการจะไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นบาทต่อปี 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่ เกิน ร้อยละ 0.10 ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดอ้อกไปตามท่ีจ าเป็นและสมเหตุสมผลอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกนัการปฏิบติั
หนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหลกัทรัพยคิ์ดเป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพ าะ  ห รือภ าษี อ่ื น ใด ในท าน อ ง เดี ยวกัน ) ข อ ง เงิน ทุ น จดท ะ เบี ยน ขอ งกอ งทุ น รวมฯ  ทั้ ง น้ี จ ะไ ม่ เกิ น กว่ า  
5 ลา้นบาทต่อปี 
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13 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ รวมถึง
กิจการท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงั
หมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั
บุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดัการ 
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูโ้อนผลตอบแทนการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่ายตามท่ีระบุไว้

ในสัญญา 
• ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   

ผูโ้อนผลตอบแทนในสัญญาการเขา้ลงทุนในรายได ้   
   ค่าความพร้อมจ่าย   
   - รายไดด้อกเบ้ียรับ 1,154,354,673 1,178,406,124 
   

บริษทัจดัการ   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,809,031 9,747,144 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3,362,595 3,272,859 
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13 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ลูกหนีแ้ละยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   

ลูกหนีจ้ากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
ผูโ้อนผลตอบแทนในสัญญาการเขา้ลงทุนในรายได ้   
   ค่าความพร้อมจ่าย   
   - ลกูหน้ีจากสัญญาการเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย 409,993,872 300,288,823 
   

ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการด าเนินงานของกองทุนรวมฯ   
บริษทัจดัการ   
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 830,057 823,361 
   

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ   
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 281,184 273,995 

 
14 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมฯ มี
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร 

 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยท์าง
การเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 
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14 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
กองทุนรวมฯไดด้ ารงสินทรัพย ์เช่น เงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ท่ีเพียงพอเพ่ือด ารงสภาพคล่อง  
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวมฯ อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีจากสัญญา
การเขา้ลงทุนในรายไดค้่าความพร้อมจ่าย และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนด
ท่ีสั้น 

 
15 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 
 

ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร จั ด ก าร ล ง ทุ น ข อ ง  Property Fund & Infrastructure Fund & REIT ค ร้ั ง ท่ี  2/2561  
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรับงวดตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.1900 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 396.25 
ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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